


  

 

คำนำ 
 

 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 เป็นหน่วยงานราชการที่มี
ภารกิจในการจัดการศึกษา และส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาการจัดการศึกษาให้แก่ประชากรวัยเรียนข้ันพ้ืนฐาน เพื่อให้
ผู้เรียนมีศักยภาพเป็นพลโลก (World Citizen) โดยมีความเป็นเลิศด้านวิชาการ มีคุณธรรม มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มี
ความรับผิดชอบต่อสังคม บนพื้นฐานของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล  โดยมี
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ สนองต่อนโยบายของ สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา ร้อยเอ็ด  สำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และกระทรวงศึกษาธิการ 

 แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีการศึกษา 2564  ของโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย  จัดทำโดยใช้หลักการจัดสรร
งบประมาณแบบกระจายอำนาจ ทุกคนมีส่วนร่วม มีการบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (School  Based  

Management : SBM) ด้วยการสำรวจข้อมูลปัญหาและความต้องการจำเป็น จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้รอบด้าน แล้ว
นำมาสังเคราะห์ และวิเคราะห์  เป็นฐานข้อมูล (Database) เพื่อใช้จัดทำเป็นคู่มือในการบริหารจัดการภารกิจทุกด้าน
ของโรงเรียน  ให้ดำเนินไปในทิศทางที่ถูกต้อง มุ่งให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้รับบริการทางการศึกษาของโรงเรียน
ร้อยเอ็ดวิทยาลัย  
 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเมื่อมีการนำงาน/โครงการที่บรรจุในแผนปฏิบัติราชการไปใช้
อย่างจริงจัง มีการตรวจสอบประเมินผลและสรุปผลการดำเนินงานอย่างเป็นระบบ ก็เชื่อว่าแผนปฏิบัติราชการ 
ฉบับน้ี   จะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรและนำพาให้ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยพัฒนาไปสู่เป้าหมาย
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ   
 
                    
 

     (นายศิริ ธนะมูล) 

                                               ผู้อำนวยการโรงเรียนร้อยเอด็วิทยาลัย 
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แผนปฏิบัติการ 
ปีการศึกษา 2564 

 

โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 
อำเภอเมืองรอ้ยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 

 
 



 

 

1 แผนปฏิบัติการ  ประจำปีการศึกษา 2564 
กลุ่มนโยบายและแผนงาน โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 

การดำเนินงานของสถานศึกษา 
 

 กระทรวงศึกษาธิการ ได้กำหนดให้มีการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่ 2 (พ.ศ.2552 – 2561 ) ซึ่งมีกรอบแนวทาง 
การปฏิรปูการศึกษาคือ   การพัฒนาศักยภาพคนไทยยุคใหม่   การพัฒนาคุณภาพครูยุคใหม่  การพฒันาคุณภาพสถานศึกษา 
แหล่งเรียนรู้ยุคใหม่ และการพัฒนาคุณภาพการบรหิารจดัการใหม่  ซึ่งระบบการศึกษาและการเรียนรูเ้ป็นหัวใจท่ีสำคัญของระบบ
การพัฒนาประเทศ  ที่ต้องเชื่อมโยงกับการพัฒนาระบบอ่ืนท้ังทางดา้นเศรษฐกิจ  สังคม  การเมือง  การปกครอง  เกษตรกรรม  
สาธารณสุข  การจ้างงาน เป็นต้น  เพื่อรองรับการปฏริูปการศึกษาในทศวรรษท่ี 2  และเป็นไปตามเจตนารมณ์ของการปฏริูป
การศึกษา  ที่มีเป้าหมายสูงสุดคือแก้ไขปัญหาและพัฒนาประเทศไทย   เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตามกรอบ
นโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปี 2556   โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยจึงไดก้ำหนดกรอบแนวคิด  ในการ 
บริหารโรงเรยีน  และการจัดทำแผนปฏิบัตริาชการ  ประจำปีการศกึษา 2564  ซึ่งแสดงให้เห็นถึงภาพอนาคตของโรงเรียน และ 
บังเกิดผลในทางปฏิบัติอย่างเป็นรปูธรรม  ดังนี ้
          1.บริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (School  Based  Management : SBM)  โดยการสำรวจข้อมูลปัญหา  ความต้องการ
จำเป็นเพื่อเป็นฐานข้อมลู ( Database)  สำหรับการบรหิารงานบนข้อเท็จจริง 
         2. บริหารงานโดยมุ่งอนาคต (Towards  the  future) เพือ่ก้าวสู่ประชาคมอาเซียน (ASEAN  Community) และ 
มาตรฐานสากล (World – Class  Standard)  
          3. บริหารงานเชิงรุก (Proactive) ก้าวไปข้างหน้า โดยนำเทคนิคการบริหารยุคใหม่เข้ามาบรหิารงานโดยใช้ภาวะผู้นำ 
การเปลีย่นแปลง บนหลักการ  “ Change + Better  = Development ” 
          4. บริหารงานอย่างเป็นระบบ (System  Approach) โดยมุ่งมั่นพัฒนาโรงเรียนตามยุทธศาสตรโ์ดยใช้วงจรคณุภาพ 
PDCA (Plan – Do – Check - Adjust) เพื่อให้เกิดคณุภาพข้ึนพร้อมกันทุกด้าน (Total  Quality)  
          5. บริหารให้เกิดการเปลี่ยนแปลง (Change  Management) อย่างรวดเร็วแบบก้าวกระโดด (Frog  jump)  เพื่อให้
เกิดผลงานท่ีดีที่สดุ (Best  Practice) โดยใช้เทคนิควิธี  Benchmarking ใน 4  ขั้นตอน คือ                                                                                                                                             
                (1) Where are we now?           (ปัจจุบันเราอยู่ท่ีตำแหน่งไหน ?)   
                (2) Who is the best?                (งานด้านนี้ใครคือผู้ที่เก่งที่สุด ?)    
                (3) How do they do it?            (ผู้ที่เก่งที่สุด เขาทำอย่างไร ?)   
                (4) How can we do it better?   (เราจะทำอยา่งไรให้ดีกว่าเขา ?)   
          6. บริหารแบบมุ่งเน้นผลงาน (Performance  Based  Management)  พิจารณาทบทวนปรับปรุงโครงสร้างการบริหาร
โรงเรียนใหค้รอบคลุมภารกิจ  ทันสมัย  คล่องตัว  รองรับการกระจายอำนาจ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล (Good  Governance)   
6  ประการ คือ หลักนิติธรรม หลกัคุณธรรม หลักการมสี่วนร่วม หลกัความรับผิดชอบท่ีตรวจสอบได้ หลักความคุม้ค่า  และหลัก
ความโปร่งใส   
         7. บริหารโดยมุ่งสู่ความเป็นเลิศ (Excellence) สร้างความสำเรจ็ในงานทุกงาน  เพื่อความเป็นโรงเรียนผู้นำในทุกด้าน 
พัฒนาโรงเรียนมุ่งสู่โรงเรียนทีม่ีคณุภาพช้ันนำระดับประเทศ  
         8. บริหารบุคลากรเสมือนเป็นครอบครัวเดียวกัน  (Administrative staff as a family)  เน้นการทำงานเป็นทีม  โดยยึด
หลัก  No one  is  perfect  but  the  team  can  be. สร้างความสัมพันธ์ที่ดีในการทำงาน  ร่วมกันแก้ปัญหาหรือหาทางออก
ด้วยการใช้สติและปญัญา ด้วยความเป็นเหตุเป็นผล เพื่อโรงเรียนและความสำเร็จร่วมกัน 
          9. บริหารให้ร้อยเอ็ดวิทยาลัยเป็นโรงเรียนแห่งความสุข (Happy  Workplace) พัฒนาอาคารสถานท่ีให้สะอาด  รม่รื่น 
สดชื่น สวยงาม  ด้วยการสร้างบรรยากาศและสภาพแวดล้อมท่ีดีทั้งบรรยากาศด้านกายภาพ  บรรยากาศด้านวิชาการ และ
บรรยากาศด้านการบริหารจัดการ เพื่อให้นักเรียน ครูและบุคลากรทกุคนดำรงชีวิตอยู่ในโรงเรียนอย่างมีความสุข  สนุก  และมีพลัง
ในการศึกษาเล่าเรียน และการปฏบิัติงาน 
        10. บริหารโดยยึดหลัก “นักเรียนต้องมาก่อน” (Students come first) นักเรยีนคือลูกค้า  นักเรียนคือบุคคลสำคัญ   
ให้ความรัก ความเมตตานักเรยีนเสมอลูกหลาน ปลูกฝังและบ่มเพาะอุดมการณ์ของโรงเรียน “ เรียนดี  สามัคคี  กีฬาเก่ง เคร่ง 
วินัย ”  อย่างเข้มงวด ให้ความสำคัญนักเรยีนเป็นรายบุคคล  โดยครูทุกคนต้องให้ความสำคัญกับระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
          เพื่อ ให้การบริหารโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย สามารถบรรลผุลตามกรอบแนวคดิดังกล่าวมาแล้ว  จึงได้กำหนดทิศทาง 
การบริหารโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยไวด้ังนี ้
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2 
วิสัยทัศน์ (Vision) 

โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยเป็นโรงเรียนคุณภาพชั้นนำ ระดับมาตรฐานสากล 
 

พันธกิจ (Mission) 
 ด้านคุณภาพผู้เรียน 
  ก.ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของนักเรียน 
   1. พัฒนานักเรียนให้มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ  
   2. พัฒนานักเรียนให้มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณอธิบาย 
      แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแกป้ัญหา 
   3. ส่งเสริมให้นักเรียนมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
   4. พัฒนาให้นักเรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
   5. พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
   6. สร้างเสริมให้นักเรียนมีความรู้ ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติที่ดีต่ออาชีพ 

  ข.คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
   1. พัฒนานักเรียนให้มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดี ตามท่ีโรงเรียนกำหนด 
   2. ปลูกฝัง สร้างเสริมให้นักเรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่น และความเป็นไทย 
   3. สร้างจิตสำนึกให้นักเรียนยอมรับที่จะอยูร่วมกันบนความแตกต่างและความหลากหลาย 
   4. สร้างเสริมให้นักเรียนมีสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม 
 
 ด้านกระบวนการบริหารจัดการ 
   1. กำหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจอย่างชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน ชุมชน  
             ท้องถิ่น นโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด และทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม 
   2. พัฒนาระบบการบริหารจัดการคุณภาพของโรงเรียนตามมาตรฐานสากล โดยใช้เกณฑ์ OBECQA 
   3. พัฒนางานวิชาการท่ีเน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา 
                และทุกกลุ่มเป้าหมาย 
   4. พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
   5. จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
   6. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
 

 ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ       
  1. จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้  
  2. ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
  3. บริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
  4. ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน 
  5. ส่งเสริมให้ครูและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนา 
            และปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
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เป้าประสงค์ (Goals) 
ด้านคุณภาพผู้เรียน 
 ก.ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของนักเรียน 
  1. นักเรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณตามเกณฑ์ 
   ที่โรงเรียนกำหนดในแต่ละระดับชั้น 
  2. นักเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณ สามารถอภิปรายแลกเปลี่ยน 
   ความคิดเห็นและแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล 
  3. นักเรียนมีความสามารถในการสร้างองค์ความรู้ และการทำงานเป็นทีมมาใช้ในการสร้างสรรค์ 
   สิ่งใหม่ 
  4. นักเรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือพัฒนาตนเอง สังคม  
      อย่างสร้างสรรค์ และมีคุณธรรม 
  5. นักเรียนมีผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษาในระดับดีขึ้นไป รวมทั้งมีความก้าวหน้า 
      ในผลการทดสอบต่าง ๆ 
   6. นักเรียนมีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน มีเจตคติที่ดีในการศึกษาต่อหรืองานอาชีพ 

 ข.คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
  1. นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และจิตสำนึกท่ีดีตามท่ีโรงเรียนกำหนด 
  2. นักเรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของความเป็นไทย มีส่วนในการอนุรักษ์วัฒนธรรม  
     ประเพณี และภูมิปัญญาไทย 
  3. นักเรียนยอมรับและอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างระหว่างบุคคล ในด้านเพศ วัย เชื้อชาติ ศาสนา  
         ภาษา วัฒนธรรม ประเพณี 
     4. นักเรียนรู้จักรักษาสุขภาพกาย สุขภาพจิต อารมณ์ สังคม และการแสดงออกอย่างเหมาะสม 
      ในแต่ละช่วงวัย สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีความสุข เข้าใจผู้อ่ืน ไม่มีความขัดแย้งกับผู้อ่ืน 
 

 ด้านกระบวนการบริหารจัดการ 
  1. โรงเรียนมีวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ท่ีชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน ชุมชน  
   ท้องถิ่น นโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด ที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม 
  2. โรงเรียนสามารถบริหารจัดการคุณภาพอย่างเป็นระบบตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่ง สพฐ. 
  3. โรงเรียนมีการบริหารจัดการวิชาการท้ังด้านการพัฒนาหลักสูตร กิจกรรมเสริมหลักสูตร 
   ที่เน้นคุณภาพนักเรียนอย่างรอบด้าน เชื่อมโยงกับวิถีชีวิต ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย 
  4. ครูและบุคลากรได้รับการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน และจัดให้มีชุมชนแห่งการเรียนรู้ 
   เพ่ือให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
  5. โรงเรียนจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ ทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน และสภาพแวดล้อม 
   ทางสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ และมีความปลอดภัย 
  6. โรงเรียนมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
   ที่เป็นหมวดหมู่ ครอบคลุม เป็นปัจจุบัน สะดวกต่อการเข้าถึง 
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4 
ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ       
 1. ครูมีการจัดการเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด ของหลักสูตรสถานศึกษา ผ่านกระบวน 
     การคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต 
 2. ครูใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่น มาใช้ 
  ในการจัดการเรียนรู้ โดยสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากสื่อที่หลากหลาย 
 3. ครูผู้สอนมีการบริหารจัดการชั้นเรียน โดยเน้นการปฏิสมัพันธ์เชิงบวก ให้เด็กรักครู ครูรักเด็ก 
  และเด็กรักเด็ก เด็กท่ีจะเรียนรู้ สามารถเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข 
 4. ครูมีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ มีข้ันตอนโดยใช้เครื่องมือ 
    และวิธีการวัดประเมิณที่เหมาะสมกับเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้ และให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียน 
   เพ่ือนำไปใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ 
  5. ครูและผู้เก่ียวข้องมีการร่วมกันแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์รวมทั้งให้ข้อมูลป้อนกลับ 
  เพ่ือนำไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 
 

อัตลักษณ์โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 
มีความรู้ คู่คุณธรรม นำสังคม 

 
เอกลักษณ์สถานศึกษา 

เป็นเลิศวิชาการ  สืบสานวัฒนธรรม ล้ำหน้าทางความคิด 
 

คำขวัญ/ ปรัชญา 
“นตถิ  ปญญา  สมาอาภา”           ( แสงสว่าง  เสมอด้วย  ปัญญา  ไม่มี ) 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 
1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์   
2. ซื่อสัตย์สุจริต          
3. มีวินัย               
4. ใฝ่เรียนรู้ 
5. อยู่อย่างพอเพียง          
6. มุ่งม่ันในการทำงาน   
7. รักความเป็นไทย   
8. มีจิตสาธารณะ 
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ประเด็นกลยุทธ์ ปี พ.ศ. 2564 - 2566 
1. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาตามหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐานให้เทียบเคียงมาตรฐานสากล  
    โดยความร่วมมือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับสถานศึกษา 
      1.1 แผนพัฒนาความรู้ ความสามารถ และศักยภาพนักเรียน สู่ความเป็นสากล 
      1.2 แผนปลูกฝัง สร้างเสริม คุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
      1.3 แผนพัฒนาสุขภาพและสุนทรียภาพ ด้วยดนตรี กีฬา ศิลปะ และวัฒนธรรม 
      1.4 แผนพัฒนาหลักสูตร และกระบวนการจัดการเรียนการสอนให้เทียบเคียงได้กับมาตรฐานสากล 
2. ส่งเสริมระบบบริหารและการจัดการศึกษาด้วยระบบคุณภาพตามหลักการบริหารโดยใช้โรงเรียน 
    เป็นฐาน 
    2.1 แผนพัฒนาการบริหารจัดการที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศและความเป็นสากล 
    2.2 แผนพัฒนาประสิทธิภาพการใช้งบประมาณ  และการระดมทรัพยากร 
    2.3 แผนพัฒนาด้านอาคาร สถานที่ สิ่งแวดล้อม และสิ่งอำนวยความสะดวก 
    2.4 แผนสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนและเครือข่ายความร่วมมือ 
3. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล 
    3.1 แผนพัฒนาด้านการเรียนการสอน สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศ  และแหล่งเรียนรู้ 
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา (Strategies) 
         เพ่ือให้การบริหารโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยเป็นไปอย่างมีระบบ  เกิดความต่อเนื่องและมีความชัดเจน  จึง
ได้กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยในช่วงระยะเวลา 3 ปี (พ.ศ. 2564 – 2566) ดังต่อไปนี้ 

ด้านคุณภาพผู้เรียน  
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาความรู้ ความสามารถ และศักยภาพนักเรียน สู่ความเป็นสากล     
มีมาตรการ ดังนี้ 
 1.1 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในการทดสอบระดับชาติ และระดับนานาชาติ 
 1.2 เพ่ิมศักยภาพในการแข่งขันและพัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาการ  
 1.3 พัฒนานักเรียนให้มีศักยภาพเป็นพลโลกตามมาตรฐานสากล 
 1.4 พัฒนานักเรียนให้ใฝ่เรียนรู้ สามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง และแสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่อง  
 1.5 พัฒนานักเรียนให้มีความสามารถในการใช้ทักษะทางด้านภาษาและดิจิทัล  
 1.6 พัฒนานักเรียนให้มีทักษะการคิดและการปฏิบัติ มีความสามารถในการแก้ปัญหา มีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ สามารถคิดค้นออกแบบพัฒนาชิ้นงาน  สิ่งประดิษฐ์  นวัตกรรม โดยใช้เครื่องมือเทคโนโลยีที่เหมาะสม  
 1.7 พัฒนานักเรียนให้มีทักษะการวางแผน การจัดการ  การทำงานเป็นทีม และสร้างงานอาชีพในระบบ
เศรษฐกิจยุคใหม ่ 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 2  การปลูกฝัง สร้างเสริม คุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน 
เพื่อสร้างจิตสำนึกความเป็นคนไทย  ความเป็นประชากรอาเซียน และความเป็นพลโลก มีมาตรการ  ดังนี้  
 2.1  กวดขัน ปลูกฝัง สร้างเสริมระเบียบวินัยเพื่อให้นักเรียนประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบแบบแผน 
ของโรงเรียนและกฎกติกาของสังคม มีจิตสำนึกท่ีดี  มีจิตสาธารณะ มีวัฒนธรรมประชาธิปไตย   
 2.2  ปลูกฝัง สร้างเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม  ค่านิยมที่พึงประสงค์และมีคุณลักษณะตาม         
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หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 2.3  พัฒนานักเรียนให้เป็นสมาชิกท่ีเข้มแข็งของประชาคมอาเซียน และมีจิตวิญาณของความเป็น       
ประชากรอาเซียน 
 2.4 พัฒนานักเรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีทักษะการดำรงชีวิตและมีจิตสำนึกของความเป็น      
พลโลก 
        2.5 พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้มีความเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ 
ยุทธศาสตร์ที ่3  การพัฒนานักเรียนด้านสุขภาพและสุนทรียภาพ ด้วยดนตรี กีฬา ศิลปะ และวัฒนธรรม   
มีมาตรการ  ดังนี้  
 3.1 ส่งเสริมและพัฒนานักเรียนให้ออกกำลังกายและเล่นกีฬา เพื่อให้มีสุขภาพ และสมรรถภาพทางกาย                      
 3.2 พัฒนานักเรียนให้มีสุนทรียภาพด้านศิลปะ ดนตรี  นาฏศิลป์  วรรณศิลป์ และนันทนาการ 
 3.3 พัฒนานักเรียนให้มีทักษะชีวิต  ปรับตัวเข้ากับสังคมและวัฒนธรรม อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมี  
ความสุข 
 3.4 ป้องกัน แก้ไขปัญหาและสร้างภูมิคุ้มกันการใช้สิ่งเสพติด และอบายมุข  ทุกประเภท  

ด้านกระบวนการบริหารจัดการ 
ยุทธศาสตร์ที ่4  การพัฒนาการบริหารจัดการเทียบเคียงมาตรฐานสากล 
มีมาตรการ  ดังนี้  
 4.1 พัฒนาระบบการบริหารจัดการตามแนวทางการกระจายอำนาจ และมีส่วนร่วมของคณะกรรมการ
สถานศึกษา บุคลากรภายในโรงเรียน ชุมชนและทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการศึกษา โดยใช้โรงเรียน 
เป็นฐาน 
 4.2 พัฒนาระบบประกันคุณภาพให้มีความเข้มแข็ง สร้างวัฒนธรรมคุณภาพสามารถขับเคลื่อนให้โรงเรียน
เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน   
 4.3 พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศท่ีครบถ้วน ทันสมัยและเป็นปัจจุบัน เพียงพอต่อการตัดสินใจ           
 4.4 พัฒนาระบบการวางแผน เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารโรงเรียนให้เกิดประสิทธิภาพ 
และมีประสิทธิผล  
 4.5 บริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพโดยใช้เทคนิคการบริหารยุคใหม่ เพื่อพัฒนาให้ได้คุณภาพเทียบเคียง
มาตรฐานสากล   
   4.6 พัฒนาโรงเรียนสู่ความเป็นเลิศ มีระบบการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรม เผยแพร่ทั้งใน
ประเทศและนานาชาติ ให้สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สาม 
ยุทธศาสตร์ที่5 การพัฒนาผู้บริหารและครูให้เป็นมืออาชีพ มีความเป็นผู้นำทางวิชาการ เทียบเคียง
มาตรฐานสากล   มีมาตรการ ดังนี้ 
 5.1 พัฒนาคณะผู้บริหารและคณะกรรมการบริหารโรงเรียนให้มีความเป็นมืออาชีพ มีความเป็นผู้นำทางวิชา 
มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบการบริหารจัดการทั้งในประเทศและนานาชาติ 
 5.2 มีจำนวนครูและบุคลากรทั้งชาวไทยและชาวชาติ เพียงพอต่อกรปฏิบัติหน้าที่ 
 5.3 พัฒนาครูให้มีความรู้ความสามารถ มีความเชี่ยวชาญจัดการเรียนการสอน พัฒนาความก้าวหน้า 
ในวิชาชีพและสร้างขวัญกำลังใจ เพื่อจูงใจให้ครูเสียสละและทุ่มเทการปฏิบัติหน้าที่ เหมาะสมกับการเป็นครู 
มืออาชีพ 
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 5.4 พัฒนาครูให้สามารถใช้ภาษาต่างประเทศในการสื่อสาร ใช้สื่อการเรียนการสอนที่หลากหลาย 
และทันสมัย ในการจัดการเรียนการสอน  การวัดและประเมินผล การเผยแพร่ผลงาน สามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ประสบการณ์ในการจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล  

ยุทธศาสตร์ที่ 6  การพัฒนาประสิทธิภาพการใช้งบประมาณ  และการระดมทรัพยากร 
มีมาตรการ  ดังนี้                                      
 6.1 จัดหางบประมาณและระดมทรัพยากรให้เพียงพอ เอ้ือต่อการบริหารจัดการได้อย่างคล่องตัว 
ตามสภาพความต้องการและความจำเป็น เพ่ือพัฒนาคุณภาพสู่ความเป็นเลิศเทียบเคียงระดับมาตรฐานสากล  
 6.2 พัฒนาระบบการบริหารจัดการ งบประมาณ สินทรัพย์อย่างโปร่งใสตรวจสอบได้ 
และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด  มีระบบควบคุมภายใน และ บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
 6.3 พัฒนาการใช้จ่ายงบประมาณ การสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
(ระดับมัธยมศึกษา) ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด  

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาด้านอาคาร สถานที่ บรรยากาศสิ่งแวดล้อม และสิ่งอำนวยความสะดวกที่เอ้ือ 
ต่อการเรียนรู้  มีมาตรการ  ดังนี้  
 7.1 พัฒนาสภาพแวดล้อมทางกายภาพ ได้แก่ ภูมิทัศน์ อาคารเรียน อาคารประกอบ ห้องเรียน 
ห้องประกอบ ครุภัณฑ์ วัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้ถูกสุขลักษณะ และมีความปลอดภัย 
 7.2 พัฒนาสภาพแวดล้อมทางวิชาการท้ังในและนอกห้องเรียน  ตลอดจนการจัดบริการเพ่ือส่งเสริม
สนับสนุนทางวิชาการต่าง ๆ ให้มีบรรยากาศที่น่าเรียนรู้  
 7.3 พัฒนาสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการบริการหน่วยงานของรัฐ ชุมชน และประชาชนทั่วไป 

ยุทธศาสตร์ที่ 8  การสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนและเครือข่ายความร่วมมือเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา  มีมาตรการ ดังนี้  
 8.1 สนับสนุนให้ผู้ปกครอง ศิษย์เก่า  ผู้นำชุมชน  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องอ่ืน 
ๆ เห็นความสำคัญ และมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษา   
 8.2 สนับสนุนให้คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบและ
เกิดประสิทธิผลกับผู้เรียนเป็นสำคัญ      
 8.3  สร้างภาคีเครือข่ายร่วมพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในระดับประเทศ  
และระดับนานาชาติ                   
 8.4  สร้างเครือข่ายสนับสนุนจากสถาบันอุดมศึกษาและองค์กรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ และเอกชน  ใน
ระดับประเทศ  และระดับนานาชาติ                   

ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
ยุทธศาสตร์ที่ 9  การพัฒนาหลักสูตรของโรงเรียน และกระบวนการจัดการเรียนการสอนให้ เทียบเคียง 
มาตรฐานสากล  มีมาตรการ  ดังนี้ 
 9.1 พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรอาเซียนศกึษา และหลักสูตรที่เทียบเคียงหลักสูตร
มาตรฐานสากล  เพ่ือตอบสนองต่อความถนัด ความสนใจและศักยภาพตามความต้องการของผู้เรียนและชุมชน 
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 9.2 พัฒนาการเรียนการสอนที่เน้นความสามารถของนักเรียนเป็นรายบุคคล และส่งเสริมให้นักเรียน
สามารถพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ  
 9.3 ส่งเสริมสนับสนุนให้กลุ่มสาระการเรียนรู้และครูผู้สอนใช้สื่อการสอนที่หลากหลาย และมีคุณภาพ
เทียบเคียงมาตรฐานสากล 
         9.4 พัฒนาความรู้ ความสามารถ ทักษะและประสบการณ์ให้ครูจัดการเรียนการสอนที่เทียบเคียง
มาตรฐานสากล  
 9.5 พัฒนาการวัดและประเมินผลด้วยวิธีการที่หลากหลาย รายงานความก้าวหน้าให้นักเรียน 
เพ่ือนำไปใช้ในการปรับปรุง พัฒนานักเรียนและการจัดการเรียนการสอน 
 9.6 ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา ค้นคว้า วิจัย เพ่ือแก้ปัญหาและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น
สำคัญ 
ยุทธศาสตร์ที่ 10 การพัฒนาด้านสื่อการเรียนการสอน เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้  
มีมาตรการ ดังนี้ 
 10.1 พัฒนาบรรยากาศ สภาพแวดล้อมทางวิชาการ และพัฒนาห้องเรียนออนไลน์ ห้องปฏิบัติการ 
และมีอุปกรณ์เทคโนโลยีที่ทันสมัยเอื้อต่อการเรียนรู้ 
 10.2 ส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้ และเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับการเรียนการสอน มีระบบอินเทอร์เน็ต
ครอบคลุมทุกพื้นที่ของโรงเรียนเพ่ือการเรียนรู้ 
         10.3 โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้  บรรยากาศ สภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการใช้บริการ มีสื่อที่พอเพียงเหมาะสม
ทันสมัย มีกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้อย่างหลากหลาย 

………………………………………. 
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กระบวนการวัดผลการดำเนินการ 

ตารางกรอบกลยุทธ์พัฒนาการศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที่ 1          การพัฒนาความรู้ ความสามารถ และศักยภาพนักเรียน สู่ความเป็นสากล     

วัตถุประสงค์เชิงกลยทุธ ์ ตัวชี้วดัความสำเร็จ 
ค่าเป้าหมาย 

ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 
     1.1 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนในการ ทดสอบระดับชาติ และ
ระดับนานาชาติ 

1.1.1 ร้อยละของนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 3 มี
ผลการทดสอบระดับชาติ อยู่ในระดับดีขึ้นไป 

80 83 85 

1.1.2 ร้อยละของนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 6 มี
ผลการทดสอบระดับชาติ อยู่ในระดับดีขึ้นไป 

80 83 85 

1.1.3 ร้อยละของนักเรียนที่สมัครสอบวดัความรู้เคมีระดับชาติ(The 
International Chemistry Quiz (ICQ) )และโอลิมปิกวิชาการ มีผล
การทดสอบ อยู่ในระดับดีขึ้นไป 

75 75 75 

1.1.4 ร้อยละของนักเรียนที่สมัครสอบโอลิมปิกวิชาการ    มีผลการ
ทดสอบอยู่ในระดับเหรียญทองแดงขึ้นไป 

60 60 60 

1.1.5 ร้อยละของนักเรียนที่สมัครสอบวดัระดับความรู้ทาง
ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการระดับนานาชาติมีผลการทดสอบ อยู่ใน
ระดับดีขึ้นไป 

75 80 85 

1.2 เพิ่มศักยภาพในการแข่งขันและ
พัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาการ 
 

1.2.1 ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา
อยู่ในระดับดี(เกรด3.0) ขึ้นไป 

85 90 90 

1.2.2 ร้อยละของนักเรียนที่ได้รับรางวัลในการแข่งขันทางวิชาการ 75 80 85 

1.3 พัฒนานักเรียนให้มีศักยภาพเป็น
พลโลกตามมาตรฐานสากล 
 

1.3.1 ร้อยละของนักเรียนที่มีความสามารถในการอ่าน การเขียน 
การสื่อสารทั้งภาษาไทย ภาษาอาเซียนและภาษาอังกฤษ เป็นไป
ตามเป้าหมายที่โรงเรียนกำหนด 

75 80 85 

1.3.2 ร้อยละของนักเรียนที่มีความสามารถในการคิดคำนวณเป็นไป
ตามเป้าหมายที่โรงเรียนกำหนด 

75 80 85 

1.3.3 ร้อยละของนักเรียนที่มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิด
อย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา 
เป็นไปตามเป้าหมายของโรงเรียน 

75 80 85 

1 .4  พั ฒ น านั ก เรี ย น ให้ ใฝ่ เรี ย น รู้  
สามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง และแสวงหา
ความรู้อย่างต่อเนื่อง 

1.4.1 ร้อยละของนักเรียนที่มีความสามารถในการสร้าง สรรค์สิ่ง
ใหม่ๆ และนำไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน 

80 85 90 

1.4.2 ร้อยละของนักเรียนที่มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ต่างๆเพื่อพัฒนาตน และพัฒนางาน
อย่างสร้างสรรค์  

80 85 90 

1.4.3 ร้อยละของปริมาณICT แหล่งเรียนรู้และสื่อเทคโนโลยี 
สารสนเทศที่สร้างโอกาสให้นักเรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง
อย่างหลากหลาย 

75 80 85 

1.5 พัฒนานักเรียนให้มีความสามารถ
ในการใช้ทักษะทางด้านภาษาและ
ดิจิทัล 
 

1.5.1 ร้อยละของนักเรียนที่มีทักษะในการนำเครื่องมือ อุปกรณ์และ
เทคโนโลยีดิจิทัลที่มีในปัจจุบันและสื่อออนไลน์มาใช้ประโยชน์ใน
การสื่อสาร การเรียน การทำงานรว่มกนัให้รวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ 

90 95 100 

1.6 พัฒนานักเรียนให้มีทักษะการคิด
และการปฏิบัติ มีความสามารถในการ
แก้ปัญหา มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
สามารถคิดค้น ออกแบบพัฒนาชิ้นงาน 
สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม โดยใช้เครื่องมือ
เทคโนโลยีที่เหมาะสม 

1.6.1 ร้อยละของนักเรียนที่มีความสามารถในการสร้าง สรรค์สิ่ง
ใหม่ๆ การนำไปใช้และการเผยแพร่  แนวความคิด โครงการ 
โครงงาน ชิ้นงาน ผลผลิต นวัตกรรม 

90 95 100 
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กระบวนการวัดผล(ต่อ) 

วัตถุประสงค์เชิงกลยทุธ ์ ตัวชี้วดัความสำเร็จ 
ค่าเป้าหมาย 

ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 
1.7 พัฒนานักเรียนให้มีทักษะการ
วางแผน การจัดการ การทำงานเป็นทีม 
และสร้างงานอาชีพในระบบเศรษฐกิจ
ยุคใหม ่ 

1.7.1 ร้อยละของนักเรียนที่มีความรู้ ทกัษะและเจตคติที่ดีต่อการ
ทำงานหรืองานอาชพี 

75 80 85 

1.7.2 ร้อยละของนักเรียนที่ได้รับรางวัลการประกวดแข่งขันด้าน
ต่างๆที่ทำงานเป็นทีมแข่งขัน 

75 80 85 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 2  การปลูกฝัง สร้างเสริม คุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนกัเรียนเพ่ือสร้างจิตสำนึก 
                     ความเป็นคนไทย  ความเป็นประชากรอาเซียน และความเป็นพลโลก  

วัตถุประสงค์เชิงกลยทุธ ์ ตัวชี้วดัความสำเร็จ 
ค่าเป้าหมาย 

ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 
2.1  กวดขัน ปลูกฝัง สร้างเสริม
ระเบียบวินยัเพื่อให้นักเรียนประพฤติ
ปฏิบัติตนอยู่ในระเบยีบแบบแผนของ
โรงเรียนและกฎกตกิาของสังคม มี
จิตสำนึกที่ดี  มีจิตสาธารณะ มี
วัฒนธรรมประชาธิปไตย 

2.1.1  นักเรียนประพฤติตนอยู่ในระเบียบแบบแผนของโรงเรียนและ
กฎกตกิาของสังคม (โครงการ ร.ว.SMART) 

80 85 90 

2.2  ปลูกฝัง สร้างเสริมให้นักเรียนมี
คุณธรรม จริยธรรม  ค่านยิมที่พึง
ประสงค์และมีคุณลักษณะตาม หลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

2.2.1 นักเรียนผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่โรงเรียน
กำหนด    

80 85 90 

2.3 พัฒนานักเรียนให้เป็นสมาชิกที่
เข้มแข็งของประชาคมอาเซียน และมี
จิตวิญญาณของ ความเป็นประชากร
อาเซียน 

2.3.1 ร้อยละของนักเรียนที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความสำคัญ
และบทบาทของประชาคมอาเซียนในโลกยุคปัจจบุัน 

75 80 85 

2.3.2 ร้อยละของนักเรียนที่ตระหนักถึงความสำคัญของตนเองใน
ฐานะที่เป็นสมาชิกของประชาคมอาเซียน 

75 80 85 

2.4 พัฒนานักเรียนให้มีคุณลักษณะอัน
พึง ประสงค์ มีทักษะการดำรงชีวิตและ
มีจิตสำนึกของความเป็นพลโลก  

2.4.1 ร้อยละของนักเรียนที่มีความเขา้ใจในความหลากหลายของ
สังคมและวัฒนธรรมระดับโลก 

75 79 81 

2.4.2 ร้อยละของนักเรียนที่สามารถสือ่สารได้อย่างน้อยสองภาษา 
(ภาษาอังกฤษและภาษาอาเซียนอีกหนึ่งภาษา) 

75 79 81 

2.4.3 ร้อยละของนักเรียนที่รู้เท่าทันบทบาทของตนเองในฐานะของ
พลเมืองโลก 

75 79 81 

2.5 พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ให้มีความเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ 

2.5.1 นักเรียน รู้จัก ความสนใจ ความถนัด ความสามารถจุดเด่น 
จุดด้อยของตนเอง สามารถแก้ปญัหาไดอ้ย่างถูกตอ้ง เหมาะสม และ
พัฒนาตนเองได้ตามศักยภาพและสามารถปรับตัวอยู่ในสังคมได้  
อย่างมีความสุข 

80 85 90 

2.5.2 โรงเรียนสามารถแก้ปัญหาและควบคุมจำนวนนักเรียนกลุ่ม
เส่ียง และกลุ่มที่มีปัญหาทั้งโรงเรียนได้ 

80 83 85 

2.5.3 นักเรียนรู้จักการรักษาสุขภาพกาย สุขภาพจิต อารมณ์ สังคม
และแสดงออกอย่างเหมาะสมในแต่ละชว่งวัย สามารถอยู่ร่วมกับคน
อื่นอย่างมีความสุข เข้าใจผู้อื่น ไม่มีความขัดแย้งกับผู้อื่น 

80 83 85 

 
ยุทธศาสตร์ที ่3    การพัฒนานักเรียนด้านสุขภาพและสุนทรียภาพ ด้วยดนตรี กีฬา ศิลปะ และวัฒนธรรม 

วัตถุประสงค์เชิงกลยทุธ ์ ตัวชี้วดัความสำเร็จ 
ค่าเป้าหมาย 

ปี2564 ปี2565 ปี2566 
3.1 ส่งเสริมและพัฒนานักเรียนให้ออก
กำลั งกาย และเล่ นกีฬ า  เพื่ อ ให้ มี
สุขภาพ และสมรรถภาพทางกาย  

3.1.1 ร้อยละของนักเรียนที่มีทักษะ วิธีการรักษาสุขภาพร่างกาย
และเข้าร่วมกิจกรรมกีฬาและการทดสอบสมรรถนะทางร่างกาย 75 80 85 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 (ต่อ) 

วัตถุประสงค์เชิงกลยทุธ ์ ตัวชี้วดัความสำเร็จ 
ค่าเป้าหมาย 

ปี2564 ปี2565 ปี2566 
3.2 พัฒนานักเรียนให้มีสุนทรียภาพ
ด้านศิลปะดนตรี นาฏศิลป์ วรรณศิลป์ 
และนันทนาการ 

3.2.1ร้อยละของนักเรียนที่มีความภูมิใจในท้องถิ่น ความเป็นไทย
และเห็นคุณค่าเกี่ยวกับภูมิปัญญาไทย 

75 80 85 

3.2.2 ร้อยละของนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม มีทักษะและมีผลงาน
ด้านศิลปะ ดนตรีนาฏศิลป์ และวรรณศิลป์  

80 85 90 

3.3  พัฒนานักเรียนให้มีทักษะชีวิต 
ปรับตัวเข้ากับสังคมและวัฒนธรรม อยู่
ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 

3.3.1 ร้อยละของนักเรียนที่มีความภูมิใจในความเป็นไทยมีส่วน
ร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีไทย 

75 80 85 

3.3.2 ร้อยละของนักเรียนที่ยอมรับและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
บนความแตกต่างด้านต่างๆในสังคมปัจจุบัน 

80 83 85 

3.4 ป้องกัน แก้ ไขปัญหาและสร้าง
ภูมิคุ้มกันการใช้สิ่งเสพติด และอบายมุข
ทุกประเภท 

3.4.1 นักเรียนทีความรู้ความเข้าใจเดี่ยวกับอันตรายเกี่ยวกับสาร
เสพติด ไม่ใช้สารเสพติดและ ไม่แสวงหาผลประโยชน์จากสารเสพ
ติด และอบายมุขทุกประเภท 

80 85 90 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาการบริหารจัดการเทียบเคียงมาตรฐานสากล 

วัตถุประสงค์เชิงกลยทุธ ์ ตัวชี้วดัความสำเร็จ 
ค่าเป้าหมาย 

ปี2564 ปี2565 ปี2566 
4.1 พัฒนาระบบการบริหารจัดการตาม
แนวทางการกระจายอำนาจ และมีสว่น
ร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษา 
บุคลากรภายในโรงเรียน ชุมชน และทุก
ภาคส่วนในการบริหารจัดการศึกษา  
โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 

4.1.1 จัดประชุม กิจกรรมพัฒนาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน เพื่อให้มีสว่นร่วมในแกป้ัญหาพฒันาโรงเรียน 

80 85 90 

4.2 พัฒนาระบบประกันคุณภาพให้มี
ความเข้มแข็ง สร้างวัฒนธรรมคุณภาพ
สามารถขับเคลื่อนให้โรงเรียนเกิดการ
พัฒนาอยา่งต่อเนื่องและยั่งยืน   

4.2.1 พัฒนาการบริหารจัดการตามระบบคุณภาพ เพื่อให้ได้รับ
รางวัลในระดับ สพฐ.  

80 83 85 

4.3 พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศที่
ครบถ้วน ทันสมัยและเป็นปัจจบุัน 
เพียงพอต่อการตัดสินใจ           

4.3.1 โรงเรียนมีรวบรวม วิเคราะห์และเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศ 
และมีการพัฒนาระบบงานสารสนเทศ โดยการนำเทคโนโลยีเข้า
มาใช้ในการดำเนินงาน 

80 85 90 

4.4 พัฒนาระบบการวางแผน เพือ่ใช้
เป็นเครื่องมือในการบริหารโรงเรียนให้
เกิดประสิทธิภาพและมปีระสิทธิผล 

4.4.1 โรงเรียนมีการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาระยะ 3 ป ี 100 100 100 

4.4.2 โรงเรียนมีการจัดทำแผนปฏิบัตกิารประจำปกีารศึกษา 100 100 100 

4.4.3 มีการจัดทำโครงสร้างการบริหารโรงเรียน 100 100 100 

4.5 บริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ
โดยใช้เทคนิคการบริหารยุคใหม่ เพือ่
พัฒนาให้ได้คุณภาพเทียบเคียง
มาตรฐานสากล 

4.5.1 มีการกำหนดแผนงานธุรการ การลงทะเบียนรับ - ส่ง
หนังสือราชการ หลักฐานการโต้ตอบหนงัสือราชการ ระบบเก็บ
รักษาและทำลายหนังสือราชการ และมกีารจัดระบบดา้นการ
บริการงานสารบรรณ 

95 95 95 

4.5.2 มีการวางแผนการใช้งบประมาณ การติดตาม ประเมินผล
และรายงาน และการควบคุมภายใน  

90 95 98 

4.5.3 มีการทำหลักฐานการเงินและการบัญชี การเกบ็หลักฐาน
การรับเงิน - จา่ยเงิน ระบบการควบคุมการรับ – จ่ายเงิน และมี
คณะกรรมการเก็บรักษาเงิน  

90 95 95 

4.5.4 มีการดำเนินการจัดซ้ือ - จัดจา้ง การจัดทำบัญชวีัสดุและ
ทะเบียนครุภัณฑ์ การตรวจสอบพัสดุประจำป ีการจำหนา่ยพัสด ุ
และการจัดทำทะเบียนที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 

92 95 95 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4  (ต่อ) 

วัตถุประสงค์เชิงกลยทุธ ์ ตัวชี้วดัความสำเร็จ 
ค่าเป้าหมาย 

ปี2564 ปี2565 ปี2566 
 4.5.5 มีการจัดทำโครงสร้างการบริหารโรงเรียน การวางแผน

อัตรากำลัง แผนพัฒนาบุคลากร การประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของบุคลากร การบำรุงขวัญและส่งเสริมกำลังใจ การจัดทำ
ทะเบียนประวัตบิุคลากร และมีการจัดทำหลักฐานการปฏิบัติ
ราชการ  

95 100 100 

4.6 พัฒนาโรงเรียนสู่ความเป็นเลิศ มีระบบ
จัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรมเผยแพร่ 
ทั้งในประเทศ และนานาชาติ ให้สอดคล้องกับ
แนวทางการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สาม 

4.6.1  มีการบริหารจัดการด้วยระบบคณุภาพ ที่ได้รับการ
รับรองจากองค์กรมาตรฐานสากลระดบัโลก โดยใช้เกณฑ์ 
Thailand  Quality  Award  (TQA) 

85 90 95 

 
ยุทธศาสตร์ที ่5 การพัฒนาผู้บริหารและครูให้เป็นมืออาชีพ มีความเป็นผู้นำทางวิชาการ เทียบเคียงมาตรฐานสากล  

วัตถุประสงค์เชิงกลยทุธ ์ ตัวชี้วดัความสำเร็จ 
ค่าเป้าหมาย 

ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 
5.1 พัฒนาคณะผู้บริหารและคณะกรรมการ
บริหารโรงเรียน ให้มีความเป็นมืออาชีพ มี
ความเป็นผูน้ำทางวิชาการ (Academic 
Leadership) มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบ
การบริหารจัดการทั้งในประเทศและนานาชาต ิ

 5.1.1 การเข้าร่วมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการทั้ง
ในและต่างประเทศ 

80 85 90 

5.2 มีจำนวนครูและบุคลากร ทั้งชาวไทยและ
ชาวต่างชาติ เพยีงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่ 

5.2.1 โรงเรียนมีครูชาวไทยและชาวต่างชาติจำนวนเพยีงพอ
และตรงตามวิชาเอก 

90 90 95 

5.3 พัฒนาครู ให้มีความรู้ความสามารถ มีความ
เช่ียวชาญจัดการเรียนการสอน และ
จรรยาบรรณทางวิชาชีพเหมาะสมกบัการเป็นครู
มืออาชีพ 

5.3.1 ร้อยละของครูที่มีการจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิด
และปฏิบัตจิริงจนเกิดนวัตกรรมต่างๆ 

80 85 90 

5.3.2 ร้อยละของครูที่ได้รับการพัฒนาให้มีความเชี่ยวชาญทาง
วิชาชีพและมีจรรยาบรรณที่เหมาะสมกบัการเป็นครูมืออาชีพ 

80 85 90 

5.3.3 ครูมีการเข้าร่วมอบรม/สัมมนา เพื่อพัฒนาตนเองและมี
ความก้าวหนา้ในวิชาชพีอยา่งต่อเนื่อง ไม่น้อยกว่า 20 ชัว่โมง
ต่อปีการศึกษา 

80 80 80 

5.4 พัฒนาครูให้สามารถใช้ภาษาต่างประเทศ
ในการสื่อสาร ใช้สื่อการเรียนการสอนที่
หลากหลายและทันสมัย ในการจัดการเรียน
การสอน  การวัดและประเมินผล การเผยแพร่
ผลงาน สามารถแลกเปลีย่นเรียนรู้
ประสบการณ์ในการจัดการเรียนการสอน
เทียบเคียงมาตรฐานสากล 

5.4.1 ร้อยละของครูที่จัดกระบวนการเรียนรู้โดยใช้ส่ือ
เทคโนโลยีสารสนเทศที่หลากหลายและทันสมัย 

80 85 90 

5.4.2 ร้อยละของครูที่จัดกระบวนการเรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้
ที่เหมาสมกับการพัฒนาผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้ได้อย่างเต็ม
ศักยภาพ 

80 85 90 

5.4.3 ร้อยละของครูที่จัดกระบวนการวดัและประเมินผลที่
หลากหลาย 

80 85 90 

5.4.4ร้อยละของครูที่มีระดับการประเมินจากการนิเทศการ
สอนในระดับดีเยี่ยมขึ้นไป 

90 90 90 

5.4.5 ร้อยละของครูที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้และเผยแพร่ผลงาน
เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 

80 85 90 

5.4.6 ครูสามารถใช้ภาษาต่างประเทศในการสื่อสารและจัดการ
เรียนการสอน 

75 75 80 

 
 
 
 
 



 

 

13 แผนปฏิบัติการ  ประจำปีการศึกษา 2564 
กลุ่มนโยบายและแผนงาน โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 

ยุทธศาสตร์ที ่6 การพัฒนาประสิทธิภาพการใช้งบประมาณ  และการระดมทรัพยากร 

วัตถุประสงค์เชิงกลยทุธ ์ ตัวชี้วดัความสำเร็จ 
ค่าเป้าหมาย 

ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 
6.1 จัดหางบประมาณและระดมทรัพยากรให้
เพียงพอ เอื้อตอ่การบริหารจัดการได้อยา่ง
คล่องตัว ตามสภาพความต้องการและความ
จำเป็นเพื่อพัฒนาคุณภาพสู่ความเป็นเลศิ 
เทียบเคียงระดับมาตรฐานสากล 

6.1.1 โรงเรียนมีงบประมาณสำหรับการบริหารจัดการ และการ
จัดการเรียนการสอนอยา่งเพียงพอ 

80 85 90 

6.1.2 โรงเรียนระดมทรัพยากรจากทุกภาคส่วนมาสนับสนุนการ
บริหารจัดการและการจัดการเรียน 
การสอน 

80 85 90 

6.2 พัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
งบประมาณ สินทรัพย์อย่างโปร่งใส ตรวจสอบ
ได้และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด  มีระบบควบคุม
ภายใน และ บริหารจัดการตามหลกัธรรมาภิ
บาล 

  6.2.1 การบริหารงบประมาณเป็นไปตามแผนปฏิบัติ- 
  ราชการประจำปี โดยโรงเรียนมีการกำกับติดตามและรายงาน
การใช้งบประมาณ และมกีารควบคุมภายใน 

80 85 90 

6.3 พัฒนาการใช้จ่ายงบประมาณ การ
สนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษาขั้น
พื้นฐาน (ระดับมัธยมศึกษา) ให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด  

6.3.1 กำกับติดตามและรายงานการใช้งบประมาณ โครงการ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ขั้นพื้นฐาน (ระดับ
มัธยมศึกษา) 

80 85 90 

 
ยุทธศาสตร์ที ่7 การพัฒนาประสิทธิภาพการใช้งบประมาณ  และการระดมทรัพยากร 

วัตถุประสงค์เชิงกลยทุธ ์ ตัวชี้วดัความสำเร็จ 
ค่าเป้าหมาย 

ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 
7.1 พัฒนาสภาพแวดล้อมทางกายภาพ ได้แก่ 
ภูมิทัศน์ อาคารเรียน อาคารประกอบ
ห้องเรียน ห้องประกอบครุภัณฑ์ และวสัดุ 
อุปกรณ์ต่างๆ ให้มีบรรยากาศร่มร่ืน สดชื่น 
สวยงาม สะอาด เป็นระเบยีบ สะดวกสบาย 
ถูกสุขลักษณะ และมีความปลอดภยั 

7.1.1 ห้องเรียนมั่นคง ปลอดภัย มีโต๊ะ เก้าอี้ครบถ้วน พร้อม
ติดต้ังเครื่องปรับอากาศ 

98 100 100 

7.1.2 ภูมิทัศน์หน้าอาคารร่มรื่น สวยงามมีที่นั่ง พักผ่อน
เพียงพอ ปราศจากขยะและสิ่งปฏิกูล 

98 100 100 

7.1.3 ห้องน้ำและห้องส้วมนักเรียนและครูสะอาดและมีจำนวน
เพียงพอ 

98 100 100 

7.1.4 โรงเรียนมีห้องประชุมและโรงอาหารที่ทันสมัย 98 100 100 
7.2 พัฒนาสภาพแวดล้อมทางวิชาการ ทั้งใน
และนอกหอ้งเรียน ตลอดจนการจัดบริการเพื่อ
ส่งเสริม สนับสนุนทางวิชาการต่างๆให้มี
บรรยากาศที่มีชวีิตชีวานา่เรียนรู ้

7.2.1 ห้องเรียนมีอุปกรณ์ ICT เหมาะสมกับการเรียนการสอน 98 100 100 

7.3 พัฒนาสภาพแวดล้อม ให้เอื้อต่อการบริการ
หน่วยงานรัฐ ชุมชน และประชาชนทั่วไป 

7.3.1 โรงเรียนมีอาคารสถานที่เพียงพอต่อหน่วยงานรัฐ ชุมชน 
และประชาชนทัว่ไป 

90 95 100 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 8 การสรา้งความสัมพันธ์กับชุมชนและเครือขา่ยความร่วมมือเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการศึกษา   

วัตถุประสงค์เชิงกลยทุธ ์ ตัวชี้วดัความสำเร็จ 
ค่าเป้าหมาย 

ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 
8.1 สนับสนุนให้ผู้ปกครอง ศิษย์เก่า ผู้นำ
ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้ที่มี
ส่วน เกี่ยวข้องอื่น ๆ เห็นความสำคัญและมี
ส่วนร่วม ในการพัฒนาการศึกษา  

8.1.1 สมาคมผู้ปกครอง ครู  และศิษย์เก่าจัดกจิกรรมสนับสนุน
การจัดการศึกษาของโรงเรียน 

2 ครั้ง 2 ครั้ง 4 ครั้ง 

8.2 สนับสนุนให้ผู้ปกครองศิษย์เก่า ผู้นำชุมชน 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คณะกรรมการ  
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานและผู้ที่มีสว่นเกี่ยวข้อง 
อื่นๆ เห็นความสำคัญสนับสนุนให้มีส่วนร่วม   
ในการบริหารจัดการอยา่งเป็นระบบ และเกิด
ประสิทธิผลกับผู้เรียนเป็นสำคัญ             

8.2.1 จัดการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา 
   ขั้นพื้นฐาน การประชุมสัมมนา และศึกษาดูงาน 

ร่วมกับสมาคมศิษย์เกา่ และสมาคมผู้ปกครองและครู 

 
4 ครั้ง 

 
4 ครั้ง 

 
6 ครั้ง 
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ยุทธศาสตร์ที ่8 (ต่อ) 

วัตถุประสงค์เชิงกลยทุธ ์ ตัวชี้วดัความสำเร็จ 
ค่าเป้าหมาย 

ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 
8.3 สร้างภาคีเครือข่ายร่วมพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาและแลกเปลีย่นเรียนรู้ใน
ระดับประเทศและระดับนานาชาต ิ

8.3.1 ร้อยละของครูและบุคลากรในโรงเรียนมีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้โดยการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้(PLC)เพื่อปรับปรุงและ
พัฒนาการจัดการเรียนรู ้

80 85 90 

8.3.2 โรงเรียนมีข้อตกลงในการดำเนินการร่วมกันพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่องทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับภูมิภาคระดับประเทศ และ
ระดับสากลระหว่างประเทศ 

75 80 85 

8.3.3 ครูและบุคลากรในโรงเรียนร่วมพัฒนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้
เพิ่มพูนประสบการณ์วิชาชีพและขยายโลกทัศน์กับเครือข่าย
ร่วมพัฒนาทั้งในระดับประเทศและระดบันานาชาต ิ

75 80 85 

8.4 สร้างเครือข่ายสนับสนุนจาก
สถาบันอุดมศึกษาและองค์กรอื่นๆ ที่เกีย่วข้อง
ทั้งภาครัฐ และเอกชนในระดับประเทศและ
ระดับนานาชาต ิ

8.4.1 ร้อยละของกิจกรรมที่โรงเรียนมีการใช้ภูมิปัญญาทอ้งถิ่น 
องค์กร สถาบันต่างๆเป็นแหล่งเรียนรู ้

75 80 85 

8.4.2 ร้อยละของกิจกรรมที่มีเครือข่ายสนับสนุนจาก
สถาบันอุดมศึกษาหรือสถานศึกษาที่จัดการศึกษาระดับที่สูงกว่า
ชุมชนและองค์กรอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 

75 80 85 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 9     การพัฒนาหลักสูตรของโรงเรียนและกระบวนการจัดการเรียนการสอนให้เทียบเคียงมาตรฐานสากล 

วัตถุประสงค์เชิงกลยทุธ ์ ตัวชี้วดัความสำเร็จ 
ค่าเป้าหมาย 

ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 
9.1 พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา หลกัสตูร
อาเซียนศึกษา และหลกัสูตรที่เทียบเคียง
หลักสูตรมาตรฐานสากล เพือ่ตอบสนองต่อ
ความถนัด ความสนใจและศักยภาพตามความ
ต้องการของผู้เรียนและชุมชน 

9.1.1 ร้อยละความพึงพอใจของครูบุคลากรและผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียที่มีต่อกระบวนการจัดการเรียนการสอนตามโครงสร้าง
หลักสูตรของโรงเรียน 

75 80 85 

9.2 พั ฒ น า ก า ร เรี ย น ก า ร ส อ น ที่ เน้ น
ความสามารถของนักเรียนเป็นรายบุคคล และ
ส่งเสริมให้นักเรียนสามารถพัฒนาตนเองได้เต็ม
ตามศักยภาพ  
 

9.2.1 ร้อยละของนักเรียนที่เลือกเรียนในโปรแกรมการเรียนที่
หลากหลายตามโครงสร้างหลักสูตรของโรงเรียน 

75 80 85 

9.2.2 ร้อยละความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อกระบวนการ
จัดการเรียนการสอนตามโครงสร้างหลักสูตรของโรงเรียน 

75 80 85 

9.3 ส่งเสริมสนับสนุนให้กลุ่มสาระการเรียนรู้
และครูผู้สอนใช้สื่อการสอนที่หลากหลาย และ
มีคุณภาพเทียบเคียงมาตรฐานสากล 

9.3.1 ร้อยละของครูที่ใช้สื่อเทคโนโลยีที่หลากหลายและ
ทันสมัย ในกระบวนการเรียนการสอน 

75 80 85 

9.4 พัฒนาความรู้ ความสามารถ ทักษะและ
ประสบการณ์ให้ครูจัดการเรียนการสอนที่
เทียบเคียงมาตรฐานสากล 

9.4.1 ร้อยละของครู บุคลากร ที่ได้รับการส่งเสริมพัฒนาและ
เพิ่มพูนทักษะในกระบวนการเรียนการสอนให้ทันสมัย 

75 80 85 

9.5 พัฒนาการวัดและประเมินผลด้วยวธิีการที่
หลากหลาย รายงานความกา้วหนา้ให้นกัเรียน
เพื่อนำไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนานักเรียนและ
การจัดการเรียนการสอน 

9.5.1 ร้อยละของครูที่รายงานผลการวัดประเมินผลในรายวิชา
ที่สอนไปยังนักเรียนและผู้ปกครอง 

75 80 85 

9.5.2 ร้อยละของครูที่ติดตามเพื่อพัฒนาและแก้ไขผลการวัด
ประเมินผลในรายวิชาที่สอนของนักเรียน 

75 80 85 

9.6 ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา  ค้นควา้ วจิัย เพือ่
แก้ปัญหาและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ทีเ่น้นผู้เรียน
เป็นสำคัญ 

9.6.1 ร้อยละของงานวิจยัของครูผู้สอนในรายวิชา 75 80 85 

9.6.2 ร้อยละของนวัตกรรมของครูผู้สอนในรายวิชา 75 80 85 
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ยุทธศาสตร์ที ่10 การพัฒนาด้านสื่อการเรียนการสอน เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนร ู้ 

วัตถุประสงค์เชิงกลยทุธ ์ ตัวชี้วดัความสำเร็จ 
ค่าเป้าหมาย 

ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 
10.1 พัฒนาบรรยากาศ สภาพแวดล้อมทาง
วิชาการ และพัฒนาห้องเรียนออนไลน์ 
ห้องปฏิบัติการและมีอปุกรณ์เทคโนโลยทีี่
ทันสมัยเอื้อต่อการเรียนรู ้

10.1.1 ร้อยละความพึงพอใจของครูบุคลากร ผู้ปกครองและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อการจัดสภาพแวดล้อมทางทางสังคม และ
วิชาการที่ทันสมัยและเอือ้ต่อการเรียนรู้ 

80 85 90 

10.1.2 ร้อยละของ IT ชว่ยสอนในห้องเรียน 100 100 100 
10.2 ส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้ และ
เทคโนโลยีที่เหมาะสมกบัการเรียนการสอน มี
ระบบอินเทอร์เน็ตครอบคลุมทุกพื้นที่ของ
โรงเรียนเพื่อการเรียนรู้ 

10.2.1ร้อยละของครูที่ใช้สื่อเทคโนโลยีที่หลากหลายและแหล่ง
เรียนรู้ ในกระบวนการเรียนการสอน 

85 90 100 

10.3 โรงเรียนมีแหล่งเรยีนรู้ บรรยากาศ 
สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการใช้บริการ มสีื่อที่
พอเพียงเหมาะสมทันสมยั มีกจิกรรมทีส่่งเสริม
การเรียนรู้อยา่งหลากหลายเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน
เป็นสำคัญ 

10.3.1 ร้อยละความพึงพอใจของครูบุคลากร ผู้ปกครองและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อการจัดสภาพแวดล้อมทุกด้านที่เอื้อต่อ
การใช้บริการ 85 90 100 
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โรงเรียนร้อยเอด็วิทยาลัย ตั้งมากอ่น พ.ศ. 2453  ที่วัดศรีมงคล (วัดสระทอง)  มีชื่อว่าโรงเรียนวดัศรมีงคล  มีพระ 
เป็นครสูอน  พระครูเอกตุรสตาธิคณุ(โมง) เป็นผู้ก่อตั้ง 

พ.ศ.  2456 ย้ายมาตั้งที่โรงเรียนในปัจจุบันนี้  และได้ตั้งช่ือใหม่เป็นโรงเรยีนประจำ มลฑลร้อยเอ็ด            
พ.ศ.  2457 เปลี่ยนเป็นช่ือโรงเรยีนประจำจังหวัดร้อยเอ็ด  “ร้อยเอ็ดวิทยาลัย” 
พ.ศ.  2460 วันท่ี 12 กรกฎาคม แยกนักเรียนหญิงไปเปดิโรงเรียนสตรีศึกษา 
พ.ศ.  2481 นายรอบ ปัทมะศริิ ตำแหน่งครูใหญ่ โรงเรยีนได้กำหนดสีประจำโรงเรียนและรูปเครื่องหมาย 
 เป็นครั้งแรก โดยกำหนดใหส้ี “เขยีว – แสด” เป็นสีประจำโรงเรียน และเครื่องหมาย 
 เป็นรูปกรอบพระพักตร์ ซึ่งเป็นมงคลหนึ่งในแปด 
พ.ศ.  2498 สร้างอาคารเรียนคอนกรีต  2  ช้ัน  ด้วยเงินงบประมาณ  1,200,000  บาท    
 เงนิ กศส. 2,000,000  บาท  รวม  3,200,000  บาท 
พ.ศ.  2494 เปลี่ยนช่ือเป็นโรงเรยีนร้อยเอด็วิทยาลัย 
พ.ศ.  2510 เข้าอยู่ในโครงการโรงเรียนมัธยมแบบประสมรุ่นท่ี 1  ไดร้ับงบประมาณในการก่อสร้างอาคารเรียน

วิทยาศาสตร์,โรงฝึกงาน และบา้นพักครูเป็นเงิน  5,840,000  บาท   
พ.ศ.  2519 ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารประกอบ 10ห้องเรียนเป็นเงิน 2,300,000 บาท   
 และห้องส้วม    8  ที่  เป็นเงิน  60,000   บาท   
พ.ศ.  2520 ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบ  424  ค. (อาคารเรียน 4 ช้ัน 24  ห้องเรียน )   
 เป็นเงิน  4000,000  และอาคารประกอบจำนวน  3  ห้องเป็นเงิน92,000  บาท   
พ.ศ.  2522 ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนประกอบ  4  ห้องเรียน  เป็นเงิน  160,000  บาท   
 และบ้าน    พักครู  1  หลัง  เป็นเงิน  120,000  บาท 
พ.ศ.  2527 ได้รับงบประมาณก่อสร้าง  อาคารเรียนแบบ 415 ล. 1 หลัง เป็นเงิน  4,300,000  บาท   
พ.ศ.  2528 ได้รับงบบริจาคสร้างศาลาปฏิบตัิธรรม  จำนวน  203,456  บาท 
พ.ศ.  2529 ได้จัดทำประตูโรงเรียนด้านทิศตะวันออก  และรั้วด้านหน้าโรงเรยีนเป็นรั้วท่ีทำด้วย 
 อิฐบล็อก 
พ.ศ.  2531 โรงเรียนได้ปรับปรุงบริเวณอาคารสถานท่ีดังนี้ คือ 

1. ปรับปรุงห้องคอมพิวเตอรโ์ดยการบริจาคของ  คุณธนศักดิ์  เตชะมหาศรานนท์   
  กั้นเป็นห้องกระจกทำฝ้าเพดานใหม่  เป็นเงิน 60,000 บาท  โดยมอบเป็นสมบตัิของโรงเรยีน 

 2. ปรับปรุงห้องสมุดช้ันบน  โดยกัน้เป็นกระจกทั้งหมด บริจาคโดย อาจารย์ประจง  วงศ์อาจ   
     เป็นเงิน  40,099  บาท   

 3. สร้างพระพุทธรูปประจำสถานศึกษา ช่ือ “พระเอกุตระสตาธิมงคลมหามุนี” ที่หน้าอาคาร  1   
     โดยการบริจาคของท่านพระอาจารย์  สมชาย  ฐิตวิริโย  และศิษย์ยานุศิษย์   
   เมื่อวันท่ี  25 มิถุนายน 2531 เป็นพระพุทธรูปโลหะรมดำ  สูง 7.99 เมตร   
     ราคาก่อสร้าง  ประมาณ  400,000  บาท 

พ.ศ.  2532 โรงเรียนไดม้ีการปรับปรุงดังนี้ คือ   
1. ได้สร้างห้องปฏิบัติการภาษาอังกฤษ  โดยการอนุมัติใหส้ร้างพระเครื่อง  พระบูชาของ 
   ท่านพระอาจารยส์มชาย  ฐิตวิรโิย  ตำบลเขาบายศรี  อำเภอท่าใหม่  จังหวัดจันทบุรี    
   เพื่อให้ศาสนิกชนบูชา  และนำเงินมาติดตั้งอุปกรณ์  การเรียนการสอน   
   เป็นเงิน  313,215  บาท   
2. จัดซื้อเครื่องดนตรีพื้นเมือง  “ พิณ  แคน  ซอ ”  ให้หมวดวิชาภาษาไทย   
 

ประวัติโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 
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 พ.ศ.  2533 โรงเรียนไดม้ีการปรับปรุงดังนี้  คือ   
 1. ได้งบประมาณสร้างอาคารหอประชุม  - โรงอาหารแบบมาตรฐาน  101ล/27   
 ขนาดใหญ่พิเศษ  2  ช้ัน  ด้วยเงินงบประมาณ  จำนวน  4,200,000  บาท 
พ.ศ.  2534 โรงเรียนไดม้ีการปรับปรุงดังนี้  คือ   สร้างห้องแนะแนวช้ันล่างอาคาร  4   
พ.ศ.  2537  โรงเรียนไดม้ีการปรับปรุงดังนี้  คือ 

         1.  จัดสร้างห้องสมุดรมิน้ำเป็นเงิน 310,000 บาท 
         2.  จัดทำรั้วรอบบริเวณบ้านพักครูยาว 143 เมตร เป็นเงิน 76,000 บาท 
         3.  จัดซื้อเก้าอ้ีในหอประชุมโรงเรยีน  จำนวน 200 ตัว เป็นเงิน 40,000 บาท 
         4.  จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์เป็นเงิน 300,000 บาท 
        5.  จัดซื้อจานดาวเทียมเป็นเงิน  112,980 บาท 
        6.  ได้รับงบประมาณซ่อมโรงฝึกงาน 3 หลัง เป็นเงิน 724,700 บาท 

         พ.ศ.  2538 โรงเรียนไดม้ีการปรับปรุงดังนี้  คือ 
 1.  จัดทำร่องระบายน้ำรอบสนามฟุตบอลของโรงเรยีนเป็นเงิน 300,000 บาท 

       2.  จัดสร้างห้องน้ำ – ห้องส้วม นักเรียนเพิ่มเติม เป็นเงิน 200,000 บาท 
       3.  จัดทำห้องเกียรติยศ เป็นเงิน 100,000 บาท 

 4.  ปรับปรุงศูนย์ผลิตสื่อและเทคโนโลยีการศึกษาและจัดซื้อ  Computer    
        Multimedia  เป็นเงิน  250,000 บาท 

         พ.ศ.  2539 โรงเรียนไดม้ีการปรับปรุงดังนี้  คือ 
        1.  จัดซื้อเครื่องMicro  Computer ให้หมวด ฝ่าย งานต่าง ๆ เป็นเงิน560,000 บาท 
        2.  ซื้อเครื่องดนตรี  และชุดศิลปศกึษา  เป็นเงิน 240,000 บาท 
        3.  ส.ส.เศกสิทธ์ิ ไวนิยมพงศ์ จัดสร้างป้ายไฟว่ิงคอมพิวเตอร์  เป็นเงนิ  1,149,000 บาท 

         พ.ศ.  2540 โรงเรียนไดม้ีการปรับปรุงดังนี้  คือ 
     1.  จัดทำร่องระบายน้ำรอบสนามฟุตบอล  โดยใช้เงินงบประมาณ  400,000 บาท 
     2.  ปลูกหญ้าสนามฟุตบอล งบประมาณ 190,000 บาท 
     3.  ส.ส. เวียง  วรเชษฐ์  สนับสนนุงบประมาณพัฒนาของ ส.ส.  จดัซื้ออุปกรณ์   
             ห้องสมุดไฮเทค เป็นเงนิ 1,000,000 บาท 

   4. ส.ส.ฉลาด  ขามช่วง สนับสนุนงบประมาณพัฒนาฯ มอบรถตู้ 1 คัน ราคา 650,000 บาท 
         พ.ศ.  2541 โรงเรียนไดม้ีการปรับปรุงดังนี้  คือ 

     1. บูรณะปฏิสังขรณ์พระพุทธรูปประจำโรงเรยีน สิ้นเงิน 25,000 บาท 
     2. ได้รับบริจาครถตู้ 1 คัน  จากบริษัทขอนแก่น ที ดี พี จำกัด  ราคา  800,000 บาท 

    3. จัดสร้างศาลาประชาสมัพันธ์  งบประมาณ  400,000 บาท 
     4. ได้รับบริจาครถเมล์เก่า  ขสมก. จาก ส.ส. อนุรักษ์    จุรีมาศ  จำนวน  2  คัน        
           โรงเรียนจ่ายค่าขนส่งจำนวน  16,000 บาท 
      5. ติดพัดลมห้องเรียนทุกอาคาร  เป็นเงิน 180,000 บาท 
      6. จัดสร้างที่จำหน่ายอาหารด้านหลังอาคารประชาสมัพันธ์ โดยไดร้ับเงินสนับสนุนเพิ่มเติมจาก 

                               สถาบันราชภัฏบุรรีัมย์ 100,000 บาท  เงินของโรงเรียน 200,000  บาท   รวม  300,000  บาท 
         พ.ศ.  2542 โรงเรียนไดม้ีการปรับปรุงดังนี้  คือ 

      1. ปรับปรุงหอประชุม – โรงอาหาร 
       - งบประมาณ    500,000  บาท 
       - สวัสดิการ     782,000  บาท 

      2. ห้องคอมพิวเตอร์  เงินบำรุงการศึกษา 300,000 บาท 
      3. School  net      เงินบำรุงการศึกษา  260,000  บาท 
      4. ปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในโรงเรียน  งบสวัสดิการ  300,000 บาท 
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พ.ศ.  2541(ต่อ)    5.  ปรับปรุงสำนักงานอาคาร 1  (อลูมิเนียม)  - เงินบำรุงการศึกษา  120,000 บาท 

      6.  ติดตั้งเครื่องปรับอากาศสำนักงาน  - เงินบำรุงการศึกษา  250,000 บาท 
          พ.ศ.  2543        โรงเรียนไดม้ีการปรับปรุงดังนี้  คือ 

      1.  ปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์            - เงินบำรุงการศึกษา 140,000   บาท 
      2.  ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ 36 เครือ่ง    - เงินบำรุงการศึกษา 1,000,000 บาท 
      3.  สร้างห้องเรียนสีเขียว 

          - เงินงบประมาณ    100,000 บาท 
          - เงินสนับสนุนจาก กฟผ.     500,000 บาท 

      4.  พัฒนาห้องสมุด            
                 - งบประมาณ       800,000 บาท 

         พ.ศ. 2544        โรงเรียนไดม้ีการปรับปรุงดังนี้  คือ 
  1. สร้างถนนคอนกรีตเสรมิเหล็กหน้าหอประชุมด้วยเงินบริจาค 600,000 บาท  
    2.  สร้างห้องโสตทัศนศึกษาด้วยเงินบริจาค    1,000,000 บาท 
                         3.  ปรับปรุงร่องน้ำริมรั้วด้านตะวนัตกและที่จอดรถด้านทิศเหนือสนาม ฟุตบอล   
                             ด้วยเงินบริจาค   250,000  บาท 
   4.  สร้างห้องผลิตเอกสารและจัดซื้อครุภณัฑ์   60,000  บาท 
  พ.ศ. 2545        โรงเรียนไดม้ีการปรับปรุงดังนี้  คือ 
   1.  ซื้อคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนด้วยเงินบริจาค    300,000  บาท 
   2.  ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบ ๆ โรงเรยีนด้วยเงินบริจาค          250,000  บาท 
   3.  ปรับปรุงโรงพลศึกษาด้วยเงินบริจาค  170,000  บาท 
   4.  ซื้อโต๊ะเก้าอี้และปรับปรุงระบบไฟฟ้าห้องโสตฯด้วยเงินบริจาค115,300   บาท 

พ.ศ.  2545(ต่อ)    5.  ปูกระเบื้องหอประชุมและลานเจ้าพ่อเขียวแสดด้วยเงินบริจาค300,000   บาท                      
   6.  จัดซื้อเครื่องทำบัตรนักเรียนดว้ยเงินบริจาค    120,000  บาท 
   7.  จัดซื้อคอมพิวเตอร์เพื่อการบรหิารงานด้วยเงินบริจาค  100,000 บาท 
   8.  จัดซื้อครุภณัฑ์ห้องผลิตเอกสารด้วยเงินบรจิาค   300,000 บาท 
   9.  จัดซื้อครุภณัฑ์ห้องพาณิชกรรมด้วยงบประมาณแผ่นดิน  600,000 บาท 
                        10.  ปรับปรุงครุภณัฑ์ห้องปฏิบัตกิารวิทยาศาสตร์และห้อง SEAR ด้วย 

   งบประมาณแผ่นดิน  2,885,000  บาท 
          พ.ศ. 2546       โรงเรียนไดม้ีการปรับปรุงดังนี้  คือ 

1.  สร้างห้องศูนย์วิทยบริการและจัดซื้อครภุัณฑด์้วยเงินผ้าป่า  2,000,000  บาท                       
  2. ติดตั้งระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ไยแก้วนำแสงด้วยเงินบรจิาค  1,700,000 บาท                       
    3.  ซื้อคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนด้วยเงินบริจาค   300,000 บาท 
   4.  ติดตั้งเครื่องปรับอากาศตามสำนักงาน  300,000  บาท 
   5.  ปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างและเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศ ด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน  
            กระทรวงวิทยาศาสตร์(โครงการอาคารของรัฐประหยดัพลังงาน) เป็นเงิน 2,500,000 บาท       

พ.ศ.2547 โรงเรียนไดม้ีการปรับปรุงดังนี้  คือ 
  1.  ปรังปรุงห้องสมุด ด้วยเงินบริจาค 236,000  บาท 
  2.  ปรับปรุงห้องศึกษาค้นคว้าภาษาอังกฤษ (SEAR) ด้วยเงินบริจาค 87,692 บาท      
                           3.  สร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่าง อาคาร 1 , 3 และอาคาร  4  

     ด้วยงบบริจาค  444,000  บาท 
  4.  ปรับระบบไฟฟ้าแรงต่ำ ด้วยงบประมาณ  384,580  บาท 
  5.  เปลี่ยนหม้อแปลงไฟฟ้า ด้วยเงนิบริจาค  283,795.03 บาท 
 
 



 

 

19 แผนปฏิบัติการ  ประจำปีการศึกษา 2564 
กลุ่มนโยบายและแผนงาน โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 

        พ.ศ.  2547(ต่อ) 6. จัดซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณเ์ข้าห้องศูนย์วิทยบริการ   ด้วยงบบริจาค   558,000  บาท 
  7. จัดซื้อเครื่องปรับอากาศเข้าห้องสมุด    จำนวน 8 เครื่อง  ด้วยงบบริจาค  224,515   บาท 
  8. จัดซื้อเครื่องปรับอากาศเข้าห้อง SEAR จำนวน  5 เครื่อง  ด้วยงบบริจาค  143,975   บาท 

พ.ศ.2548 โรงเรียนไดม้ีการปรับปรุงดังนี้ คือ 
1. จัดสร้างโรงอาหาร ด้วยงบบริจาค 187,000 บาท 
2. จัดทำห้องเรียน  ด้วยงบบริจาค 255,000 บาท 
3. จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ  ด้วยงบบริจาค  388,000 บาท 
4. จัดสร้างห้องเรียน IT  ด้วยงบบริจาค  440,000 บาท 
5. ปรับปรุงห้องน้ำนักเรียน ชาย , หญิง ด้วยงบบริจาค 469,956 บาท 

พ.ศ.2549 โรงเรียนไดม้ีการปรับปรุงดังนี้ คือ 
1. จัดซื้อคอมพิวเตอรจ์ำนวน 54 เครื่อง  ด้วยเงินชมรมผู้ปกครองและครู  759,564 บาท 
2. จัดซื้อโต๊ะ-เกา้อี้สำหรับนักเรยีน  ด้วยเงินบริจาค 365,000 บาท 
3. ปรับปรุงห้องพักครูกลุ่มสาระภาษาไทยและวิทยาศาสตร์  ด้วยเงินบริจาค 320,000 บาท 
4. ปรับปรุงห้องเรียน Gifted จำนวน 3 ห้อง  ด้วยเงินบริจาค 30,000 บาท 
5. ปรับปรุงห้องน้ำนักเรียนหญิง  ด้วยเงินบริจาค 291,000 บาท 

                       6. ติดตั้งระบบห้องเรียนอัจฉริยะ 1 ห้องเรียน  ดว้ยเงินบริจาค 499,000 บาท 
7. จัดสร้างห้องเรียนในอาคารคหกรรม  ด้วยเงินบริจาค 220,000 บาท 
8. จัดสร้างป้อมยามหน้าโรงเรียน  ด้วยเงินบริจาค 98,000 บาท 
9. จัดสร้างสวนสุนทรภู่และสวนวิทยาศาสตร์  ด้วยเงินบรจิาค 320,000 บาท 
10. จัดสร้างห้องน้ำครู   ด้วยเงินบริจาค 640,000 บาท 
11. จัดซ่อมรถบัสโรงเรียน  ด้วยเงินบริจาค 45,000 บาท 

พ.ศ.2550 โรงเรียนไดม้ีการปรับปรุงดังนี้ คือ 
  1. จัดสร้างห้อง E –Classroom จำนวน 2 ห้อง  ด้วยเงินองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
                                    จำนวน 998,000 บาท 
  2. สร้างอาคาร 2 ช้ัน( คศล. )  ด้วยเงินบริจาค 3,090,000 บาท 
  3. สร้างรั้วและป้ายโรงเรยีน   ด้วยเงินบริจาค 1,495,000 บาท 
  4. จัดซื้อเครื่องดนตรีวงโยธวาฑติ  ด้วยเงินบริจาค 1,000,000 บาท 
  5. จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการเรยีน 50 เครื่อง  ด้วยเงินบำรุงการศึกษา 875,000 บาท 
  6. จัดซื้อโต๊ะ –เกา้อี้ สำหรบันักเรยีน   ด้วยเงินบริจาค 80,000 บาท 
  7. ปรับปรุงสวนป่าหน้าอาคาร 2  ด้วยเงินบริจาค 50,000 บาท 
  8. จัดซื้อหม้อแปลงไฟฟ้า   ด้วยเงินงบประมาณ 865,948 บาท 
  9. สร้างอาคารเรียน ( 324 ล) ตอกเข็ม  ด้วยเงินงบประมาณ 17,430,000 บาท 
 พ.ศ. 2551  โรงเรียนไดม้ีการปรับปรุงดังน้ี 

 1. ปรับปรุงห้องเรียนภาษาจีนจำนวน 2 ห้อง  ด้วยเงินสนับสนุน(บริจาค)ของคุณจรินทร์ อิฐรัตน ์ 
                         ศิษย์เก่า โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ปี พ.ศ.2503 จำนวน 600,000 บาท 
 2. จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการเรยีน 32 เครื่อง  ด้วยเงินรายได้สถานศึกษา 571,840 บาท 
 3. ปรับปรุงสัญญาณอินเทอร์เนต็เป็น 3 MB  ด้วยเงินรายไดส้ถานศกึษา 400,000 บาท 
 4. ปรับปรุงอาคาร 1 , 2 , 3 และ 4   ด้วยเงินสนับสนุน( บริจาค) จำนวน 1,500,000 บาท 
 5. ก่อสร้างประตูด้านทิศตะวันออก    ด้วยเงินสนับสนุน จำนวน 600,000 บาท 
 6. ปรับปรุงระบบระบายน้ำอาคาร 5  ด้วยเงินสนับสนุน จำนวน 100,000 บาท 
 7. ปรับปรุงภูมิทัศน์ สวนหย่อม         ด้วยเงินสนับสนุนจำนวน 300,000 บาท 

พ.ศ. 2552  โรงเรียนไดม้ีการปรับปรุงดังนี ้
 1.  ปรับปรุงและเปลี่ยนหลังคาอาคาร 1  ด้วยเงินสนับสนุนจำนวน 1,966,154.44 บาท 
 2.  ปูกระเบื้องพื้นโรงอาหาร อาคารเฉลมิพระเกียรติ   ด้วยเงินสนับสนุนจำนวน 484,640 บาท 
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 3.  จัดทำประตูและติดตั้งเหล็กดดั อาคาร 5   ด้วยเงินสนับสนุน จำนวน 37,125 บาท 
 4.  ปรับปรุงพื้นสนามฟุตบอล   ดว้ยเงินสนับสนุน จำนวน 600,000 บาท 
 5.  จัดซื้ออุปกรณ์ห้องปฏิบตัิการวทิยาศาสตร์  ด้วยเงินงบประมาณ จำนวน 971,000 บาท 

พ.ศ. 2553  โรงเรียนไดม้ีการปรับปรุงดังนี ้
 1.  จัดซื้อเก้าอ้ีเล็คเชอร์ 400 ตัว  ด้วยเงินสนับสนุน 280,000 บาท 
 2.  ปรับปรุงรั้วและป้ายโรงเรียน  ด้วยเงินสนับสนุน 254,000 บาท 
 3.  ปรับปรุงภูมิทัศน์หน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติ   ด้วยเงินสนับสนุน 254,713 บาท 
 

      4.  จัดทำห้องสืบค้นอาคารเฉลิมพระเกียรติ    ด้วยเงินสนับสนุน 843,684 บาท 
 5.  จัดสร้างสนามกีฬาอเนกประสงค์   ด้วยเงิน อบ.จ. 1,000,000 บาท 
 6.  ปรับปรุงห้องเรียน Gifted   ดว้ยเงินรายได้สถานศึกษา 1,070,808 บาท 
 7.  จัดซื้อคอมพิวเตอร์จำนวน 115 เครื่อง  ด้วยเงิน SP2 1,818,879 บาท 

พ.ศ. 2554  โรงเรียนไดม้ีการปรับปรุงดังนี ้
 1.  จัดทำตาข่ายสนามฟุตบอลด้วยเงินสนับสนุน 
 2.  จัดทำบอร์ดหน้าโรงอาหาร   ด้วยเงินสนับสนุน 96,000 บาท 
 3.  จัดสร้างโรงเก็บรถโรงเรียน   ดว้ยเงินสนับสนุน 96,000 บาท   
 4.  จัดซื้อรถยนต์ขนาด 50 ท่ีนั่ง  ด้วยเงินสนับสนุนจำนวน 1,800,000 บาท 
 5.  สร้างอาคารเช่ือมระหว่างอาคาร 1 และ อาคารเฉลมิพระเกยีรติ  
  ด้วยเงินสนับสนุนจำนวน 7,500,000 บาท 

พ.ศ. 2555  โรงเรียนไดม้ีการปรับปรุงดังนี ้
 1.  จัดซื้อโต๊ะ เก้าอี้ นักเรียนจำนวน 665 ชุด  ด้วยเงินรายได้สถานศกึษา 931,000 บาท 
 2.  จัดซื้อรถยนต์ขนาด 12 ที่น่ัง   ด้วยเงินสนับสนุนโครงการ Gifted จำนวน 1,297,000 บาท  
 3.  ปรับปรุงระบบอินเตอร์เนตภายในโรงเรียน   ด้วยเงินอุดหนุนจำนวน 268,000 บาท 
 4.  จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์จำนวน 50 เครื่อง   ด้วยเงินอุดหนุนจำนวน 599,600 บาท 

  5.  จัดซื้อระบบบริการจดัการฐานข้อมูลเพื่อการสื่อสาร(SMS)   ด้วยเงินรายได้ ฯ       
  จำนวน 555,000 บาท 

 6.  จัดซื้ออุปกรณ์ ICT เพื่อใช้ในการเรยีนการสอนห้องเรียนโครงการ GP. และ EP  
                         ด้วยเงินรายได้ ฯ จำนวน 888,800 บาท 
 7.  ทาสีอาคาร 3 , 4 ,หอประชุม และห้องน้ำด้วยเงินอุดหนุนจำนวน 1,599,074 บาท 

พ.ศ. 2556  โรงเรียนไดม้ีการปรับปรุงดังนี ้
 1.  จัดซื้ออุปกรณ์ห้องเรยีน ICT จำนวน 23 ชุด  ด้วยเงินอุดหนุนจำนวนจำนวน 1,739,000 บาท 
 2.  จัดซื้อโต๊ะเรียนลามิเนตขาว 285 ชุด  ด้วยเงินรายไดส้ถานศึกษาจำนวน 327,750 บาท 
 3.  ปรับปรุง ซ่อมแซม ต่อเติม อาคารเรยีน อาคารปฏิบัติธรรมและอาคารกิจการนักเรียน 
                         ด้วยเงินอุดหนุนและเงินรายได้สถานศึกษาจำนวน 1,601,915 บาท 
 4.  จัดซื้อเครื่องปรับอากาศจำนวน 80 เครื่อง   ด้วยเงินรายไดส้ถานศึกษา 2,618,800 บาท 
 5.  จัดซื้อรถยนต์ขนาด 12 ท่ีนัง่  ด้วยเงินรายไดส้ถานศึกษา  จำนวน 1,377,000 บาท 

พ.ศ. 2557  โรงเรียนไดม้ีการปรับปรุงดังนี ้
   1.  ก่อสร้างอาคารเรียนแบบ 108 ล/30  ด้วยงบจัดสรร จำนวน  5,700,000  บาท 
   2.  ปรับปรุงหลังคาหอประชุม  ดว้ยเงินรายได้สถานศึกษา  จำนวน  271,000  บาท 
   3.  จัดซื้อโต๊ะนักเรียน 245 ชุด  ด้วยเงินรายได้สถานศึกษา  จำนวน  330,750  บาท 
           4.  จัดซื้อครุภัณฑ์ขยายผลห้องเรียนสอวน  ด้วยงบจัดสรร จำนวน  730,000  บาท 
   5.  จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ   ด้วยเงินรายได้สถานศึกษา  จำนวน  528,000  บาท 
   6.  ปรับปรุงกระจกบานเลื่อนประตู    ด้วยเงินรายไดส้ถานศึกษา  จำนวน  153,032  บาท 
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  พ.ศ. 2557(ต่อ) 7.  ซื้ออุปกรณ์ ICT จำนวน 7 ห้องเรยีน  ด้วยเงินรายไดส้ถานศึกษา  จำนวน  495,100  บาท 
   8.  ปูกระเบื้องอาคาร 3 และอาคาร 4   ด้วยเงินรายได้สถานศึกษา  จำนวน  149,850  บาท 

 พ.ศ. 2558  โรงเรียนไดม้ีการปรับปรุงดังนี ้
   1.  ปรับปรุง ตกแต่งภายในหอประชุม   ด้วยเงินบริจาค  จำนวน  7,687,227 บาท 
   2.  ซื้อรถบรรทุก 6 ล้อ   ด้วยเงินบริจาค จำนวน 1,296,000 บาท 
   3.  ก่อสร้างอาคารประกอบ (เรือนเขียวแสด)  ด้วยงบจดัสรร จำนวน 870,000 บาท 
   4.  เทคอนกรีตถนนบริเวณหน้าอาคาร 7   ด้วยงบกระตุ้นเศรษฐกิจ จำนวน 300,000 บาท 
   5.  ติดตั้งครุภณัฑ์ห้องปฏิบตัิการวทิยาศาสตร์   ด้วยเงินรายได้สถานศึกษา 

       (เงินสนับสนุนโครงการ EP.)  จำนวน 770,000 บาท 
 พ.ศ. 2559  โรงเรียนไดม้ีการปรับปรุงดังนี ้

   1.  ปรับปรุงถนนภายในอาคารเรยีนเป็นถนนแบบแอสฟัลติก  ด้วยเงินรายได้สถานศึกษา   
                                จำนวน  1,133,000 บาท 
   2.  ปรับปรุงห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น ดว้ยเงินรายได้สถานศึกษา   
                                จำนวน  810,000 บาท 
   3.  ปรับปรุงห้องประชุมศรมีงคล  ด้วยเงินรายไดส้ถานศึกษา  จำนวน 198,000 บาท 
   4.  ขยายเขตและติดตั้งหม้อแปลง ขนาด 500KVA   ด้วยงบประมาณสถานศึกษา  
                                จำนวน 790,654.99 บาท 
   5.  ปรับปรุงห้อง Lab เคมี / ชีววิทยา / ฟิสิกส์    
   4.  ปรับปรุงห้อง ICT โครงการนักเรียนความสามารถพิเศษทางด้านภาษา 

พ.ศ. 2560        โรงเรียนได้มีการปรับปรุงดังนี้ 
           1. จัดซื้อรถตู้โดยสารหลังสูง Toyota ด้วยเงินรายได้สถานศกึษา 1,190,000 บาท 
           2. ติดตั้งกล้องวงจรปิด ด้วยเงินสนับสนุน( บรจิาค) จำนวน 351,783.90 บาท 

            3. ซื้อครุภัณฑ์เพิ่มเติมในห้องเรียนพิเศษด้วยเงินสนับสนุน Gifted Program จำนวน 277,950 บาท 
            4. ซื้อครุภัณฑ์เพิ่มเติมในห้องเรียนปกตดิ้วยเงินสนับสนุนเรยีนฟรี 15 ป ีจำนวน 277,950 บาท 

พ.ศ. 2561        โรงเรียนไดม้ีการปรับปรุงดังนี ้
           1. ได้รับงบประมาณสร้างอาคารศูนย์กีฬาในรม่  โดยไดร้ับเงินงบประมาณส่วนกลาง เป็นเงิน 
                         จำนวน  30,299,000 บาท 
           2. จัดซื้อคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ จำนวน 42 เครื่อง ด้วยเงินอุดหนุนจำนวน 499,800 บาท 
           3. จัดซื้อเครื่องกรองน้ำ RO ไส้กรองคาร์บอน-เรซิ่น ด้วยเงินอุดหนุนจำนวน 125,700 บาท 

                      4. จัดซื้อ โต๊ะ เก้าอี้นักเรยีนจำนวน 300 ชุด ด้วยเงินรายได้สถานศึกษา 450,000 บาท 
พ.ศ. 2562        โรงเรียนไดม้ีการปรับปรุงดังนี้ 
           1. ได้รับงบประมาณสร้างบ้านพักครู 8 ครอบครัว  โดยไดร้บัเงินงบประมาณส่วนกลาง เป็นเงิน 
                         จำนวน  3,279,990 บาท 

            พ.ศ. 2563  โรงเรียนไดม้ีการปรับปรุงดังนี ้
   1.  ปรับปรุงซ่อมแซมทาสีอาคาร 4  ด้วยเงินงบประมาณ   จำนวน  499,800  บาท 
   2.  ก่อสร้างแบบทางเดินหลังคาคลุม (Cover Way) ด้วยเงินอุดหนนุ  จำนวน  799,000  บาท 
   3.  ก่อสร้างทางระบายน้ำ และถนนคอนกรีต  ด้วยเงินอุดหนุน  จำนวน 482,966.40 บาท 
   4.  จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 82 เครื่อง ด้วยเงินรายได้สถานศึกษา  จำนวน 1,595,700  บาท  
                           5.  ปรับปรุงถมดินด้านหน้าและดา้นข้างอาคารศูนย์กีฬา  ด้วยเงินอุดหนุน  จำนวน 285,000 บาท 
   6.  เทลานคสล.และทำบันไดหินลา้งอาคารศูนย์กีฬา  ด้วยเงินอุดหนนุ  จำนวน 468,000 บาท 
             7.  เทถนนทางเข้าบ้านพักครู  ด้วยเงินอุดหนุน  จำนวน 145,000 บาท 

 
                  ………………………………………………………………………. 
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ที่ต้ัง  เลขท่ี  275/14 ถนนเทวาภิบาล  อำเภอเมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด                                        
                       รหัสไปรษณยี ์  45000 
  หมายเลขโทรศัพท์   043 – 511795,511411,527721 
  หมายเลขโทรสาร   043 – 511180    เวปไซต์  www.rw.ac.th 
  E-mail ของโรงเรียน ROI-ET WIT @ rw.ac.th 
 

พ้ืนที่  27  ไร่   3  งาน  52  ตารางวา 
ประกอบด้วยอาคารถาวร  7  หลงั  และอาคารประกอบ  คือ โรงพลศึกษา 1 หลัง  
โรงฝึกงาน  1  หลัง          หอประชุมและโรงอาหาร   อาคารประชาสัมพันธ์  
อาคารพยาบาล  อาคารธารนำ้ใจ  ศาลาปฏิบตัิธรรม  เรือนเขียวแสด 
อักษรย่อ ร.ว. 
 

 

ปรัชญาของโรงเรียน  “นตถิ  ปญญา  สมาอาภา”   “แสงสว่าง  เสมอด้วย  ปัญญา  ไม่มี” 
 

คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
          1. รักชาติ ศาสน์ กษัตรยิ์   2. ซื่อสัตยส์ุจรติ          3. มีวินัย               4. ใฝ่เรียนรู ้
  5. อยู่อย่างพอเพียง         6. มุ่งมั่นในการทำงาน   7. รักความเปน็ไทย  8. มีจิตสาธารณะ 
 

เอกลักษณ์ ( Uniqueness ) “เปน็เลิศวิชาการ  สืบสานวัฒนธรรม ล้ำหน้าทางความคดิ” 
 

อัตลักษณ ์( Identity)         “มีความรู้ คู่คณุธรรม นำสังคม” 
 

อุดมการณ์ของโรงเรียน “เรียนดี  สามัคคี  กีฬาเก่ง  เคร่งวินัย” 
 
ต้นไม้ประจำโรงเรียน         ต้นชงโค   
 
 

 

 
 
 

 
 

ข้อมูลจำเพาะโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 

ตราประจำโรงเรียน ประกอบด้วยมงกุฎ  ตั้งอยู่บนอักษรย่อ  “รว”  ยอดมงกุฎรัศมี
กระจายออกเป็น  9  แฉกอันหมายถึง  “สิ่งที่งาม 4  ประการ  
คือ          1. รปูร่างงาม        2.  ท่าทางงาม     3. วางตัวงาม      4.  จิตใจงาม 
และสิ่งที่ดี  5  ประการ”  คือ  1.  วาจาดี          2. ความรู้ดี         3.  ความสามารถดี         
                                     4.  ความประพฤติดี                     5.  การงานดี 
 
 
 

http://www.rw.ac.th/
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จ ำนวนครูและนักเรียนจำกอดีตจนถึงปัจจุบัน 
 

พ.ศ.2453 ช้ันมูล ป. 1-3   จำนวนครู  5  คน  นักเรียน  100  คน 
พ.ศ.2456 ช้ัน  ป.  1-3 ฝึกหัดครูมลู  จำนวนครู   6  คน  นักเรียน  110  คน 
พ.ศ.2459 ช้ัน  ป.  1-3 ฝึกหัดครูมลู  จำนวนครู   5  คน  นักเรียน  309  คน 
พ.ศ.2460 ช้ัน  ป.  1-3 และ ม.1-4  จำนวนครู   9  คน  นักเรียน  296  คน 
พ.ศ.2465 ช้ัน  ป.  1-3 และ  ม.  1-5    จำนวนครู   14  คน นักเรียน  367  คน 
พ.ศ.2466 ช้ัน  ป.  1-3 และ  ม.  1-6  จำนวนครู   16  คน นักเรียน  376  คน 
พ.ศ.2468 ช้ัน  ป.  1-3 และ  ม.  1-6  จำนวนครู   16  คน นักเรียน  384  คน 
พ.ศ.2476 ช้ัน  ม.  1-6   จำนวนครู   19  คน นักเรียน  419  คน 
พ.ศ.2485 ช้ัน  ม.  1-6   จำนวนครู   31  คน นักเรียน  803  คน 
พ.ศ.2486 ช้ัน  ม.  1-6   จำนวนครู   31  คน นักเรียน  716  คน 
พ.ศ.2500 ช้ัน  ม.  1-6 เตรียมวิทย ์  จำนวนครู   28  คน นักเรียน  786  คน 
พ.ศ.2501 ช้ัน  ม.  1-6 เตรียมวิทย ์  จำนวนครู   34  คน นักเรียน  1,051  คน 
พ.ศ.2503 ช้ัน  ม.  1-6 เตรียมวิทย ์  จำนวนครู   42  คน นักเรียน  860  คน 
พ.ศ.2504 ช้ัน  ม.  1-6 เตรียมวิทย ์  จำนวนครู   40  คน นักเรียน  789  คน 
พ.ศ.2505 ช้ัน  ม.ศ. 1- เตรียมวิทย ์  จำนวนครู   41 คน  นักเรียน  790  คน 
พ.ศ.2506 ช้ัน  ม.ศ. 1- ม.ศ. 5   จำนวนครู   40  คน นักเรียน  790  คน 
พ.ศ.2507 ช้ัน  ม.ศ. 1- ม.ศ. 5   จำนวนครู   41  คน นักเรียน  760  คน 
พ.ศ.2508 ช้ัน  ม.ศ. 1- ม.ศ. 5   จำนวนครู   39  คน นักเรียน  748  คน 
พ.ศ.2509 ช้ัน  ม.ศ. 1- ม.ศ. 5   จำนวนครู   41  คน นักเรียน  744  คน 
พ.ศ.2510 ช้ัน  ม.ศ. 1- ม.ศ. 5   จำนวนครู   47  คน นักเรียน  788  คน 
พ.ศ.2511 ช้ัน  ม.ศ. 1- ม.ศ. 5   จำนวนครู   62  คน นักเรียน  902  คน 
พ.ศ.2512 ช้ัน  ม.ศ. 1- ม.ศ. 5   จำนวนครู   61  คน นักเรียน  912  คน 
พ.ศ.2513 ช้ัน  ม.ศ. 1- ม.ศ. 5   จำนวนครู   83  คน นักเรียน  1,124  คน 
พ.ศ.2514 ช้ัน  ม.ศ. 1- ม.ศ. 5   จำนวนครู   95  คน นักเรียน  1,334  คน 
พ.ศ.2515 ช้ัน  ม.ศ. 1- ม.ศ. 5   จำนวนครู   100  คน นักเรียน  1,470  คน 
พ.ศ.2516 ช้ัน  ม.ศ. 1- ม.ศ. 5   จำนวนครู   101  คน นักเรียน  1,729  คน 
พ.ศ.2517 ช้ัน  ม.ศ. 1- ม.ศ. 5   จำนวนครู    114 คน นักเรียน  2,200  คน 
พ.ศ.2518 ช้ัน  ม.ศ. 1- ม.ศ. 5   จำนวนครู   140  คน นักเรียน  2,828  คน 
พ.ศ.2519 ช้ัน  ม.ศ. 1- ม.ศ. 5   จำนวนครู   173  คน นักเรียน  3,232  คน 
พ.ศ.2520 ช้ัน  ม.ศ. 1- ม.ศ. 5   จำนวนครู   207  คน นักเรียน  3,440  คน 
พ.ศ.2521 ช้ัน  ม.ศ. 1- ม.ศ. 5   จำนวนครู   205  คน นักเรียน  3,756  คน 
พ.ศ.2522 ช้ัน  ม. 1-2 ม.ศ.2- 5  จำนวนครู   201  คน นักเรียน  3,530  คน 
พ.ศ.2523 ช้ัน  ม. 1-3 ม.ศ. 3-5  จำนวนครู   207  คน นักเรียน  3,243  คน 
พ.ศ.2524 ช้ัน  ม. 1-4 ม.ศ. 4-5  จำนวนครู   207  คน นักเรียน  3,543  คน 
พ.ศ.2525 ช้ัน  ม. 1-5 ม.ศ. 5   จำนวนครู   208  คน นักเรียน  3,556  คน 
พ.ศ.2526 ช้ัน  ม. 1-6   จำนวนครู   207  คน นักเรียน  3,484  คน 
พ.ศ.2527 ช้ัน  ม. 1-6   จำนวนครู   207  คน นักเรียน  3,414  คน 
พ.ศ.2528 ช้ัน  ม. 1-6   จำนวนครู   205  คน นักเรียน  3,318  คน 
พ.ศ.2529 ช้ัน  ม. 1-6   จำนวนครู   203  คน นักเรียน  3,104  คน 
พ.ศ.2530 ช้ัน  ม. 1-6   จำนวนครู   203  คน นักเรียน  2,995  คน 
พ.ศ.2531 ช้ัน  ม. 1-6   จำนวนครู   201  คน นักเรียน  2,878  คน 
พ.ศ.2532 ช้ัน  ม. 1-6   จำนวนครู   200  คน นักเรียน  2,792  คน 
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จำนวนครูและนักเรยีน(ต่อ) 
พ.ศ.2533 ช้ัน  ม. 1-6   จำนวนครู   198  คน นักเรียน  2,675  คน 
พ.ศ.2534 ช้ัน  ม. 1-6   จำนวนครู   194  คน นักเรียน  2,663  คน 
พ.ศ.2535 ช้ัน  ม. 1-6   จำนวนครู   187  คน นักเรียน  2,663  คน 
พ.ศ.2536 ช้ัน  ม. 1-6   จำนวนครู   179  คน นักเรียน  2,758  คน 
พ.ศ.2537 ช้ัน  ม. 1-6   จำนวนครู   180  คน นักเรียน  2,885  คน 
พ.ศ.2538 ช้ัน  ม. 1-6   จำนวนครู   183  คน นักเรียน  2,989  คน 
พ.ศ.2539 ช้ัน  ม. 1-6   จำนวนครู   179  คน นักเรียน  3,010  คน 
พ.ศ.2540 ช้ัน  ม. 1-6   จำนวนครู   179  คน นักเรียน  3,124  คน 
พ.ศ.2541 ช้ัน  ม. 1-6   จำนวนครู   177  คน นักเรียน  3,056  คน 
พ.ศ.2542 ช้ัน  ม. 1-6   จำนวนครู   175  คน นักเรียน  3,335  คน 
พ.ศ.2543 ช้ัน  ม. 1-6   จำนวนครู   169  คน นักเรียน  3,336  คน 
พ.ศ.2544            ช้ัน  ม. 1-6   จำนวนครู   168  คน นักเรียน  3,311  คน 
พ.ศ.2545 ช้ัน  ม. 1-6               จำนวนครู   165  คน นักเรียน  3,243  คน 
พ.ศ.2546 ช้ัน  ม. 1-6   จำนวนครู   163  คน นักเรียน  3,407  คน 
พ.ศ.2547 ช้ัน  ม.1-6    จำนวนครู   166  คน นักเรียน  3,478  คน 
พ.ศ.2548 ช้ัน  ม.1-6   จำนวนครู   167  คน นักเรียน  3,810  คน 
พ.ศ.2549 ช้ัน  ม.1-6   จำนวนครู   182  คน นักเรียน  4,131  คน 
พ.ศ.2550 ช้ัน  ม.1-6   จำนวนครู   187  คน นักเรียน  4,329  คน 
พ.ศ.2551 ช้ัน  ม.1-6   จำนวนครู   190  คน นักเรียน  4,368  คน 
พ.ศ.2552 ช้ัน  ม.1-6   จำนวนครู   201  คน นักเรียน  4,332  คน 
พ.ศ.2553 ช้ัน  ม.1-6   จำนวนครู   205  คน นักเรียน  4,506  คน 
พ.ศ.2554 ช้ัน  ม.1-6   จำนวนครู   201  คน นักเรียน  4,303  คน 
พ.ศ.2555 ช้ัน  ม.1-6   จำนวนครู   209  คน นักเรียน  4,029  คน 
พ.ศ.2556 ช้ัน  ม.1-6   จำนวนครู   206  คน นักเรียน  3,759  คน 
พ.ศ.2557 ช้ัน  ม.1-6   จำนวนครู   201  คน นักเรียน  3,683  คน 
พ.ศ.2558 ช้ัน  ม.1-6   จำนวนครู   193  คน นักเรียน  3,649  คน 
พ.ศ.2559 ช้ัน  ม.1-6   จำนวนครู   193   คน นักเรียน  3,561  คน 
พ.ศ.2560 ช้ัน  ม.1-6   จำนวนครู   183   คน นักเรียน  3,561  คน 
พ.ศ.2561 ช้ัน  ม.1-6   จำนวนครู   181   คน นักเรียน  3,291  คน 
พ.ศ.2562 ช้ัน  ม.1-6   จำนวนครู   179   คน นักเรียน  3,290  คน 
พ.ศ.2563 ช้ัน  ม.1-6   จำนวนครู   171   คน นักเรียน  3,322  คน 
พ.ศ.2564 ช้ัน  ม.1-6   จำนวนครู   175   คน นักเรียน  3,340  คน 
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ตารางที่ 1 จำนวนนักเรียน  ปีการศึกษา 2564 

ข้อมูลยนืยัน ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564 
 

ชั้น 
จำนวนนักเรียน จำนวน 

ชาย  หญิง รวม  ห้องเรียน 

มัธยมศึกษาปีท่ี 1 332 110 442 12 
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 343 109 452 12 
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 354 101 455 12 

รวมมัธยมศึกษาตอนต้น 1,029 320 1,349 36 

มัธยมศึกษาปีท่ี 4 390 293 683 18 

มัธยมศึกษาปีท่ี 5 384 288 672 18 
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 361 275 636 18 

รวมมัธยมศึกษาตอนปลาย 1,135 856 1,991 54 

รวม ทั้งสิ้น 2,164 1,176 3,340 90 
 

ตารางที่ 2 จำนวนบุคลากร ปีการศึกษา 2564 
ข้อมูลยนืยัน ณ วันที่ 25 มิถนุายน 2564 

 

ฝ่าย / งาน 

วิทยฐานะ 

ครู
ผู้ช่วย 

คศ.1 ชำนาญการ 
ชำนาญ

การพิเศษ 
เชี่ยวชาญ 

เชี่ยวชาญ
พิเศษ 

รวม 

ช ญ ช ญ ช ญ ช ญ ช ญ ช ญ ช ญ 

ฝ่ายบรหิาร             3 2     3 2 
สาระฯภาษาไทย 1 1    1 1 11     2 13 
สาระฯวิทยาศาสตร ์ 1 2 3 6 1 2 10 26     15 36 
สาระฯคณิตศาสตร ์ 1 1  2   11 19     12 22 
สาระฯภาษาต่างประเทศ 1   2  2 5 13     6 17 
สาระฯสังคมศึกษาฯ   1  2 1 7 10     10 11 
สาระฯศลิปศึกษา   2    3 3     5 3 
สาระฯสุขศึกษาและพละ    1   2 2     2 3 
สาระฯการงานอาชีพ       3 4     3 4 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน       1 5     1  

รวมข้าราชการ 4 4 6 11 3 6 46 95     59 116 
รวม     - - 175 

 

หมายเหตุ         1. ครูอัตราจ้าง/เจ้าหน้าท่ีอัตราจา้ง     17      คน 2. ลูกจ้างประจำ      2     คน 
   3. ครูต่างชาติ                               13     คน 4. ลูกจ้างช่ัวคราว     26     คน 
                           
                             รวมบุคลากรของโรงเรียนทั้งหมด     233       คน 

ตารางที่ 3 ตารางประมาณการรายรับ  ประจำปีการศึกษา 2564 

รายการ จำนวนนักเรียน จำนวนเงิน รวม หมายเหต ุ
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1. เงินอุดหนุนรายหัว  

1.1 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 1,350 3,500 4,725,000 
12,325,000 

 

1.2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 2,000 3,800 7,600,000  

2. เงินบำรงุการศึกษาห้องเรยีนนักเรียนความสามารถพิเศษทางวิชาการ (Gifted Program) และห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ - 
คณิตศาสตร ์

 

2.1 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/9-12 144 14,000 2,016,000 

    16,590,000  

 

2.2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/9-12 144 14,000 2,016,000  

2.3 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/9-12 143 14,000 2,002,000  

2.4 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/14-17 144 20,000 2,880,000  

2.5 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/14-17 145 20,000 2,900,000  

2.6 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/14-17 142 20,000 2,840,000  

2.7 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6/18 88 22,000 1,936,000  

3. เงินสนับสนุนห้องเรียนนักเรียนความสามารถพิเศษทางวิชาการ (Gifted Program) และห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ - 
คณิตศาสตร ์

 

3.1 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/9-12 144 10,000 1,440,000 
     3,180,000  

 

3.2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/14-18 174 10,000 1,740,000  

4. เงินบำรงุการศึกษาห้องเรยีนนักเรียนความสามารถพิเศษทางวิชาการด้าน ภาษาศาสตร ์- สังคมศาสตร์ (Gifted Program 
Language - Social) 

 

4.1 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/12-13 72 20,000 1,440,000 
     4,240,000  

 

4.2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/12-13 71 20,000 1,420,000  

4.3 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/12-13 69 20,000 1,380,000  

5. เงินสนับสนุนการศึกษาห้องเรียนนักเรียนความสามารถพิเศษทางวชิาการด้าน ภาษาศาสตร์ - สงัคมศาสตร ์(Gifted Program 
Language - Social) 

 

5.1 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/12-13 72 10,000 720,000 720,000  

6. เงินบำรงุการศึกษาห้องเรยีนโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสตูรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English Program)  

6.1 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/7-8 60 35,000 2,100,000 
     6,300,000  

 

6.2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/7-8 60 35,000 2,100,000  

6.3 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/7-8 60 35,000 2,100,000  

7. เงินสนับสนุนการศึกษาห้องเรียนโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสตูรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English 
Program) 

 

7.1 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/7-8 60 50,000 3,000,000 3,000,000  

8. เงินบำรงุการศึกษา โครงการห้องเรยีน EIS (English for Integrated Studies)  

8.1 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/5-1/6 80 2,000 160,000 
        476,000  

 

8.2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/5-2/6 79 2,000 158,000  

8.3 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/5-3/6 79                2,000  158,000  

9. เงินสนับสนุน สายการเรยีนวิทยาศาสตร ์คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร ์  

9.1 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/5 40                2,000  80,000 
        220,000  

 

9.2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/5 38                2,000  76,000  

9.3 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/5 32                2,000  64,000  

10. สมทบค่ากระแสไฟฟ้า 3,350                2,000  6,700,000 

    12,183,000  

 

11. จ้างครูชาวตา่งประเทศ 3,350                  800  2,680,000  

12. จ้างบุคคลากร (ลูกจ้างชั่วคราว) 3,350                  600  2,010,000  

13. เงินบำรุงโรงอาหาร              667,000              667,000  

14. ค่าเชา่ร้านถ่ายเอกสาร   50,000               50,000   

15. AIS   66,000               66,000   

16. ตูบุ้ญเติม   10,000               10,000   

รวม 59,234,000 59,234,000  

ตาราง 4 ประมาณการรายจ่าย ประจำปีการศึกษา 2564 
ที ่ รายการ เงินอุดหนุน เงินบำรุงการศึกษา รวม 
1 ค่ากระแสไฟฟ้า 6,000,000 - 6,000,000 
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2 ค่าน้ำประปา 400,000 - 400,000 
3 ค่าโทรศัพท์ 350,000 - 350,000 
4 ค่ากำจัดขยะ 72,000 - 72,000 
5 ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล 50,000 - 50,000 
6 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง - 1,000,000 1,000,000 
7 ค่าซ่อมบำรุงยานพาหนะ - 500,000 500,000 
8 ค่าประกันรถยนต ์ - 100,000 100,000 
9 ค่าจ้างยามรักษาความปลอดภัย 309,360 - 309,360 
10 ค่าจ้างคนสวนและช่างต่าง ๆ - 736,560 736,560 
11 ค่าจ้างพนักงานทำความสะอาด - 987,480 987,480 
12 ค่าจ้างพนักงานขับรถยนต ์ 476,880 - 476,880 
13 ค่าจ้างครูเจ้าของภาษา(อังกฤษ) - 4,600,000 4,600,000 
14 ค่าจ้างครู จีน เกาหลี ญี่ปุ่น ฝรั่งเศส 465,440 - 465,440 
15 ค่าจ้างครูและเจ้าหน้าท่ีไทย 811,241 - 811,241 
16 ครู บุคลากรไปราชการ 1,000,000 - 1,000,000 
17 ค่าซ่อมแซมไฟฟ้า/น้ำปะปา 400,000 - 400,000 
18 ค่าซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ 400,000 - 400,000 
19 ค่าซ่อมแซมอาคารสถานท่ี 800,000 - 800,000 
20 ค่าซ่อมแซมภูมิทัศน์ 300,000 - 300,000 
21 อุปกรณ์ทำความสะอาดห้องน้ำ 300,000 - 300,000 
22 สนับสนุน EP -          3,000,000           3,000,000  
23 พัฒนาการเรียนการสอน EP -          5,040,000           5,040,000  
24 สนับสนุน GPLS -            720,000             720,000  
25 พัฒนาการเรียนการสอน GPLS -          3,392,000           3,392,000  
26 สนับสนุน GP -          3,180,000           3,180,000  
27 พัฒนาการเรียนการสอน GP  -         13,272,000          13,272,000  
28 พัฒนาการเรียนการสอน EIS -            476,000             476,000  
29 พัฒนาการเรียน วิทย์ - คอมฯ -            220,000             220,000  

รวม 12,134,921 37,224,040 49,358,961 

หมายเหตุ: ประมาณการยอดนักเรียน = 3,350 คน (ม.ตน้ 1,350 คน+ม.ปลาย 2,000 คน) / 
              รายการนี้หักค่าใช้จ่าย 20% แล้ว 

 
 
 
 
 
 
 

ตารางที่ 5 งบประมาณค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ประจำปีการศึกษา 2564 
 

รายการ จำนวนนักเรียน จำนวนเงิน รวม หมายเหต ุ



 

 

 

30 แผนปฏิบัติการ  ประจำปีการศึกษา 2564 
กลุ่มนโยบายและแผนงาน โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 

1. เงินค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (รายละ 880 ต่อปีการศึกษา) 
   1.1 ด้านวิชาการ (ฝ่ายวิชาการ) 

1,350 

150  270,000  

1,188,000 

   1.2 ด้านคุณธรรม (ฝ่ายกจิการนกัเรียน) 50  67,500  
   1.3 ด้านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ฝ่ายวิชาการ) 100  135,000  
   1.4 ด้าน ICT (ฝ่ายวิชาการ) 300  405,000  
   1.5 การบริหารจัดการในสถานการณ์ COVID-19 
(ฝ่ายกิจการนักเรียน 50 : ฝ่ายบริการ 30) 

80  108,000  

   1.6 กจิกรรมทัศนศึกษา (ฝา่ยวิชาการ) 200  270,000  
2. เงินค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (รายละ 950 ต่อปีการศึกษา) 
    2.1 ด้านวิชาการ (ฝ่ายวิชาการ) 

2,000 

150  400,000  

1,900,000 

    2.2 ด้านคุณธรรม (ฝ่ายกิจการนักเรยีน) 50  100,000  
    2.3 ด้านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ฝ่ายวิชาการ) 100  200,000  
    2.4 ด้าน ICT (ฝา่ยวิชาการ) 300  600,000  
    2.5 การบริหารจัดการในสถานการณ์ COVID-19 
(ฝ่ายกิจการนักเรียน 120 : ฝ่ายบริการ 30) 

150  300,000  

    2.6 กิจกรรมทัศนศึกษา (ฝ่ายวิชาการ) 200  400,000  
รวม 3,088,000 3,088,000 

 
ตาราง 6 การจัดสรรงบประมาณ ปีการศึกษา 2564 (ไม่รวมเงนิที่ได้รับจัดสรรจากตาราง 5) 

 

รายการ 
งบจัดสรรตาม
แผนปฏิบัติการ 

งบจัดสรร 
จากตาราง 5 

รวมทั้งสิ้น 

1. รายรับของโรงเรียน  
1.1 เงินอุดหนุนรายหัว เงินบำรุงการศึกษา เงินสนับสนุน
การศึกษา และอื่น ๆ 

59,234,000   

2. รายจ่ายของโรงเรียน  
    2.1 รายจ่ายประจำของสถานศึกษา 49,358,961   
3. งบประมาณที่ใช้ในการบริหารงานของโรงเรียน (9,875,038 บาท)  
    3.1 โครงการพิเศษของโรงเรียน 1,000,000 - 1,000,000 
    3.2 จัดสรรตามแผนปฏิบัติการ  =  8,875,038 บาท 
         3.2.1 เงินสำรองจ่าย (10%) 887,504 - 887,504 
         3.2.2  บริหารงานฝ่ายวิชาการ (60%) 5,325,023 2,512,500 7,837,523 
         3.2.3 บริหารงานฝ่ายกจิการนักเรยีน (12%) 1,065,004 475,000 1,540,004 
         3.2.4 บริหารงานฝ่ายบริการ (8%) 710,003 100,500 810,503 
         3.2.5 บริหารงานฝ่ายธรุการ (10%) 887,504 - 887,504 

รวมงบจัดสรรตามแผนปฏิบัติการ   9,875,038 3,088,000 12,963,038 
 
 
 
 
 

ตารางที่ 7 รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ ปกีารศึกษา 2564 
 

ที่ กลุ่มสาระ / ฝ่าย / งาน 
เงินงบประมาณ 

รวม 
เงินบำรุง เงินอุดหนุน เงินอุดหนุน



 

 

31 แผนปฏิบัติการ  ประจำปีการศึกษา 2564 
กลุ่มนโยบายและแผนงาน โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 

การศึกษา เรียนฟรี 15 ป ี รายหัว 
1. ฝ่ายวิชาการ  
 1.1 ส่งเสรมิการเรยีนการสอน 

     1.1.1 กิจกรรมบริหารจัดการสำนักงาน 
     1.1.2 กิจกรรมการรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ม.1 
และ ม.4 นักเรียนห้องเรียนพิเศษ และนักเรียน
ห้องเรียนปกต ิ
     1.1.3 กิจกรรมประชุมฝา่ยวิชาการ 
     1.1.4 4  กจิกรรมงานผลิตเอกสารงานวิชาการ/
สำนักงาน 

 
463,063 
250,000 

 
 

20,000 
1,099,960 

 
- 
- 
 
- 

         - 

 
- 
- 

 
- 
- 

1,880,023 

1.2 งานหลักสตูรและการจัดการเรียนการสอน 
     1.2.1 กิจกรรมปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา 
     1.2.2 กิจกรรมการจัดตารางเรียนตารางสอน 
     1.2.3 ส่งเสริมผู้เรียนศึกษาแหล่งเรียนรู้ท้องถิ่น
นักเรียนชั้น ม.1-3 
     1.2.4 ส่งเสริมผู้เรียนศึกษาแหล่งเรียนรู้ท้องถิ่นนักเรียน  
ชั้น ม.4-6 

 
30,000 

 
17,000 
270,000 

 
400,000 

 
- 
 
- 
- 
 
- 

 
- 
 
- 
- 
 
- 

717,000 

1.3 งานส่งเสริมความเป็นเลิศ 
     1.3.1 สอนเสริมเติมความรู้สู่มหาวทิยาลัย 
     1.3.2 ส่งเสริมศักยภาพทางวิชาการของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 

 
    160,000 

40,000 

 
- 
- 

 
- 
- 
 

200,000 

1.4 งานเครือข่ายพัฒนาคุณภาพ   
     1.4.1 กิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการ 
     1.4.2 กิจกรรม MOU เพื่อให้นกัศึกษาฝึก
ประสบการณ์ จากสถาบันต่างๆ 

 
52,800 
7,200 

 
- 
- 
 

 
- 
- 

60,000 

1.5 งานพัฒนามาตรฐานวิชาชีพครู   
     1.5.1 เพิ่มพูนประสบการณ์วิชาชพีครู 

 
50,000 

 
- 

 
- 

50,000 

1.6 งานพัฒนาการบริหารจดัการคุณภาพ : 
OBECQA   
     1.6.1 โครงการส่งเสริมการบริหารจดัการตาม
เกณฑ์รางวัลคุณภาพ : OBECQA 

 
20,000 

 
- 

 
- 

20,000 

1.7 งานโรงเรยีนมาตรฐานสากล 
     1.7.1 โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน IS 
โรงเรียนมาตรฐานสากล 

 
50,000 

 

 
- 

 
- 

50,000 

1.8 งานนิเทศภายใน 
     1.8.1 โครงการส่งเสริมงานนิเทศภายใน 

 
20,000 

 
- 

 
- 

20,000 

1.9 งานแผนงานและสารสนเทศ ฝ่ายวิชาการ 
     1.9.1 สนับสนุนระบบแผนงานและสารสนเทศฝ่ายวิชาการ 

 
20,000 

 
- 

 
- 

20,000 

1.10 งานประกันคุณภาพการศึกษา 
     1.10.1 โครงการส่งเสริมระบบประกันคุณภาพการศึกษา 

 
50,000 

 
- 

 
- 

50,000 

 
 
 
 

ที่ กลุ่มสาระ / ฝ่าย / งาน 
เงินงบประมาณ 

รวม เงินบำรุง 
การศึกษา 

เงินอุดหนุน 
เรียนฟรี 15 ป ี

เงินอุดหนนุ
รายหัว 

1. ฝ่ายวิชาการ  
 1.11 งานทะเบียน 

       1.11.1 สนับสนุนระบบงานทะเบยีนโรงเรียน 
 
 

 
 

 
 

150,000 



 

 

 

32 แผนปฏิบัติการ  ประจำปีการศึกษา 2564 
กลุ่มนโยบายและแผนงาน โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 

          1) กิจกรรมการจัดซ้ือแบบพิมพ ์ฯ (ปพ.) และสมุด
ทะเบียนนักเรียน 
          2) พัฒนาระบบงานทะเบยีนโรงเรียน โดยใช้โปรแกรม
บันทึกคะแนนออนไลน์ Toschool ในปกีารศึกษา 2564 
          3) การจัดซ้ือวัสด ุ– ครุภัณฑ์งานทะเบียนในปี
การศึกษา 2564 
         4) พธิีมอบใบประกาศนียบัตรนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 

13,000 
 

33,500 
 

73,500 
 

30,000 

- 
 
- 
 
- 
 
- 

- 
 
- 
 
- 
 
- 

1.12 งานวดัผล  
       1.12.1 กิจกรรมส่งเสริมระบบงานวัดผล        

 
150,000 

 
- 

 
- 

150,000 

1.13 งานห้องสมดุ  
       1.13.1 ส่งเสริมงานห้องสมุด 
                1) กิจกรรมจัดซื้อวัสดุการอ่าน   
                2) กิจกรรมการจัดซ้ือวัสดอุุปกรณ์ ครุภัณฑ์
ห้องสมุด   
               3) กิจกรรมปรับปรุงห้องสมุด   
       1.13.2 ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน 

                1) กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน สัปดาห์หอ้งสมุด  
                2) กิจกรรมบริการด้านการอ่าน   

 
 

107,000 
84,500 

 
6,500 

 
2,000- 

 
 
- 
- 
 
- 
 

- 

 
 
- 
- 
 
- 
 
- 

200,000 

1.14 งานกิจกรรมแนะแนว (งานแนะแนว)  
       1.14.1 สนับสนุนงานแนะแนว 
              1) กิจกรรมสร้างเครือข่ายเพื่อนที่ปรึกษา (Youth 
Counselor : YC) 
             2) กิจกรรมจัดบรกิารแนะแนว 5 บริการ 

         3) กิจกรรมบริการเพื่อทุนการศึกษาต่อ อาชพี และ
การศึกษาค้นควา้ 

        4) กิจกรรมแนะแนวการศึกษา 
        5) กิจกรรมพัฒนาศักยภาพและความสามารถ

นักเรียน (ค่ายหัวแหลม) 
        6) กิจกรรมทุนการศึกษา และกองทุนให้กู้ยืมเพื่อ

การศึกษา (กยศ.) 
        7) กิจกรรมพัฒนาและปรับปรุงสำนักงานแนะแนว 

            8) พัฒนาบุคลากร 

 
 
- 
 
- 
- 
 
- 
- 
 
- 
 
- 
- 

 
 

(15,000) 
 

(1,000) 
(48,000) 

 
- 

(12,000) 
 
- 
 

(14,000) 
- 

 
 
- 
 
- 
- 
 
 
- 
 
 
 
- 
- 

(90,000) 
เรียนฟรี 15 ป ี

1.15 งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (หมวดกิจกรรม) 
       1.15.1 สนับสนุนงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
              1) กิจกรรมพัฒนาสื่อ และอปุกรณ์ 
              2) กิจกรรมเดินทางไกลและเข้าค่ายพกัแรม  

 
 
- 
- 

 
 
      67,500 

135,000 

 
 
- 
- 

(202,500) 
เรียนฟรี 15 ป ี

1.16 งานนักศึกษาวิชาทหาร 
     1.16.1 สนับสนุนกิจกรรมการเรียนวิชาทหารของนักศึกษา 
วิชาทหาร 

 
- 

 
10,000 

 
- 

(10,000) 
เรียนฟรี 15 ป ี

 
 
 
 
 
 
 

ที่ กลุ่มสาระ / ฝ่าย / งาน 
เงินงบประมาณ 

รวม เงินบำรุง 
การศึกษา 

เงินอุดหนุน 
เรียนฟรี 15 ป ี

เงินอุดหนุน
รายหัว 



 

 

33 แผนปฏิบัติการ  ประจำปีการศึกษา 2564 
กลุ่มนโยบายและแผนงาน โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 

1. ฝ่ายวิชาการ  
 1.17 งานศูนย์คอมพิวเตอร ์

       1.17.1 สนับสนุนเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบ
เครือข่ายเพื่อการบริหารจัดการในโรงเรียน 
              1) กิจกรรมสนับสนุนเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ
สืบค้นข้อมูลบนอินเตอร์เน็ต 
              2) กิจกรรมสนับสนุนระบบอินเตอร์เน็ตในโรงเรียน 
              3) กิจกรรมซ่อมบำรุงและปรับปรุง 

 
- 
 
- 
 
- 
- 

 
         - 
 

492,000 
 

276,000 
237,000 

 
- 
 
- 
 
- 
- 

1,000,500 
เรียนฟรี 15 ป ี

1.18 ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (HCEC)   
       1.18.1 จัดซื้อสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ 

 
50,000 

  50,000 

1.19 งานห้องเรยีน EIS   
      1.19.1 โครงการพัฒนาศักยภาพนกัเรียนห้องเรียน EIS 
               1) กิจกรรมส่งเสริมเตรียมความพร้อมของนักเรียน
ชั้น ม.3 ห้องเรียน EIS เพือ่เข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ม.4  
               2) กิจกรรมส่งเสริมเตรียมความพร้อมของนักเรียน

ชั้น ม.3 ห้องเรียน EIS เพือ่เข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ม.4 
(สมทบ=175,800) 
               3) การจัดซ้ือหนังสือเรียนวชิาคณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ ที่เป็นภาษาอังกฤษ  (สมทบ=205,000)              

 
 

14,800 
 

5,200 
 
 
- 

 
 
- 
 
- 
 
 
- 

 
 
- 
 
- 
 
 
- 
 

20,000 

1.20 งานห้องเรยีนปกต ิมัธยมศึกษาตอนต้น   
      1.20.1 ส่งเสรมิความเป็นเลิศนักเรียนห้องเรียนปกต ิ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น           
              1) การส่งเสริมทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 
นักเรียนชั้น ม. 1 หอ้งเรียนปกต ิ
              2) การส่งเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
นักเรียนชั้น ม. 2 หอ้งเรียนปกต ิ
              3) การส่งเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
นักเรียนชั้น ม. 3 หอ้งเรียนปกต ิ
              4) การส่งเสริมนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนตั้งแต่ 3.5 ขึ้นไปของห้องเรียนปกต ิ

 
 
 

67,000 
 

63,000 
 

64,000 
 

16,000 

 
 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 

 
 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 

210,000 

1.21 งานแผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร ์ 
      1.21.1 ส่งเสริมศักยภาพนกัเรียนแผนการเรียนวิทยาศาสตร์ 
– คณิตศาสตร์           
              1) สนับสนุนการเรียนการสอนแผนการเรียน
วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 
              2) ส่งเสริมศักยภาพทางวิชาการของนักเรียน 
              3) ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ 
              4) กิจกรรมสานสัมพันธ์นอ้งพี่ Science-math RW 

 
 

 
16,000 

 
144,050 
61,780 
3,160 

 
 
 
- 
 
- 
- 
- 

 
 
 
- 
 
- 
- 
- 

225,000 

1.22  งานเแผนการเรยีนอังกฤษ-ฝรั่งเศส 
     1.21.1 สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาฝรัง่เศส           
              1) สนับสนุนการจัดการเรียนฯวิชาภาษาฝรั่งเศส 

 
 

40,000 

 
 
- 

 
 
- 

40,000 

 
 
 
 
 
 

ที่ กลุ่มสาระ / ฝ่าย / งาน 
เงินงบประมาณ 

รวม เงินบำรุง 
การศึกษา 

เงินอุดหนุน 
เรียนฟรี 15 ป ี

อ่ืนๆ 

1. ฝ่ายวิชาการ  



 

 

 

34 แผนปฏิบัติการ  ประจำปีการศึกษา 2564 
กลุ่มนโยบายและแผนงาน โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 

 1.23 งานแผนการเรียนไทย – สงัคม 
      1.21.1 ส่งเสริมการพัฒนานักเรียนแผนการเรียน
ภาษาไทย-สังคมฯ           
              1) กิจกรรมจัดซื้อสื่อ วัสดุ อปุกรณ์ฯ 
              2) กิจกรรมส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ิ์ นร.ไทย-สังคมฯ 
              3) กิจกรรมเตรยีมความพรอ้มเพื่อสอบเข้า
มหาวิทยาลัย  

 
 
 

6,400 
15,000 
18,600 

 
 
 
- 
- 
- 

 
 
 
- 
- 
- 

40,000 

1.24 งานแผนการเรียนอังกฤษ – คณติฯ 
      1.21.1 ส่งเสริมหลักสูตรและการเรียนการสอนแผนการ
เรียนภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์          
              1) กิจกรรมเสริมความรู้ การต่อคำศัพท์
ภาษาอังกฤษดว้ยกระดานครอสเวิร์ด และการแก้สมการด้วย
กระดานเอแม็ท 
              2) กิจกรรมเตรียมความพรอ้มเพื่อการสอบ
เข้ามหาวิทยาลยั   

 
 
 

30,000 
 
 

10,000 

 
 
 
- 
 
 
- 

 
 
 
- 
 
 
- 

40,000 

1.25  งานแผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร ์-  
วิศวกรรมศาสตร ์
      1.21.ส่งเสริมศักยภาพนักเรียนแผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – 
คณิตศาสตร์ -  วิศวกรรมศาสตร์           
          1) จัดซื้ออุปกรณ์การเรียน ชุดสื่อการสอน  รายวิชา 
Robot AI 
          2) อบรมโครงการพี่สอนน้องเล่น Robot Engineering 

 
 

 
 

40,000 
 

- 

 
 

 
 
- 

 
23,000 

 
 
 
 
- 
 
- 

40,000 
 

(23,000) 
เรียนฟรี 15 ป ี

1.26 งานแผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร ์-  
คอมพิวเตอร์ 
      1.21.1 ส่งเสริมศักยภาพนกัเรียนแผนการเรียน
วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์- คอมพิวเตอร ์          
        1) กิจกรรมจัดซือ้สื่อ วัสดุ อุปกรณ์เพื่อการเรียนการสอน 
(สมทบ= 30,950 ) 

    2) กิจกรรมจัดทำเส้ือสัญลักษณ์แผนการเรียน(15,000) 
        3) กิจกรรมสานสัมพันธ์น้องพีว่ิทย์คอม(3,250) 
        4) กิจกรรมการสอนเพิ่มพูนความรู้ นอกเวลาเรียน 
(28,000) 
        5) กิจกรรมการอบรมทักษะการเขียนโปรแกรม 
คอมพิวเตอร์ควบคุมกล่องสมองกล(54,000) 
        6) กิจกรรมการอบรมทักษะการสร้างหุ่นยนต์
บังคับมือ (44,000) 

 
 

 
 

20,000 
 
- 
- 
- 
- 
 
- 

 
 
 
 
- 
 
- 
- 
- 
- 
 
- 

 
 

 
 
- 
 
- 
- 
- 
- 
 
- 
 

 

20,000 

1.27 งานแผนการเรียนอังกฤษ – จีน 
      1.25.1 ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้นักเรียนแผนการเรียน
ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน 
         1) กิจกรรมสนับสนุนการแข่งขันทักษะภาษาจีน 
          2) กิจกรรมการสอบวัดระดับความรู้ (HSK/HSKK)   
          3) กิจกรรมวันตรุษจีน 
          4) กิจกรรมติวความพร้อมสอบเข้าระดับอุดมศึกษา 
          5) กิจกรรมค่ายเชิงปฎบิัติการภาษาจีน 
          6) กิจกรรมวัสดุอปุกรณ์สำนักงาน 

 
 
 

2,280 
10,000 
8,400 
6,600 
3,600 
9,120 

 
 
 
- 
- 
- 
- 
- 

         - 

 
 
 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

40,000 

 
 

ที่ กลุ่มสาระ / ฝ่าย / งาน 
เงินงบประมาณ 

รวม เงินบำรุง 
การศึกษา 

เงินอุดหนุน 
เรียนฟรี 15 ป ี

เงินอุดหนุน
รายหัว 

1. ฝ่ายวิชาการ  



 

 

35 แผนปฏิบัติการ  ประจำปีการศึกษา 2564 
กลุ่มนโยบายและแผนงาน โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 

 1.28 กลุ่มสาระการเรยีนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
     1.28.1 สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน กลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
              1) จัดซื้อวัสดุและครุภัณฑ์  กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ 
             2) พัฒนาการเรียนการสอน  กลุม่สาระการเรยีนรู้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
             3) จัดทำแหล่งเรียนรู้ และจดับรรยากาศแห่งการ
เรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
      1.28.2 ส่งเสริมการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
              1) กิจกรรมสัปดาหว์ันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ 
ประจำปกีารศึกษา 2564  
             2) กิจกรรมการจัดอบรมโครงงานวิทยาศาสตร์และ
ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
             3) กิจกรรมนำนกัเรียนเข้าร่วมการแข่งขันภายนอก
สถานศึกษา 
             4) กิจกรรมจรวดขวดนำ้และเครื่องบินพลังยาง 
             5) กิจกรรมทดสอบแข่งขันความเป็นเลิศทาง
วิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564 
             6) กิจกรรมอบรมและพัฒนาหลักสูตรกลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำปีการศึกษา 2564 
             7) กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอน
เทคโนโลยีและหุ่นยนต ์

 
 
 

155,000 
 

60,000 
 

20,000 
 
 
 

30,000 
 

40,000 
 
- 
 

10,000 
- 
 

20,000 
 

15,000 

 
 
 
- 
 
- 
 
- 
 
 
 
- 
 
- 
 

23,125 
 
- 
 
 
- 
 
- 

 
 
 
- 
 
- 
 
- 
 
 
 
- 
 
- 
 

- 
 
- 
 
 
- 
 
- 

360,000 
 

(23,125) 
เรียนฟรี 15 ป ี

 

 1.29 กลุ่มสาระการเรยีนรู้คณิตศาสตร ์
     1.29.1 สนับสนุนการจัดซื้อวัสดุ/อปุกรณ์/ครุภัณฑ์
สำนักงานกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
              1) สนับสนุนการจัดซื้อวัสดุ/อุปกรณ์/ครุภัณฑ์
สำนักงานกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
      1.29.2 ส่งเสริมการจัดการศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์สู่สากล 
              1) กิจกรรมอบรมครูเพื่อเพิม่ความรู้พัฒนาการ
จัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์  
             2) กิจกรรมอบรมนักเรียนมุ่งสู่ความเป็นเลิศ
คณิตศาสตร์ (สอวน.คณิตศาสตร์) 
             3) กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพและพัฒนาทักษะ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน 
             4) กิจกรรมประชาสัมพันธแ์ละนำเสนอผลงาน กลุ่ม
สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
             5) กิจกรรมพัฒนาข้อมูลเว็บไซต์กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ 
      1.29.3 ส่งเสริมการสอบแข่งขันทักษะทางคณิตศาสตร์ 
              1) กิจกรรมแข่งขันทักษะทางคณิตศาสตร์ 
             2) กิจกรรมการแข่งขันทักษะทาง
คณิตศาสตร์ภายในโรงเรียน 

 
 
 

85,000 
 
 
 

16,000 
 

20,000 
 

30,000 
 

4,000 
 

45,000 
 
 
- 
- 

 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
 
- 

23,125 

 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
 

         - 
- 

200,000 
 

(23,125) 
เรียนฟรี 15 ป ี

 

 
 

ที่ กลุ่มสาระ / ฝ่าย / งาน 
เงินงบประมาณ 

รวม เงินบำรุง 
การศึกษา 

เงินอุดหนนุ 
เรียนฟรี 15 ป ี

เงินอุดหนนุ
รายหัว 

1. ฝ่ายวิชาการ 



 

 

 

36 แผนปฏิบัติการ  ประจำปีการศึกษา 2564 
กลุ่มนโยบายและแผนงาน โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 

 1.30 กลุ่มสาระการเรยีนรู้ภาษาไทย 
     130.1 สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทย 
              1) สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาไทย 
      1.30.2 ส่งเสริมทักษะความสามารถทางภาษาไทย 
             1) วันสุนทรภู่เชิดชูวัฒนธรรมไทย 
             2) วันภาษาไทย   
             3) กิจกรรมประกวดคำประพันธ์วันสำคัญ 
             4) กิจกรรมประกวดสมุดบันทึกรักการอา่น 
             5) กิจกรรมพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
ภาษาไทย  
             6) กิจกรรมส่งเสริมนักเรียนเข้าแข่งขันทางวิชาการ
วิชาภาษาไทย 
             7) กิจกรรมติวเข้ม ม.3,6 /สอนเสริมวิชาภาษาไทย 
             8) กิจกรรมพัฒนาศักยภาพครู    
             9) การอบรมพัฒนาทักษะทางภาษาไทยของ
นักเรียนแผนการเรียนภาษาไทย - สังคม ม.4 
             10) การอบรมพัฒนาทักษะทางภาษาไทยของ
นักเรียนแผนการเรียนภาษาไทย - สังคม ม.5                         
             11) การอบรมพัฒนาทักษะทางภาษาไทย
ของนักเรียนแผนการเรียนภาษาไทย - สังคม ม.6 

 
 
 

88,000 
 
 

25,000 
6,000 
6,000 
3,000 
28,000 

 
7,000 

 
7,000 
20,000 
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- 
- 
- 
- 
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- 
 
- 
- 

7,708 
 

7,708 
 

7,709 
 

 
 
 
- 
 
 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
 
- 
- 
- 
 
- 
 
- 
 

200,000 
 

(23,125) 
เรียนฟรี 15 ป ี

 

1.31 กลุ่มสาระการเรยีนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
     1.29.1 ส่งเสริมประสิทธิภาพการจดัการเรียนรู้และระบบ
การบริหารจัดการ 
              1) กิจกรรมพัฒนาหลกัสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
              2) กิจกรรมกิจกรรมครอบครัวพอเพียง 
              3) กิจกรรมกิจกรรมพัฒนาห้องสืบค้น 
              4) กิจกรรมส่งเสริมหนึ่งห้องเรียน หนึ่งโครงงาน
คุณธรรม และโครงการโรงเรียนสุจรติ 
              5) กิจกรรมโครงการบริหารปรับปรุงกลุ่มสาระ
สังคมศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม 
      1.31.2 ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ กลุ่มสาระการ
เรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
              1) กิจกรรมเปิดโลกกว้างทางวิชาการ กลุ่มสาระการ
เรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
             2) กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมสอบแข่งขันความเป็นเลิศ
ทางสังคมศึกษา 
             3) กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมหนว่ยประจัญบาน 
             4) กิจกรรมที่ 4 การจัดป้ายนิเทศวันสำคัญ 
      1.31.3 สนบัสนุนจัดซื้อวัสดุส้ินเปลอืง กลุ่มสาระการ
เรียนรูส้ังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
             1) กิจกรรมสนับสนุนจัดซื้อวสัดุส้ินเปลือง 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
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200,000 
 

(23,125) 
เรียนฟรี 15 ป ี

 

 
 

ที่ กลุ่มสาระ / ฝ่าย / งาน 
เงินงบประมาณ 

รวม เงินบำรุง 
การศึกษา 

เงินอุดหนุน 
เรียนฟรี 15 ป ี

เงินอุดหนุน
รายหัว 

1. ฝ่ายวิชาการ 



 

 

37 แผนปฏิบัติการ  ประจำปีการศึกษา 2564 
กลุ่มนโยบายและแผนงาน โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 

 1.32 กลุ่มสาระการเรยีนรู้ภาษาตา่งประเทศ 
     1.32.1 สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
ภาษาตา่งประเทศ 
              1) กิจกรรมสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
ภาษาตา่งประเทศ 
      1.32.2 ส่งเสริมความเป็นเลิศด้านภาษาตา่งประเทศ 
              1) กิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศของ
นักเรียนในการแข่งขันทักษะ Face to Face, online ทุกระดับ 
             2) การสอบแข่งขันทักษะความเป็นเลิศวิชา
ภาษาอังกฤษ 
             3) กิจกรรมพัฒนาความสามารถครูโดยสอบ
มาตรฐานสากลระบบออนไลน์ 
             4) งานวันภาษาและวัฒนธรรม 
             5) กิจกรรมส่งเสริมทักษะการสอบภาษาอังกฤษ
ออนไลน์สำหรับบุคลากรโรงเรียนร้อยเอด็วิทยาลยั 
             6) กิจกรรมส่งเสริมทักษะภาษาต่างประเทศหน้าเสา
ธง วันละ 2 นาท ี

             7) กิจกรรมสอนเสริมความรูภ้าษาตา่งประเทศเพื่อเตรียม 
สอบเข้ามหาวิทยาลัย GAT PAT ชั้นมธัยมศึกษาปีที ่6 
(อังกฤษ จีนฝรั่งเศส ญี่ปุ่น) 
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(23,125) 
เรียนฟรี 15 ป ี

 

1.33 กลุ่มสาระการเรยีนรู้ศิลปะ   
     1.33.1 สนับสนุนแหล่งเรียนรู้และจัดหาวัสดุอุปกรณ์การ
เรียนการสอนศิลปะ 
              1) กิจกรรมสนับสนุนแหล่งเรียนรู้และจัดหาวัสดุ
อุปกรณ์การเรียนการสอนศิลปะ 
      1.33.2 ส่งเสริมการเรียนการสอน  กลุ่มสาระการเรียนรู้
ศิลปะ 
             1) กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศผู้เรียนด้านศิลปะ 
             2) กิจกรรมการแสดงผลงานนักเรียน กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ศิลปะ) 
             3) กิจกรรมพัฒนาครูและบุคลากร กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ศิลปะ 
             4) พัฒนาวิชาการนักเรียนวงโยธวาทิต 
            5) ค่ายส่งเสริมนักเรียนฝึกทักษะพื้นฐานทาง
นาฏศิลป ์
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20,000 
- 
 
- 
 

23,125 
20,000 

 
 
 
- 
 
 
- 
- 
 
 
- 
 

- 

200,000 
 

(43,125) 
เรียนฟรี 15 ป ี

 

1.34 กลุ่มสาระการเรยีนรู้การงานอาชพี 
     1.34.1 สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ด้านการเรียนการสอนกลุ่ม
สาระการงานอาชีพ 
              1) สนับสนุนวัสดุอปุกรณ์ด้านการเรียนการสอน
กลุ่มสาระการงานอาชีพ 
      1.34.2 ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพด้านผู้เรียน กลุ่มสาระการ
เรียนรู้การงานอาชีพ 
              1) อบรมและแข่งขันหุ่นยนต์ Roietwitayalai 
Robotics Contest Championship 2021 
             2) พัฒนาบุคลากรกลุ่มสาระการงานอาชพี 
             3) พัฒนาศักยภาพด้านทักษะวิชาชีพ 
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(23,125) 
เรียนฟรี 15 ป ี

 

 

ที่ กลุ่มสาระ / ฝ่าย / งาน 
เงินงบประมาณ 

รวม เงินบำรุง 
การศึกษา 

เงินอุดหนุน 
เรียนฟรี 15 ป ี

เงินอุดหนุน
รายหัว 

1. ฝ่ายวิชาการ 



 

 

 

38 แผนปฏิบัติการ  ประจำปีการศึกษา 2564 
กลุ่มนโยบายและแผนงาน โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 

  1.35 กลุ่มสาระการเรียนรู้สขุศึกษาและพลศึกษา 
     1.35.1 สนับสนุนการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้
สุขศึกษาและพลศึกษา 
              1) กิจกรรมสนับสนุนการเรยีนการสอน กลุ่มสาระ
การเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
      1.35.2 ส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านกีฬาสูส่ากล 
             1) กิจกรรมการแข่งขันกีฬาสหวิทยาเขต 1 
             2) กิจกรรมการแข่งขันกีฬา สพม. 27 
             3) กิจกรรมที่ 3 การแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศจังหวัด
ร้อยเอ็ด /การแข่งขันกีฬานกัเรียนนักศึกษาแห่งชาติ/การ
แข่งขันกีฬาเยาวชน /การแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศแห้งประเทศ
ไทยและการแข่งขันกีฬารายการอื่น ๆในระดับภาคและ
ระดับประเทศ 
             4) กิจกรรมการแข่งขันฟุตบอล  JUNIOR  CUP  
ระดับ ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่1  ครั้งที่ 15 
             5) กิจกรรมการแข่งขันฟุตบอลนักเรียน รุ่นอายุ 18 
ปี สู่ความเป็นเลิศ  
                  5.1) การแข่งขันกีฬาฟุตบอล สพม.รอ ลกีคัพ 
2021 

                  5.2) การแข่งขันกีฬาฟุตบอล ชิงถ้วย ดร.สม
เจตน์ ภูศรี ม.รภ.มหาสารคาม                                                                                             
                  5.3) การแข่งขันกีฬาฟุตบอลThailand 
Primimister Cup ชิงแชมป์ประเทศไทย 
      1.35.3 ส่งเสริมความสามารถทางด้านกีฬา-กรีฑา
ภายในคณะสี โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย (เขียว-แสด 
เกมส์    ประจำปีการศึกษา 2564 ) 
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เรียนฟรี 15 ป ี

 

รวมทั้งสิ้น  47  โครงการ  จำนวน  110  กิจกรรม 
2.ฝ่ายบริการ 

2. ฝ่ายบริการ เงินบำรุง 
การศึกษา 

เงินอุหนุน 
เรียนฟรี 15 ป ี

เงินอุดหนุน 
รายหัว 

 

 
 

2.1 งานอาคารสถานที ่(ตาราง4) 
     2.1.1 กิจกรรม ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียน อาคาร
ประกอบ  
     2.1.2 กิจกรรมจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ทำความสะอาดอาคารเรียน 
อาคารประกอบ 

 
- 
 
- 
 

 
- 
 
- 

 
800,000 

 
300,000 

- 
1,100,000 
(ตาราง4) 

2.2 งานสาธารณปูโภค (ตาราง4) 
     2.2.1 กิจกรรมดูแลและซ่อมแซมระบบไฟฟ้า  
      2.2.2 กิจกรรมดูแลและซ่อมแซมระบบประปา  
      2.2.3 กิจกรรมดูแลและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ  
     2.2.4 กิจกรรมการกำจัดขยะ   
     2.2.5 กิจกรรมการกำจัดสิ่งปฏิกูล  

 
- 
- 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 
- 
- 

 
200,000 
20,000 
400,000 
72,000 
50,000 

 
922,000 
(ตาราง4) 

 
 

 
2.3 งานลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราว   
     2.3.1 กิจกรรมฝึกอบรม เพิ่มพูนทกัษะลูกจ้างประจำและ
ลูกจ้างชั่วคราว 

 
10,000 

 
- 
 

 
- 

10,000 
 
 

 
 
 
2. ฝ่ายบริการ เงินบำรุง 

การศึกษา 
เงินอุหนุน 

เรียนฟรี 15 ป ี
เงินอุดหนุน 

รายหัว 
 



 

 

39 แผนปฏิบัติการ  ประจำปีการศึกษา 2564 
กลุ่มนโยบายและแผนงาน โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 

 2.4 งานสิ่งแวดล้อมและกิจกรรม 5 ส ฝ่ายบริการ 
     2.4.1 กิจกรรมการหมักและขยายจลุินทรัย์ EM และการใช้
จุลินทรีย์ EM   
     2.4.2 กิจกรรมธนาคารขยะ 
     2.4.3 กิจกรรมแหล่งเรียนรู้พันธุกรรมพืชตามแนว
พระราชดำร ิ
     2.4.4 กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ จัดนิทรรศการและ
แข่งขันการประกวดส่งเสริม การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
     2.4.5 กิจกรรมวันสิง่แวดล้อมโลก วนัสิ่งแวดล้อมไทย 
     2.4.6 กิจกรรม Big Cleaning Day 
     2.4.7 กิจกรรมเพิ่มพูนทกัษะนกัเรียนแกนนำรักษ์สิ่งแวดล้อม 
     2.4.8 กิจกรรมจัดหาอุปกรณ์สำนักงานห้องสิ่งแวดล้อม 
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2.5 งานยานพาหนะ (ตาราง4) 
    2.5.1 กิจกรรมเติมน้ำมันเชื้อเพลิงรภยนต ์
    2.5.2 กิจกรรมต่อทะเบยีน/ประกันภัย 
    2.5.3 กิจกรรมซ่อมบำรุงยานพาหนะ 

 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 

 
1,000,000 
100,000 
500,000 

- 
1,600,000 
(ตาราง4) 

2.6 งานเวรยามรักษาความปลอดภยั 
     2.6.1 กิจกรรมจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ 

 
40,000 

 
- 

 
- 

40,000 
 

2.7 งานบรหิารทั่วไปฝ่ายบริการ 
    กิจกรรม จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์สำนกังาน  

 
60,000 

 
- 

 
- 

60,000 
 

2.8 งานโสตทัศนศึกษา 
      2.8.1 กิจกรรมปรับปรุงระบบเสียงตามสายภายใน
โรงเรียน    
     2.8.2 กิจกรรมปรับปรุง ซ่อมแซมอปุกรณ์งานโสตฯ 
    2.8.3 กิจกรรมปรับปรุงระบบเคเบิลทีวีและระบบ
อินเทอร์เน็ตห้องโสตทัศนศึกษา  
    2.8.4 กิจกรรม ปรับปรุงระบบเสียงห้องโสตทัศนศึกษา  

 
20,000 

 
30,000 
10,000 

 
10,000 

 
- 
 
- 
- 
 
- 

 
- 
 
- 
- 
 
- 

70,000 
 
 
 
 
 
 

2.9 งานอนามัย 
     2.9.1 สนับสนุนงานอนามยัโรงเรียน 
          1) กิจกรรมอบรมนกัเรียนผู้นำเยาวชนสาธารณสุขใน
โรงเรียน 
           2) กิจกรรมจัดซื้อยาและเวชภณัฑ์    
           3) กิจกรรมบริจาคโลหิต อวยัวะต่าง ๆ และดวงตาใน
วันสำคัญต่าง ๆ 
           4) กิจกรรมควบคุมภาวะโภชนาการเกินในเด็ก
นักเรียนและคร ู
           5) กิจกรรมอบรมนักเรียนแกนนำป้องกันไข้เลือดออก  
           6) กิจกรรมตรวจสุขภาพนักเรียน บุคลากร ประจำปี 
           7) กิจกรรมอบรมนักเรียนแกนนำการช่วยฟื้นคืนชีพขั้น
พื้นฐานด้วยการทำ CPR 
   2.9.2 สนับสนุนการปอ้งกันและควบคุมการแพร่ระบาดของ
โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
         1) กิจกรรมจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการป้องกันโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 
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(105,500) 
เรียนฟรี 15 ป ี

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
2. ฝ่ายบริการ เงินบำรุง 

การศึกษา 
เงินอุหนุน 

เรียนฟรี 15 ป ี
เงินอุดหนุน 

รายหัว 
 



 

 

 

40 แผนปฏิบัติการ  ประจำปีการศึกษา 2564 
กลุ่มนโยบายและแผนงาน โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 

 2.10 งานโภชนาการและร้านค้า 
       2.10.1 Big Cleaning Day ล้างทำความสะอาดโรงอาหาร 

 
4,000 

 
- 

 
- 

4,000 

2.11 งานสวัสดิการน้ำดื่มตราโรงเรียน 
        2.11.1 กิจกรรมจัดหาน้ำดื่ม 
        2.11.2  กิจกรรมจำหนา่ยนำ้ดื่ม 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
- 
- 

- 

2.12 งานส่งเสริมและคุ้มครองผู้บริโภค 
       2.12.1 กิจกรรมเพิ่มพูนความรู้และทักษะนกัเรียนแกนนำ   

 
3,500 

 
- 

 
- 

3,500 

2.13 งานห้องเรียนสีเขียว 
       2.13.1 กิจกรรมที่ 1 ห้องเรียนสีเขียวสู่ชุมชน   

 
15,000 

 
- 

 
- 

 

2.14 งานชุมชนสัมพันธ ์
       2.14.1  กิจกรรมประเพณีแห่เทียนพรรษา  
       2.14.2 กิจกรรมประเพณีวันลอยกระทง  
       2.14.3 กิจกรรมประเพณีบุญผะเหวด  
       2.14.4 กิจกรรมที่ 4 ประเพณีวันสงกรานต ์ 

 
23,000 
33,000 
20,000 
20,664 

 
- 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 
- 

106,664 

2.15 งานประชาสัมพันธ ์
       2.15 กิจกรรมจัดทำวารสาร ประชาสัมพันธ์โรงเรียน  
( 600,000 )  
       2.15.2 กิจกรรมที่ 2 พัฒนาสำนักงานและสื่ออุปกรณ์  
งานประชาสัมพันธ ์ 

 
- 
 

25,000 

 
- 
 
- 

 
- 
 
- 

25,000 

2.16 งานปฏิคมโรงเรยีน 
      2.16.1 กิจกรรมจัดซือ้วัสดุอุปกรณ์สำหรับงานปฏิคม  

 
48,000 

 
- 

 
- 

48,000 

2.17 งานวงโยธวาทติ 
       2.17.1 กิจกรรมบำรุงรักษาเครื่องดนตรี 
วงโยธวาทิต  

 
65,000 

 
- 

 
- 

65,000 

2.18 งานศูนย์ขา่วเยาวชนไทย 
      2.18.1 กิจกรรมเพิ่มพูนความรู้และทักษะนกัเรียนศูนย์ข่าว
เยาวชนไทย  
       2.18.2 กิจกรรมพัฒนาสื่อและอุปกรณ์งาน 
       2.18.3 กิจกรรมปรับปรุงห้องประชุมศูนย์ข่าวเยาวชนไทย 
       2.18.4 กิจกรรมซ่อมอุปกรณ์งานศูนย์ข่าวเยาวชนไทย 

 
35,000 

 
29,000 
6,000 
5,000 

 
- 
 
- 
- 
- 

 
- 
 
- 
- 
- 

     75,000 

 2.19 งานภูมิทัศน์ (ตาราง3) 
       2.19.1 กิจกรรมปรับภูมิทัศนภ์ายในโรงเรียน  
       2.19.2 กิจกรรมก่อสร้างบอ่พักขยะ   

 
- 
- 

 
- 
- 

 
186,000 
144,000 

300,000 

รวมทั้งสิ้น  20  โครงการ  จำนวน  61  กิจกรรม 
3.ฝ่ายธุรการ 

   3. ฝ่ายธุรการ 
เงินบำรุง 
การศึกษา 

เงินอุหนุน 
เรียนฟรี 15 ป ี

เงินอุดหนุน 
รายหัว 

รวม 

 3.1 งานสำนักผู้อำนวยการ 
     3.1.1 กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนพัฒนางานสำนัก
ผู้อำนวยการ 
   3.1.2 การสร้างขวัญและกำลังใจให้กบับุคลากร (อื่นๆ75,000) 

 
60,500 

 
 

 
- 

 
- 
 
 

60,500 

 3.2 งานธุรการ-สารบรรณ 
     3.2.1 กิจกรรมชื่อจัดซื้อวัสดุ – ครภุัณฑ์   
     3.2.3 กิจกรรมประชุมย่อยเจ้าหนา้ที่สารบรรณ   
    3.2.3 กิจกรรมประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา   

 
151,050  
4,000 
11,200    

 
- 

 
- 

166,250 

 3.3 งานการเงิน – บญัช ี  
     3.3.1 กิจกรรมชื่อจัดซื้อวัสดุ – ครุภณัฑ์   

 
105,750 

 
- 

 
- 

105,750 

 
 

   3. ฝ่ายธุรการ เงินบำรุง เงินอุหนุน เงินอุดหนุน รวม 



 

 

41 แผนปฏิบัติการ  ประจำปีการศึกษา 2564 
กลุ่มนโยบายและแผนงาน โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 

การศึกษา เรียนฟรี 15 ป ี รายหัว 
 3.4 งานพัสด ุ  

     3.4.1 กิจกรรมสนับสนุนระบบงานและการดำเนินงานพัสด ุ  
 

105,304 
 
- 

 
- 

105,304 

3.5 งานแผนงาน    
      3.5.1 กิจกรรมสนับสนุนระบบงานแผนงาน งบประมาณ  
      3.5.2 กิจกรรมจัดหาโปรแกรมสนบัสนุนระบบบริหาร
งบประมาณ  
     3.5.3 กิจกรรมทบทวนแผนพัฒนาการศึกษา ครั้งที ่1  
     3.5.4 กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัตกิารการจัดทำ
แผนปฏิบัติการ 2565  และพิจารณาแผนปฏิบัติการ 2565  

 
60,000 
20,000 

 
30,000 
110,000 

 
- 
 
 
- 
- 
 

 
- 
 
 
- 
- 

220,000 

3.6 งานสารสนเทศโรงเรียน 
      3.6.1 กิจกรรมการเก็บรวบรวมขอ้มูลและรายงานผล   
      3.6.2  กิจกรรมสนับสนุนการดำเนินงานสารสนเทศ
โรงเรียน  

 
26,000 

 
12,000 

 
- 

 
- 

38,000 

3.7 งานตดิตาม ประเมินผลและรายงานผล 
     3.7.1 กิจกรรมสนับสนุนพัฒนางานติดตาม ประเมินผล 
และรายงานผล  

 
47,500 

 
- 

 
- 

47,500 

3.8 งานบุคลากร 
      3.8.1 กิจกรรมจัดซ้ือวัสดุ  
      3.8.2 กิจกรรมปฐมนิเทศบุคลากรใหม่  
      3.8.3 กิจกรรมปรับปรุงห้องบุคลากร  
      3.8.4 กิจกรรมศึกษาดูงานนอกสถานศึกษา(อื่นๆ700,000)  
      3.8.5 กิจกรรมวันเกยีรติยศ (อื่นๆ85,000) 

 
65,500 
3,000 
26,700 

- 
- 

 
- 
- 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 
- 
- 

95,200 

3.9 งานตรวจสอบภายใน   
      3.9.1 กิจกรรมจัดซ้ือวัสดุ   

 
5,000 

 
- 

 
- 

5,000 

รวมทั้งสิ้น  9  โครงการ  จำนวน  21  กิจกรรม 
4.ฝ่ายกิจการ 

   4. ฝ่ายกิจการนักเรียน 
เงินบำรุง 
การศึกษา 

เงินอุหนุน 
เรียนฟรี 15 ป ี

เงินอุดหนุน 
รายหัว 

รวม 

 4.1 งานส่งเสริมและพัฒนาระเบียบวินยั 
     4.1.1 กิจกรรมรณรงค์การปฏิบัติและการแต่งกาย
ตามระเบียบวินยัของโรงเรียน  
      4.1.2 อบรมนักเรียนแกนนำการส่งเสริมการมีวินัย
ของนักเรียน 
      4.1.3 ส่งเสริมพัฒนาวินัย นักเรียน นักศึกษาศูนย์
เครอืข่ายส่งเสริมวินัยนักเรียนนักศึกษา อำเภอเมือง
ร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 

 
10,340 

 
10,000 

 
10,000 

 
- 
 
- 
 
- 

 
- 
 
- 
 
- 

30,340 

 4.2 ส่งเสรมิกิจกรรมคณะสแีละเวรประจำวัน 
     4.2.1 จัดซื้อ วัสดุอปุกรณ์ 
     4.2.2 รณรงค์ประชาสัมพันธ์ และประกวดคณะส ี

 
7,800 
7,320 

 
- 

 
- 

15,120     

 4.3 ส่งเสรมิกิจกรรมหน้าเสาธง 
     4.3.1 ส่งเสริมกิจกรรมหน้าเสาธง 

 
12,100 

 
- 

 
- 

12,100 

 
 
 
 
 
 

   4. ฝ่ายกิจการนักเรียน 
เงินบำรุง 
การศึกษา 

เงินอุหนุน 
เรียนฟรี 15 ป ี

เงินอุดหนุน 
รายหัว 

รวม 



 

 

 

42 แผนปฏิบัติการ  ประจำปีการศึกษา 2564 
กลุ่มนโยบายและแผนงาน โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 

 4.4 สนับสนุนงานป้องกันและแก้ไขปญัหายาเสพตดิใน
โรงเรียน 
     4.4.1 กิจกรรมจัดบอร์ดเผยแพร่ความรู้ถึงพิษภัย 
ของยาเสพติด  
     4.4.2 กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดร่วมกับจังหวัด  
     4.4.3 กิจกรรมอบรมแกนนำนกัเรียนต้านภัยยาเสพติด  
     4.4.4 จัดตั้งเครือข่ายหาข่าวดา้นยาเสพติด  
     4.4.5 เตรยีมรับการประเมินผล สพม.รอ.  
     4.4.6 เชิญวิทยากรมาให้ความรู้ถึงพิษภัยยาเสพติด  
    4.4.7 จัดซื้ออุปกรณ์จัดซื้ออุปกรณ์และน้ำยาตรวจหา 
สารเสพติดผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติด 
    4.4.8 จัดบอร์ดเผยแพร่ความรู้ถึงพษิภัยของยาเสพติด 

 
 

3,000 
 

5,000 
7,000 

- 
- 
- 

5,000 
 
- 

 
 
- 
 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
 
- 

 
 
- 
 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
 
- 

20,000 

 4.5 การเสรมิสร้างศักยภาพนักเรียนดว้ยระบบดแูลช่วยเหลือ
นักเรียน 
     4.5.1 กิจกรรมพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
    4.5.2 กิจกรรมเยี่ยมบ้านและดแูลนกัเรียนในสถานการณ์ 
แพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 
     4.5.3 ประชุมผู้ปกครองในชั้นเรียน (Classroom meeting) 
และคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง 
     4.5.4 กิจกรรมวันปฐมนิเทศ 
     4.5.5  ส่งเสริมการบริหารจัดการหอ้งเรียน 
     4.5.6 ประชุมอบรมพัฒนาครูที่ปรึกษาเดูแลช่วยเหลอื นร. 
      4.5.7 ประชุมปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายระบบ
ดูแลช่วยเหลือนกัเรียน 

 
 

101,630 
- 
 

108,250 
 
- 

27,120 
32,000 

 
10,000 

 
 
- 

307,500 
 
- 
 
- 
- 
- 
 
- 

 
 
- 
- 
- 
 
- 
- 
- 
 
- 

279,000 
 

(279,500) 
เรียนฟรี 15 ป ี

 
 

 4.6 ส่งเสรมิพัฒนาสำนักงานฝ่ายกิจการนักเรียน 
     4.6.1 จัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์สำนักงาน ภาคเรียนที่ 1 
     4.6.2 จัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์กล้องวงจรปิด 
     6.6.3 จัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์สำนักงาน ภาคเรียนที่ 2 

 
251,437 
150,400 
102,548 

 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 

495,945 

 4.7 งานส่งเสริมคุณธรรม จรยิธรรมในโรงเรียน 
     4.7.1 วันไหว้คร ู
     4.7.2 วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จ
พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ 
พระวชิรเกล้าเจ้าอยูห่ัว 
     4.7.3 วันแม่แห่งชาต ิ
     4.7.4 วันพ่อแห่งชาต ิ
     4.7.5 พัฒนาโรงเรียนคุณธรรม 
     4.7.6 อบรมคุณธรรม จริยธรรม นกัเรียน 

 
7,000 
7,000 

 
 

10,000 
10,000 
6,000 

- 

 
- 
- 
 
 

- 
- 
- 

167,500 

 
- 
- 
 
 
- 
- 
- 
- 

40,000 
 

(167,500) 
เรียนฟรี 15 ป ี

 

 4.8 สนับสนุนการเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
     4.8.1 การประเมินผลคุณลักษณะ อันพึงประสงค์ 

 
30,000 

 
- 

 
- 

30,000 

 4.9 ส่งเสรมิประชาธปิไตยในโรงเรียน 
     4.9.1 ห้องเรียนสีขาว 
     4.9.2 กีฬาประเพณี สตรี – ร.ว. (100,000) 
     4.9.3 รว.สู่ชุมชน สานฝันเพื่อนอ้ง 
     4.9.4 เลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน 
     4.9.5 น้องส่งพี่ บายศรีสู่ขวัญ 
     4.9.6 วัสดุสำนักงานและห้องสำนกังาน 

 
7,000 

- 
5,000 
5,000 
10,000 
13,000 

 
          - 
          - 

- 
- 

  - 
  - 

 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

40,000 

 
 
 
 

   4. ฝ่ายกิจการนักเรียน เงินบำรุง เงินอุหนุน เงินอุดหนุน รวม 



 

 

43 แผนปฏิบัติการ  ประจำปีการศึกษา 2564 
กลุ่มนโยบายและแผนงาน โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 

การศึกษา เรียนฟรี 15 ป ี รายหัว 
 4.10 ส่งเสรมิงานจติอาสาจราจร 

     4.10.1 อบรมให้ความรู้เกีย่วกบัการจราจร 
     4.10.2 จัดซื้อวัสดุ – อุปกรณ์ – ซ่อมแซมครุภัณฑ์ 

 
10,000 
41,000 

 
- 
- 

 
- 
- 

51,000 

 4.11 สนับสนุนข้อมูลสารสนเทศฝ่ายกจิการนักเรียน 
     4.11.1 พัฒนาข้อมูลสารสนเทศฝ่ายกิจการนักเรียน 

 
50,000 

 
- 

 
- 

5,000 

 4.12 สนับสนุนงานเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 
     4.12.1 จัดซื้อ วัสดุอุปกรณ์ 

 
14,500 

 
- 

 
- 

14,500 

 4.13 ส่งเสรมิชมรม TO BE NUMBER ONE 
โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 
     4.13.1 แลกเปลี่ยนเรียนรู้และขยายเครือข่ายชมรม 
TO BE NUMBER ONE 
     4.13.2 ประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE 
     4.13.3 พัฒนาศูนย์เพื่อนใจ   

 
 

3,000 
 

27,000 
2,000 

 
 
- 
 
- 
- 

 
 
- 
 
- 
- 

32,000 

 4.14 ส่งเสรมิงานสมาคมผู้ปกครองและครูสู่สากล 
      4.14.1 จัดซ้ือระบบ ปพ. ออนไลน ์(40,000) 
      4.14.2 จัดจ้างเจ้าหน้าที่สำนกังาน (180,000) 
       4.14.3 จัดซื้อวัสดุสำนักงานสมาคม (63,790) 
       4.14.4 จัดซ้ือระบบโปรแกรมรับสมัครแบบออนไลน์ 
(4,000) 

 
- 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 
- 

- 

รวมทั้งสิ้น  13  โครงการ  จำนวน  48  กิจกรรม 
รวมงบที่ได้รับการจัดสรร 4 ฝ่าย  จำนวน  89  โครงการ  จำนวน  240  กิจกรรม 

 

การจัดสรรแผนงบประมาณ  
งานส่งเสริมพัฒนานักเรียนความสามารถพิเศษ (GIFTED  PROGRAM)  ประจำปีการศึกษา 2564 

 

ที่ โครงการ บก.ศ. สนับสนุน จำนวนเงิน 
1. โครงการส่งเสรมิการขยายเพิมพูนประสบการณ์-ลดระยะเวลาเรียนและยกระดับผลสัมฤทธิ ์

 1.1 เรียนขยายเพิ่มพูนเสริมประสบการณ์และลดระยะเวลาเรียน 2,806,500.00 306,000.00 3,112,500.00 
1.2 ส่งเสริมพัฒนาทักษะการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์SR 286,890.00 130,000.00 416,890.00 
1.3 เตรียมความพร้อมเพื่อสอบแข่งขันโครงการสอวน.และศึกษาตอ่ 312,500.00 250,000.00 562,500.00 
1.4 ประเมินผลโครงงานวิจัยนักเรียนในโครงการชั้นมัธยมศึกษา 
ตอนปลาย(4–6 ) 

200,000.00 - 200,000.00 

1.5 ส่งเสริมสมรรถนะทางร่างกายและสบืสานวัฒนธรรมไทย 105,400.00 - 105,400.00 
รวมโครงการที่ 1 3,711,290.00 686,000.00 4,397,290.00 

2. โครงการสนับสนุนและส่งเสริมการเรรียนการสอนตามโครงสรา้งหลักสตูรและแผนพัฒนาการศึกษา 
 2.1 ปรับซ่อมห้องเรียนและอุปกรณ์ต่างๆ ภายในห้องเรียน 959,530.00 89,180.00 1,048,710.00 

2.2 จัดซือ้วัสดุสำนักงานและซ่อมบำรุงงานส่งเสริมพัฒนาฯ 811,806.00 - 811,806.00 
2.3 ประชาสัมพันธ ์และเผยแพร่ผลงานกิจกรรม  227,500.00 160,000.00 387,500.00 
2.4 บำเพ็ญสาธารณประโยชนแ์ละสานสัมพันธ์น้องพี ่ 58,500.00 30,000.00 88,500.00 
2.5 โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและส่งเสริมสุขภาพจิตฯ 100,000.00 10,000.00 110,000.00 
2.6 การจัดจ้างครูอัตราจ้างฯและพนักงานดูแลความสะอาดอาคาร1 462,000.00 - 462,000.00 
2.7 ศึกษาดูงาน พัฒนาบุคลากรพัฒนาหลักสูตรและแก้ไขปรับปรุง
กระบวนการเรียนการสอน          

495,364.00 370,000.00 865,364.00 

2.8 จัดซื้เสื้อนักเรียนโครงการGP 527,120.00 - 527,120.00 
รวมโครงการที่ 2 3,641,820.00 659,180.00 4,301,000.00 

 
 
 

ที่ โครงการ บก.ศ. สนับสนุน จำนวนเงิน 
3. โครงการขยายและเพิ่มพูนประสบการเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญและแหล่งเรยีนรู้ 



 

 

 

44 แผนปฏิบัติการ  ประจำปีการศึกษา 2564 
กลุ่มนโยบายและแผนงาน โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 

14 ปรับพื้นฐานเตรียมความพร้อมในการเรียนและปฐมนิเทศม.4 548,772.00 146,428.00 695,200.00 
15 ปรับพื้นฐานเตรียมความพร้อมในการเรียนและปฐมนิเทศม.1 294,500.00 183,682.00 478,182.00 
16 ค่ายบูรณาการวิชาการและเตรียมความพร้อมในการเรียน ม.1 481,680.00 200,000.00 681,680.00 
17 ค่ายบูรณาการวิชาการและเตรียมความพร้อมในการเรียน ม.4 439,538.00 95,000.00 534,538.00 
18 ค่ายท้องถิ่นศึกษาและเสวนากลุ่มประเมนิผลโครงการฯ ม.ตัน 300,000.00 150,000.00 450,000.00 
19 ค่ายท้องถิ่นศึกษาและเสวนากลุ่มประเมนิผลโครงการฯ ม.ปลาย 400,000.00 150,000.00 550,000.00 
20 ค่ายส่งเสริมพัฒนาศักยภาพคณิตศาสตร์ ม.5 532,300.00 112,000.00 644,300.00 
21 ค่ายส่งเสริมพัฒนาศักยภาพคณิตศาสตร์ ม.2 502,100.00 92,000.00 594,100.00 
22 ค่ายส่งเสริมพัฒนาศักยภาพภาษาตา่งประเทศม.6 742,500.00 101,510.00 844,010.00 
23 ค่ายส่งเสริมพัฒนาศักยภาพภาษาตา่งประเทศม.3 612,500.00 71,710.00 684,210.00 
24 ค่ายวิทยาศาสตร์ม.5 665,000.00 282,440.00 947,440.00 
25 ค่ายวิทยาศาสตร์ม.2  400,000.00 250,050.00 650,050.00 

รวมโครงการที่ 3 5,918,890.00 1,834,820.00   7,753,710.00 
 รวมทั้งหมด 3 โครงการ 25 กิจกรรม 13,272,000.00 3,180,000.00   16,452,000.00 

 
 

 
การจัดสรรแผนงบประมาณ  

โครงการจัดการเรยีนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ(English Programme)  
ประจำปีการศึกษา 2564 

 
 
 
 
 
 

ที่ โครงการ บก.ศ. สนับสนุน จำนวนเงิน 
1. โครงการ สนับสนุนกิจกรรมการเรียนการสอนตามโครงสร้างหลักสูตรและแผนพฒันาการศึกษา 

1.1 กิจกรรมอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาบคุลากรและเพิ่มประสิทธภิาพการจัดการเรียน
การสอนตามหลกัสูตรโครงการ EP 
1.2 กิจกรรมการจัดจ้างครูชาวต่างชาตแิละเจ้าหนา้ที่ธุรการ  
1.3 กิจกรรมจัดจ้างพนกังานดูแลทำความสะอาดสำนกังานและอาคาร English 
Programme   
1.4 กิจกรรมการส่งเสริมวิชาการด้านสือ่เทคโนโลยี (วัสด ุครุภัณฑ์)  
1.5 กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์และอาคารเรียน EP 
1.6 กิจกรรมกิจกรรมซ่อมแซมวัสดุครุภัณฑ์   

300,000 
 

3,400,000 
114,000 

 
239,000 
300,000 

- 

- 
 

- 
- 
 

- 
- 

83,000 

300,000 
 

3,400,000 
114,000 

 
239,000 
300,000 
83,000 

รวมโครงการที่ 1 4,353,000.00 83,000.00 4,436,000.00   
. ส่งเสริมศักยภาพการเรียนรู้และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

2.1 กิจกรรมเตรียมความพร้อมนักเรียน EP กอ่นเปิดภาคเรียน2564 
2.2 กิจกรรมเรียนเพิ่มและเสริมประสบการณ์คาบ 9 วันเสาร์ EP 
2.3 กิจกรรมงานมหกรรมการแข่งขันทกัษะทางวิชาการ EP/MEP  
      Open House ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
2.4 กิจกรรมเตรยีมความพร้อมเพือ่สอบเข้าศึกษาต่อในระดับ 
     มัธยมศึกษาตอนปลาย 
2.5 กิจกรรมสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ CEFR  
2.6 กิจกรรมการทดสอบ TOEIC และ TOEFL ITP ณ ศูนย์สอบมหาวิทยาลยักาฬสินธุ์  

- 
87,000 

- 
 

100,000 
 

400,000 
100,000 

 

70,000 
613,000 
109,000 

 
50,000 

 
- 
- 

70,000 
700,000 
109,000 

 
150,000 

 
400,000 
100,000 

รวมโครงการที่ 2 687,000.00 842,000.00 1,529,000.00 

ที่ โครงการ บก.ศ. สนับสนุน จำนวนเงิน 



 

 

45 แผนปฏิบัติการ  ประจำปีการศึกษา 2564 
กลุ่มนโยบายและแผนงาน โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 

 

การจัดสรรแผนงบประมาณ 
 ส่งเสริมพัฒนานักเรียนความสามารถพิเศษ ภาษาศาสตร์-สงัคมศาสตร ์(GPLS)   ประจำปีการศึกษา 2564 

ที่ โครงการ บก.ศ. สนับสนุน จำนวนเงิน 
   1. โครงการท่ี 1 พัฒนาศักยภาพการเรยีนรู้ด้านภาษาศาสตร์สังคมศาสตร์และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

 
1.1 กิจกรรมหลักสูตรย่นระยะเวลาเรียนและเพิ่มพูนประสบการณ์    
      การเรียนรู้ (ม.4,5,6) 266,500 195,000 461,500 

 1.2 กิจกรรมติวเข้มความรู ้สู่มหาวิทยาลัย (ม.5,6) 190,000 80,000 270,000 
 1.3 กิจกรรมIntensive English For GPLS : R.W. (ม.4,5,6) 188,400 60,000 248,400 

รวมโครงการที่ 1 644,900 335,000 979,900 
2. โครงการเพิ่มพูนประสบการณ์การเรียนรู้ และทักษะการดำรงชีวติ 

 
2.1 กิจกรรมค่ายพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้สู่ Thailand 4.0  
(ม.4-5-6) จังหวัดนครราชสีมา 

630,000 150,000 780,000 

 
2.1 กิจกรรมค่ายพัฒนาทักษะทางภาษาเพื่อการสื่อสาร (ม.4) จังหวัด
เพชรบูรณ์ 

350,000 50,000 400,000 

 
2.3 กิจกรรมค่ายบูรณาความรู้สู่โลกกว้าง (ม.5) จังหวัดจันทบุรี-จงัหวัด
กรุงเทพฯ 

340,000 40,000 380,000 

 
2.4 กิจกรรมค่ายปจัฉิมนิเทศและถอดประสบการณ์การเรียนรู้วัฒนธรรมต่าง
ท้องถิ่น (ม.6) จังหวัดตราด 

360,000 40,000 400,000 

 2.5 กิจกรรมค่ายพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม จังหวัดร้อยเอ็ด 360,000 40,000 400,000 

 
2.6 กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชุมชน จังหวัดร้อยเอ็ด (รว่มกับโครงการ รว. สู่
ชุมชน) 

30,000 25,000 55,000 

 
2.7 กิจกรรมพัฒนาสุขภาพและสุนทรียภาพดว้ยดนตรี กีฬา ศิลปะและ
วัฒนธรรม (ม.4-ม.6) จังหวัดร้อยเอ็ด 

167,000 10,000 177,100 

รวมโครงการที่ 2 1,903,000 355,000 2,258,100 
3. โครงการ (Project) สนับสนุนครูบคุลากร อาคาร สถานที่  สื่อเทคโนโลยกีารศึกษา 

 
3.1 กิจกรรมอบรมพัฒนาหลักสูตร  (320,000 ) จังหวัดจันทบุรี  จังหวัด
ระยอง 290,000 30,000 320,000 

 3.2 กิจกรรมพัฒนาหอ้งสืบค้นทางวิชาการด้วยเทคโนโลยี 110,000 - 110,000 
3. โครงการ (Project) สนับสนุนครบูคุลากร อาคาร สถานที่  สื่อเทคโนโลยกีารศึกษา 
 3.3 กิจกรรมปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร สถานที่  ปรับภูมิทัศน ์ 100,000  100,000 
 3.4 กจิกรรมจัดหาวัสดุสำนักงาน 200,000   - 200,000 
 3.5 กิจกรรมจัดหาลกูจ้างประจำสำนกังาน 144,000   - 144,000 

รวมโครงการที่ 3 844,000          30,000          874,000          
 รวมทั้งหมด 3 โครงการ 15 กิจกรรม 3,391,900 720,000 4,111,900 

 
 

3. โครงการเพิ่มพูนประสบการณ์การเรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญและแหล่งเรยีนรู้เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต 
3.1 กิจกรรมนอ้งพี ่EP สัมพันธ์ ปีการศึกษา 2563 
3.2 กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ (Science Camp) นกัเรยีนชั้น ม.1 EP 
3.3 กจิกรรมค่าย English Camp สำหรับนกัเรยีน EP ชัน้  ม.1-2 ปีก 2564 
3.4 กจิกรรมฝกึทกัษะภาษาอังกฤษและศกึษาแหล่งเรยีนรู้ทาง 
     วฒันธรรมต่างประเทศ(ออสเตรเลยี) 
3.5 กิจกรรม EP Intercultural Night & Goodbye Seniors 2020  
     ประจำปีการศึกษา 2563 
3.6 กิจกรรมส่งเสริมการพฒันาสขุภาพจิตและปัจฉิมนิเทศ ม.3 EP 2564 
3.7 กิจกรรมค่าย EP อาสา ภาษาและวัฒนธรรม 

- 
 

- 
- 
 

- 
 

- 
- 

30,000 
290,000 
600,000 
600,000 

 
220,000 

 
300,000 
35,000 

30,000 
290,000 
600,000 
600,000 

 
220,000 

 
300,000 
35,000 

รวมโครงการที่ 3 - 2,075,000.00 2,075,000.00 
รวมทั้งหมด 3 โครงการ 19 กิจกรรม 5,040,000.00 3,000,000.00 8,040,000 



แผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2564 
โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย/ฝ่ายวิชาการ 
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ฝ่ายวิชาการ 

 ปีการศึกษา 2564 
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1. (1.1) โครงการ (Project)  ส่งเสริมการเรียนการสอน 
2. สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน มาตรฐานที ่2 
3. สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของโรงเรียน   ข้อที่  4 
   เป้าหมายหลัก                                ข้อที่  4.5 
   ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน                  ข้อที่  4.5.2 
4. หน่วยงานที่รับผิดชอบ     งานศูนย์วิชาการ  ฝ่ายวิชาการ   โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 
5. ผู้รับผิดชอบดำเนินงาน (project proposer)   นายวสันต์ สูงสันเขต และคณะ 
6. ลักษณะโครงการ (Type of the project)   โครงการใหม่   
7. หลักการและเหตุผล ( Background of Rational  Criteria ) 
         เพื่อให้การบริหารงานวิชาการและการจัดการเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  มีเอกสารหลักสูตร มีเอกสารอ้างอิงเพียงพอ
ต่อการบริหารงานในโรงเรียน มีวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ในสำนักงานที่ทันสมัย เพียงพอมีสภาพพร้อมใช้งานเพื่อการ
บริหาร เพื่อการบริการข้อมูล การติดต่อประสานงาน จัดระบบการนิเทศติดตาม และสนับสนุนงานของฝ่ายวิชาการเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
8. วัตถุประสงค์ (Objectives)  
     8.1 เพื่อส่งเสริมการบริหารงานวิชาการใหป้ระสิทธิภาพ 
     8.2 เพื่อส่งเสริมระบบการรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อให้มีประสิทธิภาพ 
9. เป้าหมาย  (Goals) 
 9.1 ด้านคุณภาพ (Quality)    

9.1.1  การบริหารจัดการพัฒนางานในฝ่ายวิชาการมคุีณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน  
 9.1.2  มีการดำเนินการพัฒนาระบบการรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อที่มีคุณภาพ 

     9.2 ด้านปริมาณ (Quantity)   
      9.2.1 มีการบริหารจัดการคุณภาพที่มีประสิทธิภาพเทียบเคียงมาตรฐานสากล ร้อยละ 90 
10. สถานท่ีดำเนินการ (Place)     โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 
11. ระยะเวลาดำเนินการ (Time)  ()  ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2564 (1 เมษายน 2564 – 30 กันยายน 2564) 

           ()  ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2564 (1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565) 

12. วิธีดำเนินการ (Procedure : activity)  
 

ลำดับที ่
Item 

การดำเนินงาน 
Implementation 

ระยะเวลา 
Time 

งบประมาณ 
Budget 

ผู้รับผิดชอบ 
Project Proposer 

1 กิจกรรมบริหารจัดการสำนักงาน ( เงินบำรุงการศึกษา = 1,563,025 ) 
1. ขั้นเตรียมการ (Plan) 
   1.1 เสนอโครงการและขออนุมัติ 
   1.2 ตั้งคณะกรรมการ/ประชุม/วางแผน  
2. ขั้นดำเนินการ (Do) 
   2.1 สำรวจวัสดุอุปกรณ์ฯ 
   2.3 ดำเนินการจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์/ซ่อม/บำรุง 
เครื่องโสตทัศนศึกษา เครื่องเสียง 
3. ขั้นติดตามประเมินผล (Check)  
   3.1 ติดตามผล/ประเมินผลการดำเนินงาน 
4. ขั้นทบทวนปรับปรุงแก้ไข (Action) 

เม.ย.64 – มี.ค.65 
 
 

พ.ค.64 - มี.ค.65 
 
 
 

มี.ค. 2565 
 

มี.ค. 2565 

 
- 
- 
 
- 

436,065 บาท 
 
 
- 
 

นายวสันต ์สูงสันเขต 
นางสัมฤทธิ์  บุญยะโพธิ ์
นางสุภาพร  ศรีชิณราช 
นางวิมลรัตน์  ดวงประทุม 
และคณะ 
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   4.1 ทบทวนรายงานผลการดำเนินงาน  - 
2 กิจกรรมการรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ม.1 และ ม.4 นักเรียนห้องเรียนพิเศษ และห้องเรียนปกติ ( เงินบำรุงการศึกษา = 250,000 ) 

1. ขั้นเตรียมการ (Plan) 
   1.1 เสนอโครงการและขออนุมัติ 
   1.2 ตั้งคณะกรรมการ/ประชุม/วางแผน 
2. ขั้นดำเนินการ (Do) 
    2.1.รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ม.1 และ ม.4 
    2.2 สอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ 
3. ขั้นติดตามประเมินผล (Check)  

      3.1 ติดตามผล/ประเมินผลการดำเนินงาน 
4. ขั้นทบทวนปรับปรุงแก้ไข (Action) 
    4.1 ทบทวนรายงานผลการดำเนินงาน 
    4.2 สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน  

พ.ย.63 – ม.ค.64 
 
 

ม.ค.64 - พ.ค.64 
 
 

พ.ค. 2564 
 

พ.ค. 2564 
 

 
- 
- 
 

70,000 
180,000 

 
- 
 
- 
- 

นายวสันต์ สูงสันเขต 
นางสัมฤทธิ์  บุญยโพธิ์ 
นางวิมลรัตน์  ดวงประทุม 
และคณะ 
 

3 กิจกรรมประชุมฝ่ายวิชาการ ( เงินบำรุงการศึกษา = 20,000 ) 
1. ขั้นเตรียมการ (Plan) 
    1.1 เสนอโครงการและขออนุมัติ 
    1.2 ตั้งคณะกรรมการ/ประชุม/วางแผน 
2. ขั้นดำเนินการ (Do) 
    2.1  ติดต่อวิทยากร/เตรียมอุปกรณ์/สถานที่/ 
จัดอาหารน้ำดื่ม สวัสดิการสำหรับผู้เข้าร่วมประชุม  
3. ขั้นติดตามประเมินผล (Check)  
    3.1 ติดตามผล/ประเมินผลการดำเนินงาน 
4. ขั้นทบทวนปรับปรุงแก้ไข (Action) 
    4.1 ทบทวน รายงานผลการดำเนินงาน 
    4.2 สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน 

เม.ย.64 – มี.ค.65 
 
 

เม.ย.64 - มี.ค.64 
 

 
พ.ค.64 - มี.ค.65 

 
มี.ค.2565 

 
- 
- 
 

20,000 บาท 
 

 
- 
 
- 
- 

นางสัมฤทธิ์  บุญยโพธิ์ 
นางวิมลรัตน์ ดวงประทุม 
และคณะ 

4 กิจกรรมงานผลิตเอกสารทางวิชาการ/สำนักงาน 
1. ขั้นเตรยีมการ (Plan) 
    1.1 เสนอโครงการและขออนุมัติ 
    1.2 ตั้งคณะกรรมการ/ประชุม/วางแผน 
2. ขั้นดำเนินการ (Do) 
    2.1 จัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร (550,000 บาท) 
    2.2 ค่ากระดาษคำตอบ (9,000 บาท) 
    2.3 ค่าหมึกโรเนียวเครื่องเก่า (30,000 บาท) 
    2.4 ค่าไขเครื่องโรเนียว(เครื่องเก่า) (40,000 บาท) 
    2.5 ค่าหมึกโรเนียวเครื่องใหม่ (100,960 บาท) 
    2.6 ค่าเครื่องโรเนียวเครื่องใหม่ (300,000 บาท) 
    2.7 ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องโรเนียวเก่า 
         (70,000 บาท) 
3. ขั้นตดิตามประเมินผล (Check)  
    3.1 ติดตามผล/ประเมินผลการดำเนนิงาน 
4. ขั้นทบทวนปรับปรุงแก้ไข (Action) 
    4.1 ทบทวน รายงานผลการดำเนินงาน 
    4.2 สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน 

เม.ย.64 – พ.ค.64 
 
 

เม.ย.64 - มี.ค.65 
 
 
 
 
 
 
 
 

พ.ค.64 - มี.ค.65 
 

มี.ค.2565 

 
- 
 

1,099,960 บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
- 
- 

นายวสันต ์ สูงสันเขต 
นางสำเนียง  ขันบุตร 
นายบัณฑิต  พรรณศรี 
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13. งบประมาณ (Proposed Budget)   

      13.1 เงินบำรุงการศึกษา                1,833,025 บาท 

      13.2 เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี            -         บาท 

      13.3 เงินอ่ืนๆ                                 -         บาท 

             รวม (Total)                     1,833,025 บาท 

 

ประมาณการค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการเรียนการสอน 
งานศูนย์วิชาการ ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 

 
กิจกรรมที่ 1  กิจกรรมการบริหารจัดการสำนักงานวิชาการ 

ลำดับที ่
Item 

รายการ 
Lists of materials 

จำนวน/
หน่วย 

Quantity 

ราคา/
หน่วยละ 
Price 

งบประมาณ Budget 
บำรุงการศึกษา 
School Free 

อ่ืนๆ 
Others 

1  ค่าหมึกเครื่องปริ้นอิงเจต (สีดำ,แดง,เหลือง,น้ำเงิน) 6 ชุด 800 4,800 - 
2  ค่าเครื่องฉายข้ามศีรษะ Projector 8 เครื่อง 20,400 163,200 - 
3  ค่าไมค์ประจำห้องเรียน  20 ตัว 590 11,800 - 
4  ค่าลำโพง(ในห้องเรียน) NPE 502 10 ตัว 2,750 27,500 - 
5  ค่าแอมป์เครื่องเสียงในห้องเรียน 4 เครื่อง 4,500 18,000 - 
6  ค่า Visualizer 7 เครื่อง 19,500 136,560 - 
7  ค่าแฟ้มกระดาษอ่อน 10 แฟ้ม 7 840 - 
8  ค่ากระดาษกาว 1.5 นิ้ว 36 ม้วน 35 1,260 - 
9  ค่าปากกาไวท์บอร์ด 120 ด้าม 20 2,400 - 
10  ค่าสีเมจิก 36 ด้าม 15 540 - 
11  ค่าปากกาแดง สำหรับตรวจข้อสอบ 100 ด้าม 10 1,000 - 
12  ค่าซองข้อสอบขยายข้าง 240 ซอง 5 1,200 - 
13  ค่าเชือกฟาง 15 ม้วน 70 1,050 - 
14  ค่ากระดาษกาวสองหน้าหนา 4 ม้วน 125 500 - 
15  ค่าสก๊อตเทปใส ขนาด 0.5 นิ้ว 20 ม้วน 20 400 - 
16  ค่าหมึกเลเซอร์ HP 85A 4 กล่อง 2,500 10,000 - 
17  ค่าหมึกเลเซอร์ HP 78A 5 กล่อง 2,800 14,000 - 
18  ค่าหมึกเลเซอร์ HP 83A 10 กล่อง 2,500 25,000 - 
19  ค่ากระดาษการ์ดขาว 120 แกรม 20 ริม 120 2,400 - 
20  ค่ากาวลาเท็ก ขนาดกลาง  24 ขวด 25 600 - 
21  ค่ากระดาษปกสี A4 (คละสี เหลือง,ชมพู,เขียว,ฟ้า) 40 ริม 150 6,000 - 
22  แม็ค,ลูกแม็ค,ลวดหนีบ,ที่หนีบกระดาษ,หมึกแท่นประทับ และอื่นๆ   14,015 - 

23 
 ค่าวัสดุอุปกรณ์,ส่งเสริมสนับสนุนการเข้าร่วมประกวดแข่งขันทกัษะ 
 ความสามารถทางวิชาการวิชาชีพของนักเรียนในระดับต่างๆ 

  20,000 - 

รวมเงิน 463,065  
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กิจกรรมที่ 2  กิจกรรมการรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ม.1 และ ม.4 นกัเรียนห้องเรยีนพิเศษ และนักเรยีนห้องเรียนปกต ิ

ลำดับที ่
Item 

รายการ 
Lists of materials 

จำนวน/
หน่วย 

Quantity 

ราคา/
หน่วยละ 
Price 

งบประมาณ Budget 
บำรุงการศึกษา 
School Free 

อ่ืนๆ 
Others 

 1) ค่าตอบแทนค่าเบี้ยเล้ียงคณะกรรมการผู้รับสมัคร     
     1.1) รอบนักเรียนห้องเรียนพิเศษ  จำนวน  50  คน      300 15,000  
     1.2) รอบนักเรียนห้องเรียนปกติ   จำนวน  20  คน  300 12,000  

 2) ค่าอาหารและอาหารว่าง คณะกรรมการรับสมัคร     
     2.1) รอบนักเรียนห้องเรียนพิเศษ  15,000 15,000  
     2.2) รอบนักเรียนห้องเรียนปกติ  15,000 15,000  
 3) ค่าจัดทำป้ายไวนิล เอกสารการรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อฯ     
     3.1) รอบนักเรียนห้องเรียนพิเศษ  6,500 6,500  
     3.2) รอบนักเรียนห้องเรียนปกติ  6,500 6,500  
 4) ค่าตอบแทนค่าเบี้ยเล้ียงคณะกรรมการจัดสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อฯ     
     4.1) รอบนักเรียนห้องเรียนพิเศษ  300 90,000  
     4.2) รอบนักเรียนห้องเรียนปกติ  300 90,000  

รวมเงิน 250,000  

 
กิจกรรมที่ 3  กิจกรรมประชุมฝ่ายวิชาการ 

ลำดับที ่
Item 

รายการ 
Lists of materials 

จำนวน/
หน่วย 

Quantity 

ราคา/
หน่วยละ 
Price 

งบประมาณ Budget 
บำรุงการศึกษา 
School Free 

อ่ืนๆ 
Others 

 ค่าอาหารและอาหารว่าง สำหรับผู้เข้าร่วมประชุม     
 ประชุมสัปดาห์ละ 1 ครั้ง  ภาคเรียนที่ 1 = 20 ครั้ง ภาคเรียนที่ 2 = 20 

ครั้ง แต่ละครั้งมีผู้เข้าร่วมประชุม 25 คน 
    

 ภาคเรียนที่ 1/2564  :  25 คน x คนละ 20 บาท x 20 ครั้ง 500 20 10,000  
 ภาคเรียนที่ 2/2564  :  25 คน x คนละ 20 บาท x 20 ครั้ง 500 20 10,000 - 

รวมเงิน 20,000 - 
 
 

กิจกรรมที่ 4  กจิกรรมงานผลิตเอกสารงานวิชาการ/สำนักงาน 

ลำดับที ่
Item 

รายการ 
Lists of materials 

จำนวน/
หน่วย 

Quantity 

ราคา/
หน่วยละ 
Price 

งบประมาณ Budget 
บำรุงการศึกษา 
School Free 

อ่ืนๆ 
Others 

1  ค่ากระดาษถ่ายเอกสาร A4 70 แกรม  11 ครั้งๆ ละ 500 ริม 5,500 ริม 100 550,000 - 
2  ค่ากระดาษคำตอบ 50,000 แผ่น 0.18 9,000 - 
3  ค่าหมึกเครื่องโรเนียว (เครื่องเก่า) 30 หลอด 1,000 30,000 - 
4  ค่าไขเครื่องโรเนียว SF ขนาด A4/L (เครื่องเก่า) 20 ม้วน 2,000 40,000 - 
5  ค่าหมึกเครื่องโรเนียว (เครื่องใหม่) FT สีดำ 8 หลอด 12,620 100,960 - 
6  ค่าเครื่องโรเนียวเอกสาร (เครื่องใหม่) 1 เครื่อง 300,000 300,000 - 
7  ค่าซ่อมแซมเครื่องโรเนียวเก่า 4 เครื่อง  70,000 - 

รวมเงิน 1,099,960 - 
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14. เนื้อหาสาระ (Content for Seminar)  - 
15. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (Connected Agencies) 
     15.1 งานแผนงาน     15.2 งานการเงิน        15.3 งานพัสดุ  15.4 สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 
16. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (End-products of Expected outcomes) 
     16.1  การบริหารจัดการงานวิชาการเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ และเป็นระบบ 
     16.2  ผู้รับบริการมคีวามพึงพอใจต่อการบริหารงานฝ่ายวิชาการ 
17. เคร่ืองมือท่ีใช้ประเมินผลกิจกรรม 
 17.1 แบบประเมินโครงการกิจกรรมการรับนักเรยีนเข้าศึกษาต่อ ม.1 และ ม.4 นักเรียนห้องเรียนพิเศษ และนักเรยีน
ห้องเรียนปกต ิ
18. การควบคุมความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น 
     18.1 กิจกรรมการบริหารจัดการสำนักงาน เนื่องจากโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ เป็นโรงเรียนที่มีการ
แข่งขันสูง มีนักเรียนประมาณ 3,400 คน มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เข้มข้นในทุกด้าน เพื่อให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนที่สูงขึ้น สามารถแข่งขันกับภายนอกได้ จึงทำให้มีการใช้กระดาษ วัสดุสิ้นเปลืองจำนวนมาก และเครื่องโรเนียว ครุภัณฑ์บางส่วน
ใช้งานมายาวนานเริ่มชำรุด ต้องซ่อมแซมตลอดทั้งปี จึงจำเป็นต้องจัดหามาทดแทนบางส่วน 
 

     18.2 กิจกรรมการรับสมัครนักเรยีนเข้าศกึษาต่อ ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2564 ทั้งนักเรียนประเภทห้องเรียนพิเศษ และนักเรียน
ห้องเรียนปกติ มีนักเรียนมาสมัครสอบแข่งขันคัดเลือกเข้าศึกษาต่อฯ เป็นจำนวนมากทุกปี  ดังนั้นการรับสมัครและการจัดสอบคัดเลอืก
จะต้องใช้บุคลากรจำนวนมาก เพื่อรับผิดชอบงานเป็นฝ่ายๆ ด้วยความรับผิดชอบ รอบคอบ รัดกุม เพื่อให้การรับสมัครและการจัดสอบ
คัดเลือกเป็นไปด้วยความบริสุทธ์ิยุติธรรมเสมอภาค และต้องใช้งบประมาณในการดำเนินการมากพอสมควร 
 

     18.3 กิจกรรมประชุมฝ่ายวิชาการ  มีการประชุมคณะกรรมการฝ่ายวิชาการทุกวันอังคารในแต่ละสัปดาห์ เพื่อมอบนโยบาย 
แนวปฏิบัติ ข้อชี้แนะ ความเคลื่อนไหวต่างๆ ทางด้านวิชาการ เพื่อให้หัวหน้ากลุ่มงาน หัวหน้างาน หัวหน้ากลุ่มสาระ หัวหน้ากจิกรรม
พัฒนาผู้เรียน และผู้ที่เกี่ยวข้องนำไปขยายผลให้ผู้ร่วมงานในฝ่าย/หมวด/งาน ถือปฏิบัติต่อไป แต่บางครั้งการขยายผลการประชุมไม่
ทั่วถึง 
และไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
 

     18.4 กิจกรรมหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน  โรงเรียนมีการปรับหลักสูตรการเรียนการสอนให้ทันยุคทันสมัย ให้เป็นไป
ตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เป็นประจำทุกปี มีความเกี่ยวข้องกับทุกกลุ่มสาระ 
การเรียนรู ้และคุณครูทุกคน เพื่อให้การปฏิบัติลงไปถึงตัวนักเรียนให้มากที่สุด การจัดตารางเรียนตารางสอนแต่ละภาคเรียน มี
ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งเพราะต้องจัดให้มีการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา กิจกรรมบังคับ กิจกรรมเสริม กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้
เป็นตามหลักสูตรที่กำหนด 
 

19. แนวทางการแก้ปัญหาความเสี่ยงที่จะเกิดขึน้ 
     19.1 กิจกรรมการบริหารจัดการสำนักงาน   

1) จัดให้มีคณะกรรมการผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับวัสดุ ครุภัณฑ์  
2) จัดทำบัญชีการรับ-จ่าย วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ 
3) สำรวจสภาพวัสดุ ครุภัณฑ์ การซ่อมแซมบำรุงรักษา เพ่ือให้มีใช้เพียงพอ สะดวกทันสมัย 

   19.2 กิจกรรมการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 25564 ท้ังนักเรียนประเภทห้องเรียนพิเศษ  
และนักเรียนห้องเรียนปกติ  
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            1) ประกาศการรับสมัครนักเรียนให้มีความชัดเจน ให้เป็นไปตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ นโยบายของ สพม.รอ และนโยบายของจังหวัด 
 2) แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบฝ่ายต่างๆ ชัดเจนและเพียงพอ 
 3) คณะกรรมการฝ่ายต่างๆ ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความบริสุทธ์ิ ยุติธรรมเสมอภาค อย่างเต็มความสามารถ และเสียสละ 
     19.3 กิจกรรมประชุมฝ่ายวิชาการ 
             1) ให้มีการลงเวลา ลงลายมือชื่อ พร้อมตำแหน่งงานที่เกี่ยวข้องกับงานวิชาการ เมื่อมีการประชุมฝ่ายวิชาการ เพื่อให้ เกิด
ความพร้อมเพียง มีตัวแทนกลุ่มงาน งานในฝ่ายวิชาการ มาร่วมประชุมรับทราบนโยบายแนวปฏิบตัิต่างๆ และนำไปขยายผลให้บุคลากร
ในทีมงานรับทราบและถือปฏิบัติในทิศทางเดียวกัน 
 2) มีการจดบันทึกการประชุม และรายงานผลการประชุมให้ผู้บริหารรับทราบตามลำดับต่อไป 
 3) จัดให้มีเอกสารที่เกี่ยวข้องกับเรื่องท่ีจะประชุมชี้แจง รวมถึงใช้เครื่องมือสื่อสาร อุปกรณ์โสตทัศนศึกษา เครื่องเสียง เครื่อง
ฉายภาพ ไมค์ และอื่นๆ เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
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1. (1.2) โครงการ (Project)  สง่เสริมการบรหิารจดัการหลักสตูรและการเรียนการสอน 
2. สอดคล้องกับมาตรฐานการศกึษาของโรงเรียน มาตรฐานที่ 1 และ 3 
3. สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของโรงเรียน  ข้อที่  1 , 9 
   เป้าหมายหลัก                               ข้อที ่ 1.2 , 9.1 , 9.2 
   ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน                 ข้อที่  1.2.1 , 9.1.1 , 9.2.1 , 9.2.2 
4. หน่วยงานที่รับผิดชอบ งานหลักสูตรและการจดัการเรียนการสอน ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 
5. ผู้รับผิดชอบดำเนินงาน (project proposer) นางพิชดา รจนยั และคณะ 
6. ลักษณะโครงการ (Type of the project) โครงการใหม่   
7. หลักการและเหตุผล (Background of Rational Criteria) 
         เพื่อให้การจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ ตรง
ตามหลักสูตรแกนกลาง ปี พ.ศ.2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) ตลอดจนมีตารางเรียน ตารางสอนที่สอดคล้องกับหลักสูตร ส่งผลให้
ผู้เรียน ผู้สอนมีการพัฒนาตนเองเต็มตามศักยภาพ จึงต้องมีการส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ให้มี
ความเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ 
 การจัดการศึกษาในปัจจุบันได้มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เรื่องราวต่างๆ ตามสภาพแวดล้อมที่เป็นจริงจากประสบการณ์ของ
ตนเอง โดยผสมผสานความรู้ตา่งๆ อย่างสมดุล  มุ่งเน้นในเรื่องของความรู้ คุณธรรม กระบวนการเรียนรู้และบูรณาการความรูต้่างๆตาม
ความเหมาะสม รวมทั้งจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณจ์ริงโดยผสมผสานสาระความรู้ในด้านต่างๆ อย่างได้สัดส่วนและ
สมดุลกันการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานท่ีจึงเป็นกิจกรรมการเรียนการสอนที่สำคญัอย่างมากอยากหนึ่งซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนได้มีโอกาส
เรียนรู้ด้วยตนเองทำให้ได้รับความรู้ ความเข้าใจในเรื่องที่ศึกษาอย่างแท้จริง  ทั้งยังเป็นการเสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ให้แก่
ผู้เรียนอย่างสมบูรณ์มากยิ่งข้ึนการที่ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ตรงในการเรียนรูจ้ะทำให้สามารถพัฒนาผู้เรียนในด้านร่างกาย สติปัญญา 
จิตใจ อารมณ์และสังคม อีกทั้งเสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ ตลอดจนได้รับการศึกษาทั้ง 8 สาระแบบบูรณาการ จึงได้จัดทำ
โครงการนี้ขึ้นเพ่ือเป็นเพิ่มพูนและส่งเสริมสมรรถภาพของผู้เรียนให้ดียิ่งข้ึน 
8. วัตถุประสงค์ (Objectives)  
     8.1 เพื่อจัดทำหลักสตูรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสตูรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานปี พ.ศ. 2551 หลักสูตรโรงเรียน
มาตรฐานสากล หลักสูตรอาเซียนศึกษา และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560 
     8.2 เพื่อส่งเสริมการนำหลักสตูรสถานศึกษาไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
     8.3 เพื่อส่งเสริมใหม้ีการจดัการเรียนการสอนโดยใช้แหล่งเรียนรูท้ี่หลากหลาย 
9. เป้าหมาย (Goals) 
 9.1 ด้านคุณภาพ (Quality) 
      9.1.1 โรงเรียนมีหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานสากล  
 9.2 ด้านปริมาณ (Quantity) 
      9.2.1 นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาอยู่ในระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 85 
      9.2.2 ผู้เรียนมีความรู้ความเขา้ใจแหล่งเรยีนรู้ในท้องถิ่นและมเีจตคติที่ดภีูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ร้อยละ 75 
      9.2.3 ผู้เรียนมีประสบการณ์จริงและนำความรูไ้ปใช้ในชีวิตประจำวัน ร้อยละ 100 
10. สถานที่ดำเนินการ (Place) โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 
11. ระยะเวลาดำเนินการ (Time) () ภาคเรยีนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (1 เมษายน 2564 – 30 กันยายน 2564) 

          () ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศกึษา 2564 (1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565) 
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12. วิธีดำเนินการ (Procedure: activity) 
ลำดับที ่
Item 

การดำเนินงาน 
Implementation 

ระยะเวลา 
Time 

งบประมาณ 
Budget 

ผู้รับผิดชอบ 
Project Proposer 

1 กิจกรรมปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ( เงินบำรงุการศึกษา = 30,000 ) 

 

1. ขั้นเตรยีมการ (Plan) 
    1.1 เสนอโครงการและขออนุมัติ 
    1.2 ตั้งคณะกรรมการ/ประชุม/วางแผน 
2. ขั้นดำเนินการ (Do) 

      2.1 ติดต่อประสานงานกับผู้เกีย่วขอ้งหลักสูตรและการจัดการ
เรียนการสอน 

    2.2 ดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา 
3. ขั้นตดิตามประเมินผล (Check)  

      3.1 ติดตามผล/ประเมินผลการดำเนินงาน 
4. ขั้นทบทวนปรับปรุงแก้ไข (Action) 
    4.1 ทบทวนรายงานผลการดำเนินงาน 

      4.2 สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน 

มิ.ย.64 – ก.ย.64 
 
 

ม.ค. 2565 
 

 
 

 
มี.ค. 2565 

 
มี.ค. 2565 

 
- 
- 
 

 
 

30,000 
 

- 
 
- 
- 

นางพิชดา  รจนยั 
นางอรวดี หลักแกว้ 
นางเกตวลี  ศรีทอง  

นายพิสิษฐ์ รจนยั 

2 กิจกรรมการจัดตารางเรียนตารางสอน ( เงินบำรงุการศึกษา = 17,000 ) 
1. ขั้นเตรยีมการ (Plan) 
    1.1 เสนอโครงการและขออนุมัติ 
    1.2 ตั้งคณะกรรมการ/ประชุม/วางแผน 
2. ขั้นดำเนินการ (Do) 

      2.1 ติดต่อประสานงานกับผู้เกีย่วขอ้งในการจัดการเรียนการ
สอน 
     2.2 ดำเนินการจัดตารางเรียนตารางสอน 
3. ขั้นตดิตามประเมินผล (Check)  

      3.1 ติดตามผล/ประเมินผลการดำเนินงาน 
4. ขั้นทบทวนปรับปรุงแก้ไข (Action) 
    4.1 ทบทวนรายงานผลการดำเนินงาน 
    4.2 สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน 

เม.ย.64 – มี.ค.65 
 
 

มี.ค.64 - พ.ค.65 
 
 

 
 

พ.ค. 2565 
 

พ.ค. 2565 

 
- 
- 
 

 
 

17,000 
 
- 
 
- 
- 

นางพิชดา  รจนยั 
นางอรวดี หลักแกว้ 
นางเกตวลี  ศรีทอง  

นายพิสิษฐ์ รจนยั 

3 กิจกรรมส่งเสริมผู้เรยีนศึกษาแหล่งเรยีนรู้ท้องถิ่นนักเรียนชั้น ม.1-3 ( เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี = 270,000 ) 

 

1. ขั้นเตรยีมการ (Plan) 
   1.1 เสนอโครงการและขออนุมัต ิ
   1.2 ตั้งคณะกรรมการ/ประชุม/วางแผน 
2. ขั้นดำเนินการ (Do) 
   2.1  สำรวจราคาค่ายานพาหนะ/ค่าเข้าชม 
   2.2  นำนักเรียนไปทัศนศึกษา 
3. ขั้นตดิตามประเมินผล (Check)  
   3.1 ติดตามผล/ประเมินผลการดำเนินงาน 
4. ขั้นทบทวนปรับปรุงแก้ไข (Action) 
   4.1 ทบทวนรายงานผลการดำเนินงาน 
   4.2 สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน 

 
1เม.ย.64 – 10 มิ.ย.64 
1เม.ย.64 – 10 มิ.ย.64 

 
14 มิ.ย64 - 31มี.ค.65 
14 มิ.ย64 - 31มี.ค.65 

 
1-31มี.ค. 2565 

 
1-31มี.ค. 2565 
1-31มี.ค. 2565 

 
- 
- 
 
- 

270,000 
 
- 
 
- 
- 

นางพิชดา  รจนยั 
นางอรวดี  หลักแก้ว 
และคณะ 

4 กิจกรรมส่งเสริมผู้เรยีนศึกษาแหล่งเรยีนรู้ท้องถิ่นนักเรียนชั้น ม.4 – 6 ( เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี = 400,000 ) 
 1. ขั้นเตรยีมการ (Plan)   นางพิชดา  รจนยั 
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   1.1 เสนอโครงการและขออนุมัต ิ
   1.2 ตั้งคณะกรรมการ/ประชุม/วางแผน 
2. ขั้นดำเนินการ (Do) 
   2.1  สำรวจราคาค่ายานพาหนะ/ค่าเข้าชม 
   2.2  นำนักเรียนไปทัศนศึกษา 
3. ขั้นตดิตามประเมินผล (Check)  

      3.1 ติดตามผล/ประเมินผลการดำเนินงาน 
4. ขั้นทบทวนปรับปรุงแก้ไข (Action) 
    4.1 ทบทวนรายงานผลการดำเนินงาน 
    4.2 สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน  

1เม.ย.64 – 10 มิ.ย.64 
1เม.ย.64 – 10 มิ.ย.64 

 
14 มิ.ย64 - 31มี.ค.65 
14 มิ.ย64 - 31มี.ค.65 

 
1-31มี.ค. 2565 

 
1-31มี.ค. 2565 
1-31มี.ค. 2565 

- 
- 
 
- 

400,000 
 
- 
 
- 
- 

นางเกตวลี  ศรีทอง 
และคณะ 
 

 
13. งบประมาณ (Proposed Budget)   

      13.1 เงินบำรุงการศึกษา                47,000    บาท 

      13.2 เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี      627,000    บาท 

      13.3 เงินอ่ืนๆ                                 -        บาท 

             รวม (Total)                     674,000    บาท 

ประมาณการค่าใช้จ่าย โครงการสนับสนุนและพัฒนาหลกัสูตรสถานศึกษา 
งานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 

กิจกรรมที่ 1  กจิกรรมปรับปรุงและหลกัสูตรสถานศึกษา 

ลำดับที ่
Item 

รายการ 
Lists of materials 

จำนวน/
หน่วย 

Quantity 

ราคา/หน่วยละ 
Price 

งบประมาณ Budget 
บำรุงการศึกษา 
School Free 

อ่ืนๆ 
Others 

1 1) ถ่ายเอกสารและเขา้เล่มหลักสูตรสถานศึกษา ปรับปรุง พ.ศ.2564 - - 6,800 - 
2 2) ค่าวิทยากรภายนอก - - 7,200 - 
3 3) ค่าอาหารกลางวันและอาหารวา่ง 50 คน 120  บาท 6,000 - 
4 4) ค่าอุปกรณ์ที่ใช้ในการประชุม 
 - ค่าเอกสารการประชุมสำหรับผู้เข้าประชุม  50 คน 50 บาท 2,500 - 

 - แฟ้ม (ซองพลาสติก) 50 อัน 15 บาท 750 - 
 - ปากกา 50 ด้าม 10 บาท 500 - 
 - ดินสอ 50 แท่ง 5 บาท 250 - 
 - ไม้บรรทัด 50 อัน 10 บาท 500 - 
 - ค่ากระดาษถ่ายเอกสาร A4 70 แกรม   10 รีม 100 บาท 1,000 - 
 - ค่าหมกึเครื่องปริ้นอิงเจต (สีดำ,แดง,เหลือง,น้ำเงิน) 2 หลอด 800 บาท 1,600 - 
 - ปลั๊กสามตา 10 อัน 290 บาท 2,900 - 

รวมเงิน 30,000 - 
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กิจกรรมที่ 2  กิจกรรมการจัดทำตารางเรียนตารางสอน 

ลำดับที ่
Item 

รายการ 
Lists of materials 

จำนวน/
หน่วย 

Quantity 

ราคา/หน่วยละ 
Price 

งบประมาณ Budget 
บำรุงการศึกษา 
School Free 

อ่ืนๆ 
Others 

1 1) ถ่ายเอกสารและเขา้เล่ม ตารางเรียนตารางสอน ภาคเรียนที่ 1/2564 50  เล่ม 170  บาท 8,500 - 
2 2) ถ่ายเอกสารและเขา้เล่ม ตารางเรียนตารางสอน ภาคเรียนที่ 2/2564 50  เล่ม 170  บาท 8,500 - 

รวมเงิน 17,000 - 
 

กิจกรรมที่ 3  ส่งเสริมผู้เรียนศึกษาแหล่งเรียนรู้ท้องถิ่นนักเรียนชั้น ม.1 - 3 

ลำดับที ่
Item 

รายการ 
Lists of materials 

จำนวน/
หน่วย 

Quantity 

ราคา/หน่วยละ 
Price 

งบประมาณ Budget 
เงินอุดหนุน

เรียนฟรี 15 ป ี 
อ่ืนๆ 

Others 
1 ค่ายานพาหนะ    220,000 - 
2 ค่าเข้าชมแหล่งเรียนรู้   50,000 - 

รวม (Total) 270,000 - 
 

กิจกรรมที่ 4  ส่งเสริมผู้เรียนศึกษาแหล่งเรียนรู้ท้องถิ่นนักเรียนชั้น ม.4 - 6 

ลำดับที ่
Item 

รายการ 
Lists of materials 

จำนวน/
หน่วย 

Quantity 

ราคา/หน่วยละ 
Price 

งบประมาณ Budget 
เงินอุดหนุน

เรียนฟรี 15 ป ี 
อ่ืนๆ 

Others 

1 ค่ายานพาหนะ    300,000 - 

2 ค่าเข้าชมแหล่งเรียนรู ้   100,000 - 

รวม (Total) 400,000 - 

 
14. เนื้อหาสาระ (Content for Seminar)   
        หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรยีนร้อยเอ็ดวิทยาลัย  
15. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (Connected Agencies) 
     15.1 งานหลักสูตรและการจัดการเรยีนการสอน      15.2 กลุ่มสาระการเรียนรู้                  15.3 งานทะเบียน  
     15.4 งานวัดผลและประเมินผลการศึกษา       15.5 สำนักงานเขตพื้นท่ีการศกึษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 
     15.6 งานการเงิน          15.7 งานพัสดุ                                     15.8 งานแผนงาน 
16. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (End-products of Expected outcomes) 
     16.1 ได้หลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั ้นพื ้นฐานปี พ.ศ. 2551 หลักสูตรโรงเรียน
มาตรฐานสากล หลักสูตรอาเซียนศึกษา และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560 
     16.2 ได้ตารางเรียน ตารางสอนที่สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 
17. เคร่ืองมือท่ีใช้ประเมินผลกิจกรรม 
     17.1 แบบประเมินความพึงพอใจ การอบรมจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 
     17.2 แบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อหลักสูตรสถานศึกษา 
     17.3 แบบประเมินความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมกิจกรรมส่งเสริมผู้เรียนศึกษาแหล่งเรียนรู้ท้องถิ่นนักเรียนช้ัน ม.1 – 3  
     17.4 แบบประเมินความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมกิจกรรมส่งเสริมผู้เรียนศึกษาแหล่งเรียนรู้ท้องถิ่นนักเรียนช้ัน ม.4 – 6 
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18. การควบคุมความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น  
     18.1 หลักสูตรแกนกลางฯ มีการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลง ทำให้ต้องมีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสูตร
แกนกลางอยู่เสมอ 
     18.2 จำนวนบุคลากรเปลี่ยนแปลง ทำให้ข้อมูลการสอนเปลี่ยนแปลงบ่อย 
     18.3 บุคลากรมีความประสงค์ขอเปลี่ยนแปลงตารางสอน 
     18.4 ในการจัดกิจกรรมทัศนศึกษาฯ อาจจะไม่สามารถจัดกิจกรรมได้ เนื่องจากมีการระบาดของโรคโควดิ-19 
19. แนวทางการแก้ปัญหาความเสี่ยงท่ีจะเกิดขึ้น 
     19.1 จัดอบรม และจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา ให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางอยู่เสมอ 
     19.2 ฝ่ายจัดทำได้ปรับปรุงตารางเรียนตารางสอน ให้เกิดความถูกต้อง 
     19.3 ฝ่ายจัดทำได้ทำแบบบันทึกปรับเปลี่ยนตารางสอน เพื่อเสนอผู้บริหารต่อไป 
     19.4 จัดกิจกรรมอื่นๆทดแทนโดยมมีาตรการความปลอดภัยตามที่ ศบค.กำหนด 
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1. (1.3) โครงการ (Project)  ส่งเสรมิความเป็นเลศิทางวิชาการ 

2. สอดคล้องกับมาตรฐานการศกึษาของโรงเรียน มาตรฐานที่  1 

3. สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของโรงเรียน  ข้อที่  1 

   เป้าหมายหลัก                ข้อที่ 1.1, 1.2   

   ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน   ข้อที่ 1.1.1, 1.1.2, 1.2.1, 1.2.2 

4. หน่วยงานที่รับผิดชอบ  งานส่งเสริมความเป็นเลิศ     ฝ่ายวิชาการ  โรงเรยีนร้อยเอด็วิทยาลยั 

5. ผู้รับผิดชอบดำเนินงาน  (Project Proposer )   นางสุภาพร  ศรีชิณราช และคณะ 

6. ลักษณะโครงการ  (Type of the project)      โครงการใหม ่

7. หลักการและเหตุผล (Background of Rational Criteria) 

          ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนเป็นสิ่งสำคัญมากในการจัดการเรียนการสอน การสอนเสริม และการจัดการเรียนการสอน

ที่มุ่งเน้นการคิดวิเคราะห์จากบทเรียน / ข้อสอบเก่า เพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาตนเองและการสอบเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาโดย

ผู้เชีย่วชาญและผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน  ส่งผลให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีน ของนักเรียนสูงขึ้น และนักเรียนสามารถ

สอบแข่งขันเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาช้ันนำท้ังในและต่างประเทศได้ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยจึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้นมาเพื่อ

ยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนให้ได้มาตรฐาน  

8. วัตถุประสงค ์(Objectives) 

 8.1  เพื่อยกระดับผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนในการทดสอบระดับชาติ ให้มีคะแนนเฉลี่ยมากกว่าร้อยละ 80 และสูงกว่าคะแนน

ระดับชาติอยา่งน้อยร้อยละ 5 ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู ้

  8.2  เพื่อส่งเสริมคณุภาพผู้เรียนให้มีความพร้อมในด้านความรู้ตามเนื้อหา เทคนิคการทำข้อสอบ เสรมิสร้างบรรยากาศ 

           ทางวิชาการ   

 8.3  เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขันและพัฒนาความเป็นเลศิในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

9. เป้าหมาย (Goals) 

 9.1 ด้านคุณภาพ (Quality) 

 9.1.1  นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนที่สูงข้ึน 

  9.1.2  นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติ ระดับชั้น ม. 3 , 6  มีคะแนนเฉลี่ยมากกว่าร้อยละ 80   

และสูงกว่าคะแนนระดับชาติ  

   9.1.3  นักเรียนมีสิทธ์ิเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาในคณะและสาขาท่ีต้องการ  

 9.2 ด้านปริมาณ (Quantity) 

      9.2.1 นักเรียนระดับชั้น ม. 3  ได้รับการส่งเสรมิศักยภาพทางวิชาการ  100 % 

       9.2.2 นักเรียนระดับชั้น ม. 6 ได้รับการส่งเสรมิและพัฒนาตนเองเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการสอบเข้าศึกษาต่อ

ระดับอุดมศึกษา  100 % 

       9.2.3 นักเรียนระดับชั้น ม. 3 และ 6 มีความพึงพอใจต่อการจดักิจกรรมอยู่ในระดับมาก  ร้อยละ  80  

10. สถานที่ดำเนินการ (Place)  โรงเรียนร้อยเอด็วิทยาลัย 

11. ระยะเวลาดำเนินการ (Time)  ()  ภาคเรียนท่ี 1  ปีการศึกษา 2564 (1 เมษายน 2564 – 30 กันยายน 2564) 

           ()  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565  
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ลำดับที ่
Item 

การดำเนินการ 
(Implementation) 

ระยะเวลา 
Time 

งบประมาณ 
Budget 

ผู้รับผิดชอบ 
Project Proposer 

กิจกรรมที่ 1 สอนเสริมเตมิความรู้สูม่หาวิทยาลัย ( เงินบำรุงการศึกษา = 160,000 ) 
1. 1.ขั้นเตรียมการ (Plan) 

   1.1 เสนอโครงการเพื่ออนุมัต ิ
   1.2 แต่งต้ังคณะกรรมการ/วางแผนทำงาน 
2.ขั้นดำเนินการ (Do) 
   2.1. นร.ลงทะเบียนติวออนไลน์สหพฒัน์แอดมิชชั่น 
   2.2  จัดทำเอกสารการติวออนไลน์ ให้นร. ห้อง 6/1-6/11  
ทุกคน 
   2.3  นร.ติวออนไลน์ด้วยตนเองที่บ้าน 
โดยครูที่ปรึกษาตรวจสอบผล 
   2.4  จัดทำเอกสารการสอบ 9 วิชาสามัญ 
ให้นร. ห้อง 6/1-6/11 ทุกคน 
   2.5  นร.ทำแบบทดสอบโดยอยู่ในการควบคุมของครูที่
ปรึกษา/คณะกรรมการแผนการเรียน 
3.ขั้นติดตามประเมินผล (Check) 
  3.1 ติดตามผลการดำเนินงาน 
  3.2 ประเมินผลการดำเนินงาน 
4.ขั้นทบทวนปรบัปรุงแก้ไข (Action) 
  4.1 ทบทวนรายงานผลฯ/วางแผนการปรับปรุง 

    4.2 สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน 

 
 

เมย. 2564 
 

พค. 2564 
มิย. 2564 

 
กค. 2564 

 
พย. 2564 

 
ธค. 2564  

 
 

มค. 2565 
 
 

กพ. 2565 
กพ. 2565 

 
- 
- 
 
- 

93,900 
 
- 
 

66,100 
 
- 
 
 
- 
- 
 
- 
- 

นางสุภาพร  ศรีชิณราช 
และคณะ 

กิจกรรมที่ 2  ส่งเสริมศักยภาพทางวชิาการของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ( เงินบำรงุการศึกษา = 40,000 ) 
2. 1.ขั้นเตรียมการ (Plan) 

   1.1 เสนอโครงการเพื่ออนุมัต ิ
   1.2 แต่งต้ังคณะกรรมการ/วางแผนทำงาน 
2.ขั้นดำเนินการ (Do) 
   2.1. ติดต่อประสานงานวิทยากร 
   2.2  จัดเตรียมเอกสาร/อุปกรณ์จัดกจิกรรม 
   2.3  จัดกลุ่มนร. /แจ้งผู้ที่เกีย่วขอ้งทุกฝ่าย 
   2.4  ดำเนินการจัดกิจกรรม 
3.ขั้นติดตามประเมินผล (Check) 
  3.1 ติดตามผลการดำเนินงาน 
  3.2 ประเมินผลการดำเนินงาน 
4.ขั้นทบทวนปรบัปรุงแก้ไข (Action) 
  4.1 ทบทวนรายงานผลฯ/วางแผนการปรับปรุง 

    4.2 สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน 

 
เมย. 2564 

  
 

พย. 2564 
ธค. 2564 
ธค. 2564 

24-27 มค. 2565 
 

มค. 2565 
 
 

กพ. 2565 

 
- 
- 
 
- 

40,000 
- 
- 
 
- 
- 
 
- 
- 

นางสุภาพร  ศรีชิณราช 
และคณะ 

13. งบประมาณ (Proposed Budget)   

      13.1 เงินบำรุงการศึกษา                200,000   บาท 

      13.2 เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี            -        บาท 

      13.3 เงินอ่ืนๆ                                 -        บาท 

             รวม (Total)                     200,000   บาท 
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ประมาณการค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศ    

งานส่งเสริมความเป็นเลิศ ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 

 

 

 

กิจกรรมที่ 1 สอนเสริมเตมิความรู้สูม่หาวิทยาลัย  

ลำดับที ่
Item 

รายการ 
Lists of materials 

จำนวน/หน่วย 
Quantity 

ราคา/
หน่วยละ 
Price 

งบประมาณ Budget 

บำรุงการศึกษา 
School Free 

อ่ืนๆ 
Others 

 เอกสารติวออนไลน์สหพัฒน ์แอดมิชชั่น     

1 วิชาเคมี 270  ชุด 18 4,860 - 

2 วิชาชีววิทยา 270  ชุด 22 5,940 - 

3 วิชาฟิสิกส ์ 270  ชุด 40 10,800 - 

4 วิชาคณิตศาสตร์ 420  ชุด 50 21,000 - 

5 วิชาภาษาไทย 420  ชุด 35 14,700 - 

6 วิชาสังคมศึกษา 420  ชุด 25 10,500 - 

7 วิชาภาษาอังกฤษ 420  ชุด 45 18,900 - 

8 วิชาวิทยาศาสตร์ 150  ชุด 48 7,200 - 

9 ข้อสอบ/เฉลย 9 วิชาสามัญ   วิชาเคม ี 270  ชุด 32 8,640 - 

10 ข้อสอบ/เฉลย 9 วิชาสามัญ   วิชาชวีวิทยา 270  ชุด 30 8,100 - 

11 ข้อสอบ/เฉลย 9 วิชาสามัญ   วิชาฟิสิกส์ 270  ชุด 30 8,100 - 

12 ข้อสอบ/เฉลย 9 วิชาสามัญ   วิชาคณิตศาสตร์ 420  ชุด 24 10,080 - 

13 ข้อสอบ/เฉลย 9 วิชาสามัญ   วิชาภาษาไทย 420  ชุด 25 10,500 - 

14 ข้อสอบ/เฉลย 9 วิชาสามัญ   วิชาสังคมศึกษา 420  ชุด 26 10,920 - 

15 ข้อสอบ/เฉลย 9 วิชาสามัญ   วิชาภาษาอังกฤษ 420  ชุด 22 9,240 - 

16 เอกสารต้นฉบับขอ้สอบ/เข้าเล่ม 1  เล่ม 520 520 - 

รวม 160,000 - 

กิจกรรมที่ 2 ส่งเสริมศักยภาพทางวชิาการของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 3  

ลำดับที ่
Item 

รายการ 
Lists of materials 

จำนวน/หน่วย 
Quantity 

ราคา/
หน่วยละ 
Price 

งบประมาณ Budget 

บำรุงการศึกษา 
School Free 

อ่ืนๆ 
Others 

1 เอกสารการสอนเสริมวิชาภาษาไทย 455  ชุด 13 5,915 - 

2 เอกสารการสอนเสริมวิชาคณิตศาสตร์ 455  ชุด 12 5,460 - 

3 เอกสารการสอนเสริมวิชาวิทยาศาสตร์ 455  ชุด 18 8,190 - 

4 เอกสารการสอนเสริมวิชาภาษาอังกฤษ 455  ชุด 14 6,370 - 

5 ค่าอาหารนกัเรียนร่วมกจิกรรม 455  ชุด 30 13,650 - 

6 เอกสารรายงานผลการปฏิบัติงาน 1  เล่ม 415 415 - 

รวม 40,000 - 
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14. เนื้อหาสาระ (Content for Seminar)                     

       14.1 กิจกรรมสอนเสริมเติมความรูสู้่มหาวิทยาลัย  

                - สรุปทบทวนเนื้อหา ติวออนไลน์   ข้อสอบ/เฉลย  รายวิชาภาษาไทย , คณิตศาสตร์,  ฟิสิกส์, เคมี , ชีววิทยา  

วิทยาศาสตร์ , สังคมศึกษา , ภาษาอังกฤษ 

       14.2  กิจกรรมส่งเสรมิศักยภาพทางวิชาการของนักเรียนช้ันมธัยมศึกษาปีท่ี  3 

                 - สรุปทบทวนเนื้อหา  ทำข้อสอบรายวิชาภาษาไทย  คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์และภาษาอังกฤษ 

15. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (Connected Agencies)  

 15.1 งานแผนงาน  15.2  ฝ่ายบริการ   15.3  ฝ่ายวิชาการ /กลุ่มสาระการเรียนรู้  8  กลุ่มสาระ     

     15.4  งานการเงิน  15.5  งานพัสดุ                  15.6  ฝ่ายกิจการนักเรียน 

16. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (End – products of Expected outcomes) 

  16.1  นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนสูงขึ้น 

      16.2  นักเรียนมีความพร้อมในด้านความรูต้ามเนื้อหา เทคนิคการทำข้อสอบ มีความมั่นใจในการทำแบบทดสอบ 

  16.3  ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการบรหิารงานของโรงเรียน 

17. เคร่ืองมือท่ีใช้ประเมินผลกิจกรรม  

      17.1  แบบสอบถามความพึงพอใจท่ีมีต่อการจัดกิจกรรมสอนเสริมเติมความรู้สู่มหาวิทยาลัย 

      17.2  แบบสอบถามความพึงพอใจท่ีมีต่อการจัดกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพทางวิชาการของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  3 

      17.3  แบบบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรมสอนเสริมเติมความรู้สู่มหาวิทยาลัยของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  6  

      17.4  แบบบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพทางวิชาการของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  3   

18. การควบคุมความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น  

  18.1  การติวออนไลน์ของนักเรียน  อาจมีปัญหาเรื่องความเสถียรของสัญญาณอินเทอร์เนต  หรือที่บ้านของนักเรียนบางคนไม่มี

อินเทอร์เนต 

  18.2  การจัดกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพทางวิชาการของนักเรียนชั ้นมัธยมศึกษาปีที ่  3  อาจมีผลกระทบจากสถานการณ์ 

การระบาดของโรคCOVID-19 – 19  ทำให้จัดกิจกรรมรวมทั้งระดับชั้นไม่ได้ 

  18.3  นักเรียนช้ันม. 6  อาจไม่ตั้งใจทำข้อสอบ  9  วิชาสามัญเพื่อเตรียมตัวสอบเรียนต่อ    

19. แนวทางการแก้ปัญหาความเสี่ยงท่ีจะเกิดขึ้น  

  19.1  ปรับรูปแบบการติวออนไลน์ของนักเรียนบางรายวิชา  โดยจัดให้นักเรียนติวออนไลน์ร่วมกันในวันพุธ  ช่ัวโมงท่ี 6 - 8 

      19.2  การจัดกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพทางวิชาการของนักเร ียนชั ้นมัธยมศึกษาปีท ี ่   3  แก้ไขโดยการจัดสอนเสริม 

เป็นกลุ่มละไม่เกิน  150  คนที่หอประชุม  และจัดสอนเสริมที่ห้องโสตทัศนศึกษาจำนวนไม่เกิน  40  คน  จัดโต๊ะเรียนให้ห่างกัน เพื่อ

ลดปัญหาการรวมกลุ่มของนักเรียนจำนวนมาก 

  19.3  สร้างความตระหนักและควบคุมดูแลให้นักเรียนทำแบบทดสอบ  เพื่อประเมินความสามารถของตนเองแจ้งข้อมูลย้อนกลับ

ทันทีหลังการทดสอบ  และปรับปรุงแก้ไขร่วมกัน  เนื้อหาท่ีนักเรียนยังไม่เข้าใจ  แจ้งครูผู้สอนอธิบายเพิ่มเติม 
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1. (1.4) โครงการ (Project) สนบัสนุนงานพัฒนางานเครือข่ายและพัฒนาคุณภาพ 
2. สอดคล้องกับมาตรฐานการศกึษาของโรงเรียน   มาตรฐานที่ 1 และ มาตรฐานที่ 3  
3. สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของโรงเรียน  ข้อที่ 8  
     เป้าหมายหลัก                               ข้อที่  8.3 และ 8.4   
     ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน                  ข้อที่ 8.3.2 , 8.4.1  และ 8.4.2 
4.  หน่วยงานที่รับผิดชอบ  งานเครือข่ายพัฒนาคุณภาพ  โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 
5.  ผู้รับผิดชอบดำเนินงาน (Project  Proposer) นางสมัฤทธ์ิ  บุญยะโพธิ์ และคณะทำงาน 
6.  ลักษณะโครงการ  (Type of the project)  โครงการใหม่    
7.  หลักการและเหตุผล  (Background of Rational Criteria) 

     โรงเรียนเป็นแหล่งความรู้ที่มีคุณค่ามีหน้าที่ในการพัฒนาการศึกษาให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  ตรงตามวัตถุประสงค์
ของหลักสูตร สนองเป้าหมายแผนการศึกษาชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ การวางแผนจึงเป็นสิ่งจำเป็นต่อการ
ปฏิบัติงาน ดังนั้นเครือข่ายศูนย์สหวิทยาเขตพระขัติยะวงษามีโรงเรียนจำนวน 11 หน่วยงาน  และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาร้อยเอ็ด โดยเฉพาะการจัดกิจกรรมงานศิลปหัตกรรมนักเรียนระดับกลุ่มโรงเรียน ระดับภาค และระดับประเทศ  ทั้งยังมี
การจำทำ MOU กับสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ หลายแห่งเพื่อให้นักศึกษาฝึกประสบการณ์ได้มาฝึกประสบการณ์ มีการดำเนินการสอบ
ดำเนินการจัดสอบโดยใช้แบบทดสอบกลาง ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 – 2 , การจัดสอบ PISA   ตามนโยบายของคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ดังนั้นโรงเรียนจึงจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของโรงเรียนเครือข่ายพัฒนาคณุภาพ
เพื่อให้ดำเนินไปในแนวทางเดียวกัน  แผนพัฒนาการศึกษาของเครือข่ายโรงเรียนจะสัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมายได้ ก็ต่อเมื่อบุคลากรทุก
ฝ่ายได้นำไปปฏิบัติอย่างเต็มความสามารถ มีการติดตามผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง มีการปรับแผนให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อม
และสถานการณ์ที่อาจจะเปลี่ยนแปลงไปในช่วงเวลาของการใช้แผน โดยมุ่งเน้นความเจริญและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรยีน
เป็นสำคัญ 
8. วัตถุประสงค ์(Objectives)  
       8.1 เพื่อประสานงาน ร่วมมอืกับโรงเรียนและหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการจัดกิจกรรมต่างๆ เช่น การทดสอบทางการศึกษา 
การประกวดแข่งขันทักษะ           
      8.2  เพื่อสร้างภาคีเครือข่ายร่วมพัฒนาคุณภาพการศึกษา และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของนักเรียน ครู ทั้งในระดับท้องถิ่น 
ระดับประเทศและระหว่างประเทศ 
      8.3  เพื่อสร้างภาคีเครือข่ายร่วมพัฒนานักศึกษาฝึกประสบการวิชาชีพกับสถานศึกษาที่ได้จดัทำ MOU  ร่วมกับโรงเรยีน 
9.  เป้าหมาย (Goals) 
       9.1 ด้านคุณภาพ 

   9.1.1. ครู นักเรียนได้รบัการประสานงาน ร่วมมือกับโรงเรียนและหน่วยงานอ่ืนๆ ทุกระดับชั้น  
       9.2 ด้านปริมาณ  

   9.2.1 ประสานงาน ร่วมมือกับโรงเรียนและหน่วยงานอื่นๆ ที่เกีย่วข้อง 80%  
10. สถานที่ดำเนินการ (Place) โรงเรียนร้อยเอด็วิทยาลัย  
11. ระยะเวลาดำเนินการ (Time)  ()  ภาคเรียนท่ี 1  ปีการศึกษา 2564 (1 เมษายน 2564 – 30 กันยายน 2564) 
           ()  ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2564 (1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565) 
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12. วิธีดำเนินการ (Procedure : activity) 
ลำดับที่ 
Item 

การดำเนินงาน Implementation 
ระยะเวลา 

Time 
งบประมาณ  

Budget 
ผู้รับผิดชอบ  

Project Proposer 
1 กิจกรรมที่ 1 แขง่ขันกิจกรรมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  (เงินบำรงุการศึกษา = 52,800) 

1. ขั้นเตรียมการ(Plan) 
1.1 เสนอโครงการเพื่ออนุมัติ/ตั้งคณะกรรมการ/วางแผน 
1.2  ประชุมคณะทำงานกำหนดปฏิทินการแข่งขันงาน

ศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
2. ขั้นดำเนินการ(Do) 
     2.1 ค่ารายหัวให้ระดับกลุ่ม  
     2.2 จัดทำเอกสารการแข่งขันกิจกรรมงานศิลปหัตถกรรม 
           ระดบักลุ่มโรงเรียน และระดับประเทศ  
     2.3 จัดทำบัตรแข่งขันและเกยีรติบตัรให้นักเรียน 
          และผู้ฝกึสอน  
3.  ขั้นตดิตามประเมินผล(Check)  
     3.1 รายงานผลการแข่งขันทกุระดับ  
4.  ขั้นทบทวนปรบัปรงุแก้ไข (Action) 
    4.1 ทบทวนรายงานผลฯ/วางแผนในการปรับปรุง  
    4.2 สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน 

 
มี.ค. 2564  

 
ส.ค. 2564 

 
 
 
 

พ.ย.-ธ.ค.  
2564 

 
ธ.ค. 2564 

 
มี.ค.2565 

 
มี.ค.2565 

 
- 
 
- 
 
 

33,500 
16,300 

 
3,000 

 
 
- 
 
- 
- 

นางสัมฤทธิ์ บุญยะโพธิ ์
 และคณะกรรมการ 

2 กิจกรรมที่ 2 กิจกรรม MOU เพื่อให้นกัศึกษาฝึกประสบการณ์จากสถาบันตา่งๆ (เงินบำรุงการศึกษา = 7,200) 
1. ขั้นเตรียมการ(Plan)  
    1.1 ประชุมคณะทำงานจำนวนนักศึกษาออก 
          มาฝกึประสบการณ์จากสถาบันต่างๆ  
2. ขั้นดำเนินการ (Do) 
     2.1 จัดปฐมนิเทศนักศึกษา  
     2.2 ประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานใหค้รูพี่เล้ียง 
          และ นักศึกษาฝึกประสบการณ์ได้ทราบ 
          เดือนละ 1 ครั้ง  
3. ขั้นตดิตามประเมินผล (Check)  
    3.1 รายงานปฏิบัติงานของนักศึกษา  
4. ขั้นทบทวนปรับปรุงแก้ไข (Action) 
    4.1 ทบทวนรายงานผลฯ/วางแผนในการปรับปรุง 
    4.2 สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน 

 
 1 ก.ค.2564 

 
 

5 ก.ค. 2564 
และ 1 พ.ย. 

2564 
พ.ค.64- ก.พ. 

65 
 
 
 

มี.ค.65 
 

มี.ค.65 
มี.ค.65 

 
- 
 

 
- 

7,200 
 
 
 
- 
 
- 
- 

นางสัมฤทธิ์ บุญยะโพธิ ์
 และคณะกรรมการ 

13. งบประมาณ (Proposed Budget)   

      13.1 เงินบำรุงการศึกษา                60,000    บาท 

      13.2 เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี            -        บาท 

      13.3 เงินอ่ืนๆ                                 -        บาท 

             รวม (Total)                     60,000    บาท 
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ประมาณการค่าใช้จ่ายโครงการ งานเครือข่ายพัฒนาคุณภาพ 
งานเครือข่ายพัฒนาคุณภาพ    ฝ่ายวิชาการ  โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14. 

เนื้อหาสาระ(Content for Seminar)  - 
15. หน่วยเกี่ยวข้อง (Connected Agencies) 
       โรงเรียนในเครือข่ายและโรงเรียนใน สพม. รอ.สถาบันอุดมศึกษาต่างๆ ในจังหวัดร้อยเอด็ มหาสารคามและขอนแก่น 
16.   ผลที่คาดว่าจะได้รับ(End-products of Expected outcomes) 
       ครู นักเรียน ได้รับการประสานงาน ร่วมมือกับโรงเรียนและหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการจัดกิจกรรมต่างๆ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
17.  เคร่ืองมือท่ีใช้ประเมินกิจกรรม 
        17.1  แบบประเมินการจัดกิจกรรมงานศลิปหัตถกรรมนักเรียน 
        17.2  แบบประเมินการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณค์รู 
18.  การควบคุมความเสียงที่จะเกิดขึ้น 
       18.1  เนื่องจากมีการระบาดของโรคโควดิ – 19 การจัดกิจกรรมดังกล่าวอาจมีการเปลีย่นแปลงตามสถานการณ์ปัจจุบัน 
19.  แนวทางแก้ปัญหาความเสี่ยงที่จะเกิดขึน้ 
      19.1  ปรับกิจกรรมการแข่งขันให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน  
 
 

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมแข่งขันทักษะวชิาการ 

ลำดับที ่
Item 

รายการ 
Lists of materials 

จำนวน/
หน่วย 

Quantity 

ราคา/หน่วยละ 
Price 

งบประมาณ Budget 
บำรุงการศึกษา 
School Free 

อ่ืนๆ 
Others 

1 ค่ารายหวันักเรียน ปี 2564   34,000 - 
2. จัดป้ายไวนิลการแข่งขัน   5,400 - 
3. ชื้อซองเพื่อบรรจุบัตรผู้เข้าแข่งขัน    5,000 - 
4. กระดาษจัดทำเกียรติบัตรและอื่นๆ 70  ริม 120 8,400 - 

รวม 52,800 
กิจกรรมที่ 2   กิจกรรม MOU เพื่อใหนั้กศึกษาฝึกประสบการณ์ จากสถาบันต่างๆ 

ลำดับที ่
Item 

รายการ 
Lists of materials 

จำนวน/
หน่วย 

Quantity 

ราคา/หน่วยละ 
Price 

งบประมาณ Budget 
บำรุงการศึกษา 
School Free 

อ่ืนๆ 
Others 

1 
 

ค่าอาหารว่างการจัดประชุมภาคเรียนที่ 1 คร้ังที่ 1 
(วันที่   5   มิถุนายน 2564  ) 

50 คน 
 

คนละ 30 บ. 
 

1,500 
 

- 
 

2 
 

ค่าอาหารว่างการจัดประชุมภาคเรียนที่ 1 คร้ังที่ 2 
(วันที่   30   กันยายน 2564  ) 

50 คน 
 

คนละ 30 บ. 
 

1,500 
 

- 

3. 
 

ค่าอาหารว่างการจัดประชุมภาคเรียนที่ 2 คร้ังที่ 1 
(วันที่   5   พฤศจกิายน 2564  ) 

50 คน 
 

คนละ 30 บ. 
 

1,500 
 

- 

4. 
 

ค่าอาหารว่างการจัดประชุมภาคเรียนที่ 2 คร้ังที่ 2 
(วันที่   27   กุมภาพันธ์ 2564  ) 

50 คน 
 

คนละ 30 บ. 
 

1,500 
 

- 

5. ค่าอาหารและอาหารวา่ง     1,200 - 
รวม 7,200  
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1. (1.5) โครงการ (project)  เพ่ิมพูนประสบการณ์วิชาชีพครู 
2. สอดคล้องกับมาตรฐานการศกึษาของโรงเรียน  มาตรฐานที่  2 
3. สอดคล้องกับยุทธศาสตร์      ข้อที่  5  
    เป้าหมายหลัก                  ข้อที่  5.3  
    ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน      ข้อที ่5.3.2, 5.3.3 
4. หน่วยงานที่รับผิดชอบ  งานพัฒนามาตรฐานวิชาชีพครู  ฝา่ยวิชาการ   โรงเรยีนร้อยเอด็วิทยาลยั 
5. ผู้รับผิดชอบดำเนินงาน (project proposer)  นางเสาวณิต  รม่ศรี และคณะ 
6. ลักษณะโครงการ  (Type of the project)     โครงการใหม ่
7. หลักการและเหตุผล (Background of Rational Criteria) 
         โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากลที่พัฒนาอย่างเข้มข้น intensive School เพื่อความก้าวหน้า อย่างเป็น
ระบบทุกงานในโรงเรียนให้เกิดความยั่งยืนด้านการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนมาตรฐานสากล  มีการพัฒนา ที่จริงจังแต่จากการ
ประเมินภายนอก  ปัจจัยสำคัญหนึ่งที่จะยกระดบัผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน  คือ  พัฒนาครูเพื่อปรับการเรียนการสอนให้สอดคลอ้งกับการ
เรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 และการวัดประเมินระดับนานาชาติ  เพื่อช่วยในการขับเคลื่อนครูในโรงเรียนให้เปลี่ยนพฤติกรรมการ
สอนให้เหมาะสมให้มีคุณภาพต่อไป 
8. วัตถุประสงค ์(Objectives)  
    8.1 เพื่อส่งเสริม อบรม สมัมนา พัฒนา ครูโรงเรยีนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ด้านความรู้ สื่อ เทคโนโลยี และการจัดการศึกษา 
    8.2 เพื่อพัฒนาความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพและจรรยาบรรณครู  
9. เป้าหมาย (Goals)  
 9.1 ด้านคุณภาพ (Quality)   
           9.1.1 ครูมีความรู้ และความเชี่ยวชาญ ในวิชาชีพ จรรยาบรรณ มีความรู้ทันสมยั ใช้จัดการศกึษา มุ่งสู่สากลได้ 
      9.2 ด้านปริมาณ (Quantity)  
           9.2.1 การอบรม สัมมนา พัฒนา ครูโรงเรยีนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ท้ังโรงเรยีน จำนวน  190  คน ร้อยละ 100 
10. สถานที่ดำเนินการ (Place)       โรงเรียนร้อยเอด็วิทยาลัย 

11. ระยะเวลาดำเนินการ (Time)  ()  ภาคเรียนท่ี 1  ปีการศึกษา 2564 (1 เมษายน 2564 – 30 กันยายน 2564) 

           ()  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565) 

12. วิธีดำเนินการ (Procedure : activity)  
ลำดับที ่
I tem 

การดำเนินงาน 
Implementation 

ระยะเวลา 
Time 

งบประมาณ 
Budget 

ผู้รับผิดชอบ 
Project Proposer 

1. กิจกรรมเพิ่มพูนประสบการณ์วชิาชีพครู ( เงินบำรุงการศึกษา = 50,000 ) 
  1.ขั้นเตรยีมการ (Plan) 

   1.1 เสนอโครงการเพื่ออนุมัต ิ
   1.2 แต่งต้ังคณะกรรมการ/ประชุมวางแผน 
 2. ขั้นดำเนินการ (Do) 
  2.1. ประชุมคณะกรรมการผู้รับผิดชอบ 
  2.2 สำรวจ วิเคราะห์ ข้อมูลการพัฒนาบุคลากร 
  2.3. จัดอบรม พัฒนาบุคลากร 

 
16 พ.ค.64 
23 มิ.ย. 64 

 
22 ก.ค.64 

      22 ก.ค.64 

 
- 
- 
 
- 
- 

50,000 

นางเสาวณิต  ร่มศรี 
และคณะ 
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ลำดับที ่
I tem 

การดำเนินงาน 
Implementation 

ระยะเวลา 
Time 

งบประมาณ 
Budget 

ผู้รับผิดชอบ 
Project Proposer 

  3. ขั้นตดิตามประเมินผล (Check) 
    3.1 ติดตามผลการดำเนินงาน 
    3.2 ประเมินผลการดำเนินงาน 
4. ขั้นทบทวนปรับปรุงแก้ไข (Action) 
    4.1 ทบทวนรายงานเพื่อวางแผนปรบัปรุง  

      4.2 สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน 

2 ต.ค.64 
 
 

8 ต.ค.64 
 

 

- 
- 
 
- 
- 

นางเสาวณิต  ร่มศรี 
และคณะ 

 
13. งบประมาณ (Proposed Budget)   

      13.1 เงินบำรุงการศึกษา                50,000    บาท 

      13.2 เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี            -        บาท 

      13.3 เงินอ่ืนๆ                                 -        บาท 

             รวม (Total)                     50,000    บาท 

ประมาณการค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนระบบงานพัฒนามาตรฐานวิชาชีพครู 
งานพัฒนามาตรฐานวิชาชีพครู  ฝ่ายวิชาการ  โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 

 

กิจกรรมที่ 1 โครงการสนับสนุนระบบงานพัฒนามาตรฐานวิชาชีพครู 

ลำดับที ่
Item 

รายการ 
Lists of materials 

จำนวน/
หน่วย 

Quantity 

ราคา/
หน่วยละ 
Price 

งบประมาณ Budget 
บำรุงการศึกษา 
School Free 

อ่ืนๆ 
Others 

1 ค่าเอกสารและวัสดุประกอบการอบรม   17,200 - 
2 ค่าวิทยากร   10,000 - 
3 ค่าอาหารและอาหารวา่ง   22,800 - 

รวม (Total)   50,000      

 
14. เนื้อหาสาระ (Content for Seminar)  
       การอบรมความรู้ ในวิชาชีพครู จรรยาบรรณ/การศึกษาให้มีคณุภาพ 
15. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (Connected Agencies) 
     15.1 ฝ่ายวิชาการ         15.2 งานการเงินและพัสด ุ
     15.3 งานแผนงาน        15.4 สำนักงานเขตพื้นท่ีการศกึษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด   
     15.5 หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
16. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (End – products of Expected outcomes) 
      16.1 ครูโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย มีความรู้ อบรม สัมมนา พัฒนาการศึกษา  
      16.2 มีการพัฒนางานครูได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เป็นต้นแบบได้    
17. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการประเมินผลกิจกรรม  
      17.1 แบบประเมินผลการอบรมโครงการสนบัสนุนระบบงานพฒันามาตรฐานวิชาชีพคร ู
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18. การควบคุมความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น 

      18.1  วัน เวลา ที่เหมาะสม ในการอบรม เนื่องจากสถานการณเ์สี่ยง COVID-19 
      18.2  เนื้อหาที่เหมาะสม ท่ีเป็นทันสมัย เป็นท่ีสนใจ    
      18.3  การให้ความร่วมมือของบุคลากรในการอบรม 
 19. แนวทางการแก้ปัญหาความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น  
      19.1  วางแผน ประชุม กำหนด วัน เวลา ท่ีเหมาะสม ในการอบรม แต่ต้นเทอม ประสานวิทยากร ประสานทุกงาน  
              เป็นระยะๆ ประเมิน และหาแนวทางแก้ไข และระบุผูร้บัผิดชอบที่ชัดเจน ที่มีความรับผดิชอบ  
      19.2  วางแผน ประชุม กำหนดเนื้อหาท่ีเหมาะสม ท่ีเป็นทันสมัย เป็นที่สนใจ    
      19.3  วางแผน ประชุม ประสานฝ่ายบริหารขอความร่วมมือของบุคลากรในการอบรม 
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1.  (1.6) โครงการ (Project)  สง่เสริมการบริหารจัดการตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพ : OBECQA 

2.  สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน  มาตารฐานท่ี 2 

3.  สอดคล้องกับยุทธศาสตร์  ข้อท่ี 4 

    เป้าหมายหลัก                ข้อท่ี 4.5  4.6   

    ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน   ข้อท่ี 4.5.1  4.6.1 

4.  หน่วยงานที่รับผิดชอบ  งานพัฒนาการบริหารจัดการคณุภาพ : OBECQA   

                                  กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ฝ่ายวิชาการ  โรงเรยีนร้อยเอด็วิทยาลัย 

5. ผู้รับผิดชอบการดำเนินงาน (Project Proposer)  นางสุกญัญา  ไชยคิรินทร์ และคณะ 

6.  ลักษณะโครงการ (Type of the Project)  โครงการใหม ่

7.  หลักการและเหตุผล (Background of Rational Criteria)   

      โรงเรียนร้อยเอด็วิทยาลัยมีการส่งเสริมการพัฒนาคณุภาพสูค่วามเปน็เลิศ เทียบเคียงมาตรฐานสากล  

     สนับสนุนให้นักเรียนได้รับการพัฒนาคุณภาพสู่สถาบันการศึกษาที่สูงข้ึน  เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการ 

     แข่งขันระดับประเทศ และระดับนานาชาติ  โดยใช้เครื่องมือในการพัฒนาการบรหิารจดัการตามเกณฑ ์

     รางวัลคุณภาพ : OBECQA  เพื่อให้โรงเรียนบรรลุเป้าหมาย และพร้อมรับการประเมินตามเกณฑร์างวัล 

     คุณภาพ ระดับ TQA  

8.  วัตถุประสงค์ (Objectives) 

      8.1 เพื่อขับเคลื่อนการบริหารจัดการคุณภาพมุ่งสู่ความเป็นเลศิเทียบเคียงมาตรฐานสากล  

     8.2 เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้ารับการประเมินการบรหิารจัดการคณุภาพ ระดับ TQA 

     8.3 เพื่อพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบการบริหารจัดการตามเกณฑ์รางวลัคุณภาพ : OBECQA 

9.  เป้าหมาย (Goals) 

     9.1 ด้านคุณภาพ (Quality) 

           9.1.1 โรงเรียนนำเทคนิคการบริหารยุคใหมม่าใช้เพื่อพัฒนาโรงเรียน : Benchmarking (BMK) Balance Scorecard (BSC)  

และ Kaizen ระบบการปรับปรุงท่ีมีประสิทธิภาพ  

           9.1.2 สถานศึกษาได้รับการพัฒนาระบบการบรหิารจดัการตามเกณฑร์างวัลคณุภาพ : OBECQA ครอบคลุมทั้ง 7 หมวด ท่ัว

ทั้งองค์กร 

     9.2 ด้านปริมาณ (Quantity) 

          9.2.1 มีการบริหารจัดการด้วยระบบคณุภาพที่ได้รับการรับรองจากองค์กรมาตรฐานสากล โดยเทียบเคียงเกณฑ์ Thailand 

Quality Award (TQA)  ร้อยละ 85 

          9.2.2 กลุ่มสาระการเรียนรู้ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และโครงการห้องเรียนพิเศษ มีผลงาน นวัตกรรมที่เป็นแบบอย่าง  ร้อยละ 

85 

10.  สถานที่ดำเนินการ (Place)   โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 

11. ระยะเวลาดำเนินการ (Time)  ()  ภาคเรียนท่ี 1  ปีการศึกษา 2564 (1 เมษายน 2564 – 30 กันยายน 2564) 

           ()  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565) 

 

12.  วิธีดำเนินการ (Procedure : Activity) 
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ลำดับที ่

Item 

การดำเนินงาน 

Implementation 

ระยะเวลา 

Time 

งบประมาณ 

Budget 

ผู้รับผิดชอบ 

Project Proposer 

กิจกรรมที่ 1 โครงการ  ส่งเสริมการบรหิารจัดการตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพ : OBECQA (เงินบำรุงการศึกษา = 20,000) 

1 1. ขั้นเตรียมการ (Plan) 

   1.1 เสนอโครงการอนุมัต ิ

   1.2 แต่งตั้งกรรมการดำเนินงาน/ประชุมวางแผน 

 

พ.ค.64 

มิ.ย.64 

 

- 

- 

 

- 

 

 

- 

 

 

5,400 

5,100 

- 

 

 

 

 

- 

 

5,400 

 

 

 

- 

 

- 

 

- 

4,100 

 

 

 

นางสุกัญญา ไชยคิรินทร์ 

2 2. ขั้นดำเนินการ (Do) 

   2.1 จัดทำฐานข้อมูลโรงเรียนมาตรฐานสากล    

   2.2 ขับเคลื่อนระบบการบริหารจัดการตามเกณฑ์ 

        คุณภาพ : OBECQA ทั่วองค์กร   

        - ประสานความร่วมมอื สพม.รอ. / สมป.  

          ในการพัฒนาการบริหารจัดการตามเกณฑ์ 

          คุณภาพ OBECQA 

        - ประชุมปฏิบัติการจัดทำคู่มือ OBECQA 

        - จัดทำเครื่องมือเก็บข้อมูล และจัดเก็บข้อมูล 

   2.3 ส่งเสริมกลุ่มสาระการเรียนรู้ กิจกรรมพัฒนา- 

        ผู้เรียน โครงการห้องเรียนพิเศษและฝ่ายต่างๆ 

        ขบัเคลื่อนระบบการบรหิารจัดการ 

        ตามเกณฑ์คุณภาพ : OBECQA 

 

มิ.ย. 64 

 

 

มิ.ย. 64 

 

 

ก.ค. 64 

ก.ค. 64 

ก.ค. 64 

 

 

นางสุกัญญา ไชยคิรินทร์ 

และคณะ 

3 3. ขั้นติดตามประเมินผล (Check) 

    3.1 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการบริหาร 

         จัดการคุณภาพ 

    3.2 ตรวจสอบทบทวนการบริหารจัดการคุณภาพ 

         กลุ่มสาระการเรียนรู้ กจิกรรมพฒันาผู้เรียน  

         โครงการห้องเรียนพิเศษและฝ่ายต่างๆ  

         เพื่อค้นหา Best Practice  

    3.3 วิเคราะห์ สังเคราะห์ขอ้มูล จัดทำรายงาน 

          คงสภาพตามเกณฑ์ OBECQA 

    3.4 รับการติดตาม ตรวจเยีย่มจากตน้สังกัด 

 

พ.ย. 64 

 

ก.พ. 65 

 

 

 

มี.ค. 65 

 

มี.ค. 65 

 

คณะกรรมการ 

OBECQA 

 

4 4. ขั้นทบทวน ปรับปรุงแก้ไข (Action) 

   4.1 ทบทวนรายงานเพือ่วางแผนปรับปรุง 

   4.2 สรุปและรายงานคงสภาพผลการดำเนินงาน 

        การบริหารจัดการตามเกณฑ์คุณภาพ :  

        OBECQA 

 

มี.ค. 65 

มี.ค. 65 

 

นางสุกัญญา ไชยคิรินทร์ 

และคณะ 
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13. งบประมาณ (Proposed Budget)   

      13.1 เงินบำรุงการศึกษา                20,000    บาท 

      13.2 เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี            -        บาท 

      13.3 เงินอ่ืนๆ                                 -        บาท 

             รวม (Total)                     20,000    บาท 

ประมาณการค่าใช้จ่ายส่งเสริมการบริหารจัดการตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพ : OBECQA  

งานพัฒนาการบริหารจัดการคุณภาพ : OBECQA ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 
กิจกรรมที่ 1 ส่งเสริมการบรหิารจดัการตามเกณฑ์รางวัลคณุภาพ : OBECQA 

ลำดับที ่
Item 

รายการ 
Lists of materials 

จำนวน/
หน่วย 

Quantity 

ราคา/
หน่วยละ 
Price 

งบประมาณ Budget 
บำรุงการศึกษา 
School Free 

อ่ืนๆ 
Others 

1 

ขับเคลื่อนการบริหารจัดการคุณภาพตามเกณฑ์ OBECQA 

- ค่าอาหาร/อาหารว่าง 

- ค่าเข้าเล่มเอกสารคู่มือการบริหารจัดการOBECQA 

- ค่าวัสดุสำนกังาน/ซ่อมบำรุง 

- ค่าหมกึปริ้นเตอร์  

 

20 

30 

- 

1 

 

120 

100 

2,600 

2,500 

 

2,400 

3,000 

2,600 

2,500 

 

- 

- 

- 

- 

2 

ตรวจสอบ ทบทวนการบริหารจัดการคุณภาพกลุ่มสาระการเรียนรู้/กจิกรรม

พัฒนาผู้เรียน โครงการห้องเรียนพิเศษและฝ่ายต่างๆ เพือ่ค้นหา Best 

Practice  

- ค่าอาหาร/อาหารว่าง ประชุมเพือ่ค้นหา Best Practice 

- โล่รางวัล Best Practice 

 

 

20 

3 

 

 

120 

1,000 

 

 

2,400 

3,000 

 

 

- 

- 

3 

จัดทำรายงานคงสภาพตามเกณฑ์ OBECQA 

- ค่าอาหาร/อาหารว่าง ประชุมจัดทำรายงาน คงสภาพตามเกณฑ์ OBECQA 

- ค่าเข้าเล่มเอกสารรายงานคงสภาพตามเกณฑ์ OBECQA 

- ค่าเข้าเล่มเอกสารรายงานการให้บริการศูนย์การเรียนรู้ OBECQA 

 

20 

12 

10 

 

120 

100 

50 

 

2,400 

1,200 

500 

 

- 

- 

- 
รวม (Total)   50,000      

 

14. เนื้อหาสาระ 

     การประชุมปฏิบัติการ จัดทำรายงานคงสภาพการบริหารจัดการคุณภาพโรงเรยีนมาตรฐานสากล OBECQ ประจำปี 2564 

15.  หน่วยเกี่ยวข้อง (Connected Agencies) 

     15.1 สำนักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย  15.2 สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด   

 15.3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่ม   15.4 งานทุกงาน ทั้ง 4 ฝ่าย 

     15.5  งานการเงิน     15.6  งานแผนงานโรงเรียน 

16. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (End – products of Expected outcomes) 

     16.1  โรงเรียนร้อยเอด็วิทยาลัยมีการพัฒนาการบริหารจัดการคุณภาพมุ่งสู่ความเป็นเลิศเทียบเคยีงมาตรฐานสากล 

     16.2 โรงเรียนร้อยเอด็วิทยาลยัมีความพร้อมในการเข้ารับการประเมินการบรหิารจดัการคณุภาพ ระดับ TQA 

 

     16.3 โรงเรียนร้อยเอด็วิทยาลยัเป็นศูนย์การเรยีนรู้ต้นแบบการบริหารจดัการตามเกณฑร์างวัลคณุภาพ : OBECQA 
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17. เคร่ืองมือท่ีใช้ประเมินผลกิจกรรม 

     17.1 แบบประเมินการบริหารจัดการตามเกณฑร์างวัลคณุภาพ OBECQA 

     17.2 แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียน ครู บุคลากรที่มตี่อการบริหารจดัการตามเกณฑร์างวัลคุณภาพ OBECQA 

18. การควบคุมความเสี่ยง 

  การปฏิบัตติามนโยบายเร่งด่วนจากสำนักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพ้ืนฐาน 

19. แนวทางการแก้ปัญหาความเสี่ยงที่จะเกิดขึน้  

  19.1 แต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจเพื่อดำเนินการตามนโยบายจาก สพฐ.  

  19.2 ประชุมชี้แจงการดำเนินงานให้กับผู้เกี่ยวข้อง 
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1. ( 1.7 )โครงการ (project)  ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน IS โรงเรียนมาตรฐานสากล 
2. สอดคล้องกับมาตรฐานการศกึษาของโรงเรียน   มาตรฐานที่ 1 

3. สอดคล้องกับยุทธศาสตร์   ข้อที่  1    
    เป้าหมายหลัก               ข้อที่  1.6 , 1.7 
    ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน  ข้อที่  1.6.1  และ 1.7.1 
4. หน่วยงานที่รับผิดชอบ  งานโรงเรียนมาตรฐานสากล  ฝ่ายวิชาการ   โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 
5. ผู้รับผิดชอบดำเนินงาน (project proposer) นางสาวนันท์นภสั  คำผา  และคณะ 
6. ลักษณะงาน/โครงการ  (Type of the project)   โครงการใหม่ 
7. หลักการและเหตุผล (Background of Rational Criteria) 
          โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยได้ขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล เพื่อยกระดับคุณภาพให้โรงเรียนมีระบบในการ

พัฒนาสถานศึกษา ผู้เรียน แหล่งเรียนรู้ สภาพแวดล้อม และหลักสูตรการจัดการเรียนรู้ ให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองอย่าง
ต่อเนื่องตลอดชีวิต และให้โรงเรียนดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะและความสามารถในก ารศึกษา
ค้นคว้าด้วยตนเอง (Independent  Study : IS)  เพิ่มศักยภาพของการจัดการศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันใน
เวทีโลก รายวิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (IS1-2)  และกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ (IS3) ผู้เรียนต้องสามารถ
ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ตั้งแต่ศึกษาปัญหา สร้างคำถาม สมมุติฐาน สืบเสาะหาความรู้ วิเคราะห์ สังเคราะห์ความรู้ด้วยตนเอง ซึ่ง
ในการจัดการเรียนการสอนดังกล่าว ต้องมีการพัฒนาทั้งผู้เรียน ครูผู้สอน สร้างสื่อการสอนที่มีประสิทธิภาพ และจัดกิจกรรม
ส่งเสริมการเรียนการสอนให้ทัดเทียมมาตรฐานสากล  เพือ่พัฒนาผู้เรียนให้เป็นพลโลก 

8. วัตถุประสงค์ (Objectives) 
8.1 เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนรายวิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง :  IS  ให้ได้คุณภาพเทียบเคียงมาตรฐานสากล 
8.2 เพื่อพัฒนาการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ รายวิชา การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง : IS 
8.3 เพื่อส่งเสริมการแสดงผลงานทางวิชาการของนักเรียน และเผยแพร่สู่สาธารณชน 

9. เป้าหมาย 
9.1 ด้านคุณภาพ (Quality)   
      9.1.1 โรงเรียนมีการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง : IS  ทีม่ีคุณภาพ 
9.2  ด้านปริมาณ (Quality)  
      9.2.1 ครูผู้สอนในรายวิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง : IS  มีการพัฒนาแผนการจัดการเรยีนรู้ทุกคน 
      9.2.2 นักเรียนท่ีเรียนในรายวิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง : IS  มีความสามารถในการสร้างสรรคผ์ลงาน และนำไปเผยแพร่ 
             ต่อสาธารณชน ร้อยละ 100 

10. สถานที่ดำเนินการ (Place)   โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 
11. ระยะเวลาดำเนินการ (Time)  ()  ภาคเรียนท่ี 1  ปีการศึกษา 2564 (1 เมษายน 2564 – 30 กันยายน 2564) 

           ()  ภาคเรียนท่ี 2  ปีการศึกษา 2564 (1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565) 
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12. วิธีดำเนินการ (Procedure : activity) 
ลำดับที ่

(Item) 

การดำเนินงาน 

(Implementation) 

ระยะเวลา 

(Time) 

งบประมาณ 

(Budget) 

ผู้รับผิดชอบ 

(Project Proposer) 

 1 กิจกรรมที่ 1  กิจกรรมจดัซื้อสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ และจดัทำเอกสารประกอบรายวิชา IS (เงินบำรุงการศึกษา  30,000 บาท ) 

1.ขั้นเตรียมการ (Plan)  

   1.1 เสนอโครงการอนุมัติ  

   1.2 ประชุมคณะกรรมการผู้รับผิดชอบ  

2. ขั้นดำเนินการ (Do)  

   2.1 ดำเนินการจัดซ้ือ จัดจ้างตามโครงการ และ 

        จัดทำเอกสารประกอบการเรียนการสอน IS 

    2.2 ค่าจัดทำวารสาร ผลงานนักเรียน 

  3. ขั้นติดตามประเมินผล (Check)  

    3.1 ติดตามผลการดำเนินงาน  

    3.2 ประเมินผลการดำเนินงาน   

4. ขั้นทบทวนปรับปรุงแก้ไข (Action)  

    4.1 ทบทวนรายงานผลการดำเนินงาน  

    4.2 สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน 

 

3 มิ.ย. 64 

30 มิ.ย. 64 

 

1 ก.ค. 64 

 

30 ก.ค. 64 

 

14 ก.พ. 65 

15 ก.พ. 65 

 

15 ก.พ. 65 

1 มี.ค. 65 

 

- 

- 

 

20,000 

 

10,000 

- 

- 

 

- 

- 

นางสาวนันท์นภัส  คำผา 
และคณะ 

2 กิจกรรมที่ 2  กิจกรรมอบรมพัฒนาการจัดการเรยีนการสอนสำหรับครูผู้สอน IS (เงินบำรุงการศึกษา  10,000 บาท ) 
 1.ขั้นเตรียมการ (Plan)  

   1.1 เสนอโครงการอนุมัติ  

   1.2 ประชุมคณะกรรมการผู้รับผิดชอบ   

2. ขั้นดำเนินการ (Do)  

   จัดอบรมครูผู้สอนรายวิชา IS 

3. ขั้นติดตามประเมินผล (Check)  

    3.1 ติดตามผลการดำเนินงาน  

    3.2 ประเมินผลการดำเนินงาน   

4. ขั้นทบทวนปรับปรุงแก้ไข (Action)  

    4.1 ทบทวนรายงานผลการดำเนินงาน  

    4.2 สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน 

 

3 มิ.ย. 64 

30 มิ.ย. 64 

 

7 ก.ค. 64 

 

1 ก.ค.-30 ก.ย. 64 

30 ก.ย. 64 

 

30 ก.ย. 64 

30 ก.ย. 64 

 

- 

- 

 

10,000 

 

- 

- 

 

- 

- 

นางสาวนันท์นภัส  คำผา 
และคณะ 

3 กิจกรรมที่ 3  กิจกรรมนำเสนอผลงานนักเรียน (เงินบำรุงการศึกษา  10,000 บาท ) 

 

1.ขั้นเตรียมการ (Plan)  

   1.1 เสนอโครงการอนุมัติ  

   1.2 ประชุมคณะกรรมการผู้รับผิดชอบ   

2. ขั้นดำเนินการ (Do)  

    2.1 จัดกิจกรรมนำเสนอผลงานของนักเรียน 

         รายวิชาการศึกษาค้นควา้ด้วยตนเอง : IS   

 

3 มิ.ย. 64 

30 มิ.ย. 64 

 

26 ม.ค. 65 

 

 

- 

- 

 

10,000 

นางสาวนันท์นภัส  คำผา 
และคณะ 
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ลำดับที ่

(Item) 

การดำเนินงาน 

(Implementation) 

ระยะเวลา 

(Time) 

งบประมาณ 

(Budget) 

ผู้รับผิดชอบ 

(Project Proposer) 

3 กิจกรรมที่ 3  กิจกรรมนำเสนอผลงานนักเรียน (เงินบำรุงการศึกษา  10,000 บาท ) 

 

3. ขั้นติดตามประเมินผล (Check)  

    3.1 ติดตามผลการดำเนินงาน  

    3.2 ประเมินผลการดำเนินงาน   

4. ขั้นทบทวนปรับปรุงแก้ไข (Action)  

    4.1 ทบทวนรายงานผลการดำเนินงาน  

    4.2 สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน 

14 ก.พ. 65 

15 ก.พ. 65 

 

15 ก.พ. 65 

1 มี.ค. 65 

- 

- 

 

- 

- 

นางสาวนันท์นภัส  คำผา 
และคณะ 

13. งบประมาณ (Proposed Budget)   

      13.1 เงินบำรุงการศึกษา                50,000    บาท 

      13.2 เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี            -        บาท 

      13.3 เงินอ่ืนๆ                                 -        บาท 

             รวม (Total)                     50,000    บาท 

ประมาณการค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน IS โรงเรียนมาตรฐานสากล    

งานมาตรฐานสากล  ฝ่ายวิชาการโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 

ลำดับที่ 
Item 

รายการ 
Lists of materials 

จำนวน/
หน่วย 

Quantity 

ราคา/
หน่วยละ 
Price 

งบประมาณ Budget 
บำรุงการศึกษา 
School Free 

อ่ืนๆ 
Others 

กจิกรรมที่ 1 กิจกรรมจดัซื้อสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ และจดัทำเอกสารประกอบรายวิชา IS 

1 ค่าหมึก  ค่าจัดทำเอกสารประกอบการเรียน   8 2,500 20,000 - 

2 ค่าจัดทำวารสาร ผลงานนักเรียน 100 100 10,000 - 
กิจกรรมที่ 2  กิจกรรมประชมุพัฒนาหลักสูตรการจดัการเรยีน IS 

1 ค่าจัดทำเอกสารประกอบการอบรม   4,000 - 

2 ค่าอาหารกลางวัน  อาหารว่าง  50 120 6,000 - 

กิจกรรมที่ 3  กิจกรรมนำเสนอผลงานนักเรียน 

1 
ค่าจัดสถานที่นำเสนอผลงานนักเรียนรายวิชาการศึกษาค้นคว้า 
ด้วยตนเอง IS 

  5,000 - 

2 
ค่าโล่รางวัล และเกยีรติบัตรของนักเรียน และครูที่ปรึกษา 
ในการนำเสนอผลงาน IS  

  5,000 - 

รวม (Total)   50,000      

 
14. เนื้อหาสาระ (Content for Seminar)  
 ปรับปรุงแผนการจัดการเรียนการสอน IS ประชุมสัมมนา/ปัญหาการสอน IS 
15. หน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง (Connected Agencies) 
      15.1  ฝ่ายวิชาการ     15.2  งานพัสดุ  

15.3  งานการเงิน     15.4  งานแผนงาน 
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16. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (End products of Expected outcomes) 

16.1 การเรียนการสอนรายวิชา การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง : IS ไดร้ับการส่งเสริมใหม้ีคณุภาพเทียบเคียงมาตรฐานสากล 

  16.2 ครูมีแผนการจัดการเรียนรูร้ายวิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง : IS 

 16.2 มีการจัดแสดงผลงานของนักเรียนรายวิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง : IS  และได้เผยแพร่ต่อหน่วยงานอื่นๆ 
ภายในและภายนอกได้ 
17. เครื่องมือที่ใช้ประเมินผลกิจกรรม 

     17.1  ผลสัมฤทธิ์ทาการเรียนรายวิชา IS  ผลการประเมินการคิด วิเคราะห์ เขียน และผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน 

     17.2  แบบประเมินผลการจัดกิจกรรมพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน IS 

 

18. การควบคุมความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น 

     18.1 ความเสี่ยงที่เกิดจากภัยคุกคามทางธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม เช่น การระบาดของโรค COVID-19 เป็นต้น 

     18.2 ความเสี่ยงที่เกิดจากพฤติกรรมอันไม่พึงประสงค์ของนักเรียน 

19. แนวทางการแก้ปัญหาความเสี่ยงท่ีจะเกิดขึ้น 

     19.1 จัดกิจกรรมแบบ New Normal ลดจำนวนผู้ร่วมกิจกรรม มีการคัดกรองผู้เข้าร่วมกิจกรรมตามมาตรการของรัฐ 

     19.2 ให้คำปรึกษา ควบคุม ดูแล และแก้ไขปัญหาพฤติกรรมอันไม่พึงประสงค์ของนักเรียน ร่วมกับฝ่ายกิจการนักเรียนและหน่วยงานท่ี

เกี่ยวข้อง 
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1. ( 1.8 ) โครงการ (Project)  ส่งเสริมงานนิเทศภายใน 
2. สอดคล้องกับมาตรฐานการศกึษาของโรงเรียน มาตรฐานที่ 3 
3. สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของโรงเรียน  ข้อที่ 1 , 5 
   เป้าหมายหลัก                              ข้อที่ 1.4 , 1.6 , 5.3  และ 5.4  
   ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน                 ข้อที่ 1.4.1 , 1.6.1 ,5.3.1 , 5.3.2 , 5.4.4 
4. หน่วยงานที่รับผิดชอบ   งานนิเทศภายใน  ฝ่ายวิชาการ   โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลยั 
5. ผู้รับผิดชอบดำเนินงาน  (project proposer)      นางสมจิต  อินทรชาตแิละคณะ 
6. ลักษณะงาน/โครงการ   (Type of the project)  โครงการใหม ่ 
7. หลักการและเหตุผล  (Background of Rational Criteria) 

ในการประเมินคุณภาพโรงเรียน  สพฐ. ได้กำหนดหัวข้อให้การประเมินโรงเรียนหลายด้าน  แต่ละด้านจะมีรายละเอียดครอบคลุม
ผลที่เกิดจากกระบวนการเรียนการสอนของโรงเรียนให้ได้มาตรฐานที่กำหนด  ครูต้องได้รับการนิเทศการสอนอย่างน้อยภาคเรียนละ 1 
ครั ้ง  เพื ่อเป็นช่องทางให้ครูมีบทบาทให้การให้คำปรึกษาช่วยเหลือพัฒนาการเรียนการสอนได้  มีคุณภาพและเป็นกัลยามิตร  
จำเป็นต้องมีระบบนิเทศภายในสร้างเครือข่าย  บรรยากาศในการช่วยเหลือเพื่อนครูและพัฒนาครู  พัฒนานักเรียน  สร้างสื่อ ปรับปรุง
สื่อการสอน และจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนการสอนให้ทัดเทียมมาตรฐานสากล  พัฒนาผู้เรียนให้เป็นพลโลก 
8. วัตถุประสงค ์(Objectives) 

8.1  เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนครูให้ไดม้าตรฐานสากล 
8.2  เพื่อนิเทศการเรียนการสอนในช้ันเรียน 
8.3  ส่งเสริมบรรยากาศความช่วยเหลือด้านการเรียนการสอนระหวา่งครูในโรงเรยีน 

9. เป้าหมาย (Goals) 
 9.1  ด้านคุณภาพ (Quality)     
           ครูทุกท่านได้รับการนิเทศ และพัฒนาการสอนให้ทัดเทียมสากล 
 9.2  ด้านปริมาณ (Quantity)    
            9.2.1 ครูผู้สอน 197 คน มีแผนการสอน ร้อยละ 100 
            9.2.2 ครูผู้สอนมีบันทึกหลังการสอนอย่างน้อย ร้อยละ 80 
10. สถานที่ดำเนินการ (Place)       โรงเรียนร้อยเอด็วิทยาลัย 
11. ระยะเวลาดำเนินการ (Time)  ()  ภาคเรียนท่ี 1  ปีการศึกษา 2564 (1 เมษายน 2564 – 30 กันยายน 2564) 

           ()  ภาคเรียนท่ี 2  ปีการศึกษา 2564 (1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565) 

12. วิธีดำเนินการ (Procedure : activity)  
ลำดับที ่
I tem 

การดำเนินงาน 
Implementation 

ระยะเวลา 
Time 

งบประมาณ 
Budget 

ผู้รับผิดชอบ 
Project Proposer 

1. กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมสนับสนุนงานนิเทศภายใน ( เงินบำรงุการศึกษา = 11,000 ) 
 1.ขั้นเตรยีมการ (Plan) 
   1.1 เสนอโครงการเพื่ออนุมัต ิ
   1.2 แต่งต้ังคณะกรรมการ/ประชุมวางแผน 

พ.ค .64 
มิ.ย.64 

งบอุดหนุน 
- 
- 

นางสมจิต  อินทรชาต ิ
และคณะ 
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ลำดับที ่
I tem 

การดำเนินงาน 
Implementation 

ระยะเวลา 
Time 

งบประมาณ 
Budget 

ผู้รับผิดชอบ 
Project Proposer 

1. กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมสนับสนุนงานนิเทศภายใน ( เงินบำรงุการศึกษา = 11,000 ) 
2. ขั้นดำเนินการ (Do) 

  2.1 สำรวจอุปกรณ์ชำรุด และความจำเป็นในการใช้งานของ
โครงการ 
  2.5 จัดซื้อตู้ชั้นวางเพื่อใช้เก็บเอกสารการนิเทศ 

 3. ขั้นตดิตามประเมินผล (Check) 
    3.1 ติดตามผลการดำเนินงาน 
    3.2 ประเมินผลการดำเนินงาน 
 4. ขั้นทบทวนปรบัปรงุแก้ไข (Action) 

   4.1 ทบทวนรายงานผลการดำเนินงาน 
     4.2 สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน 

มิ.ย.64 
 
 

มิ.ย. 64 
 

ก.พ.65 
 
 

มี.ค.65 

- 
 
 

11,000 
 
- 
- 
 
- 
- 

นางสมจิต  อินทรชาต ิ
และคณะ 

2. กิจกรรมที่ 2 การนิเทศภายใน ( เงินบำรุงการศึกษา = 9,000 ) 
 1.ขั้นเตรยีมการ (Plan) 
   1.1 เสนอโครงการเพื่ออนุมัต ิ
   1.2 แต่งต้ังคณะกรรมการ/ประชุมวางแผน 
 2. ขั้นดำเนินการ (Do) 

  2.1 แต่งต้ังครูผู้นิเทศการสอนในชั้นเรียน 
  2.2 จัดทำเอกสาร แบบฟอร์ม 
  2.3 ดำเนินการนิเทศ 
  2.4 คัดเลือกครูสอนดี ประกาศเกียรตคุิณ   
ยกยอ่งชมเชย  ใหข้วัญกำลังใจ 

 3. ขั้นตดิตามประเมินผล (Check) 
    3.1 ติดตามผลการดำเนินงาน 
    3.2 ประเมินผลการดำเนินงาน 
4. ขั้นทบทวนปรับปรุงแก้ไข (Action) 
  4.1 ทบทวนรายงานผลการดำเนินงาน 
  4.2 สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน 

 
พ.ค .64 
มิ.ย.64 

 
 

มิ.ย.64 
 

มิ.ย. 64 
มิ.ย.64-มี.ค.65 

 
ก.พ.65 

 
 

มี.ค.65 

 
- 
- 
 
- 

9,000 
- 
- 
 
 
- 
- 
 
- 
- 

นางสมจิต  อินทรชาต ิ
และคณะ 

 
13. งบประมาณ (Proposed Budget)   

      13.1 เงินบำรุงการศึกษา                20,000    บาท 

      13.2 เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี            -        บาท 

      13.3 เงินอ่ืนๆ                                 -        บาท 

             รวม (Total)                     20,000    บาท 
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แบบประมาณการค่าใช้จ่าย ส่งเสริมงานนิเทศภายใน 
งานนิเทศภายใน ฝ่ายวิชาการ  โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 

ลำดับที ่
Item 

รายการ 
Lists of materials 

จำนวน/
หน่วย 

Quantity 

ราคา/
หน่วยละ 
Price 

งบประมาณ Budget 
บำรุงการศึกษา 
School Free 

อ่ืนๆ 
Others 

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมสนับสนุนงานนิเทศภายใน 

1 ตู้ชั้นวางขนาด 4 ฟุต 2 5,500 11,000 - 

กิจกรรมที่ 2 การนิเทศภายใน 

1 คู่มือการนิเทศภายใน 140 65 9,000 - 

รวม (Total)   20,000      

 
14. เนื้อหาสาระ (Content for Seminar)  

การนิเทศรูปแบบต่าง ๆ   
15. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (Connected Agencies)   
 15.1 งานแผนงาน     15.2 งานการเงิน 
     15.3 งานพัสดุ               15.4 หน่วยงานราชการ/หน่วยงานเอกชนท่ีเกี่ยวข้อง 
16. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (End-products of Expected outcomes)  
      ครูทุกท่านได้รับการนิเทศ และสร้างบรรยากาศในช่วยเหลือพัฒนาการศึกษา  และนักเรียนมีเจตคติที่ดตี่อการจัดการเรียนการสอน 
17. เคร่ืองมือท่ีใช้ประเมินผลกิจกรรม  
      17.1  คู่มือการนิเทศภายในโรงเรียนเป็นรายบคุคล 
      17.2  แบบสรุปรายงานการนิเทศภายในแตล่ะกลุ่มสาระ 
18. การควบคุมความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น  
  18.1  การนิเทศภายในอาจดำเนนิการไดไ้ม่ครบ 100 % เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 
  18.2  การสรุปผลการนิเทศภายในของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ไดผ้ลคอ่นข้างคลาดเคลื่อนจากท่ีต้องการ 
19. แนวทางการแก้ปัญหาความเสี่ยงที่จะเกิดขึน้  
  19.1  ให้แต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ทำตารางการนิเทศภายในของแต่ละกลุ่มสาระ และดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว โดยภาค
เรียนที่ 1 ดำเนินการนิเทศภายในให้แล้วเสร็จภายในเดือน สิงหาคม 2564 และภาคเรียนที่ 2 ภายในเดือน มกราคม 2565  
      19.2  การประชุมเพื่อรับทราบเป้าหมายร่วมกัน และดำเนินการจัดอบรมผูร้ับผดิชอบงานนิเทศภายในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
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1. (1.9) โครงการ (Project)  สนับสนนุระบบแผนงานและสารสนเทศฝ่ายวิชาการ  
2. มาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน มาตรฐานท่ี 2  
3. สอดคล้องกับยุทธศาสตร์โรงเรียน   ข้อที ่ 4 
    เป้าหมายหลัก                          ข้อที ่ 4.3 , 4.4 
    ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน            ข้อที่  4.3.1,  4.4.2 
4. หน่วยงานที่รับผิดชอบ  งานแผนงานและสารสนเทศ  ฝ่ายวิชาการ   โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 

5. ผู้รับผิดชอบดำเนินงาน  (project proposer)     นายเกรียงศกัดิ์  ศรีน้ำเงิน  และคณะ 
6. ลักษณะงาน/โครงการ   (Type of the project)    โครงการใหม ่
7. หลักการและเหตุผล (Background of Rational Criteria) 

งานวิชาการเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนแก่นักเรียน โรงเรียนเป็นสถานที่จัดการเรียนการสอนให้กับ
นักเรียน โดยที่มีงานวิชาการมีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรง การจัดทำแผนงานและสารสนเทศ งานแผนงานและสารสนเทศฝ่ายบริหารวิชาการ
จึงมีความจำเป็นที่ต้องวางนโยบาย สรุปผลการปฏิบัติงานในแต่ละปีการศึกษา เพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนาการเรียนการสอนต่อไป โดย
สามารถมีฐานข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวกับงานบริหารวิชาการอย่างเป็นระบบ รวมถึงการให้บริการแก่ผู้มาศึกษาดูงาน และออกเกียรติ
บัตรโรงเรียนให้กับนักเรียนที่มีผลงานด้านวิชาการเพื่อนำไปเก็บรวบรวมทำ Port Folio  
8. วัตถุประสงค์ (Objective)   
    8.1  จัดทำรวบรวมข้อมลูแผนงานและสารสนเทศงานบริหารวิชาการ 
    8.2  จัดทำเกียรติบตัรแกผู่้มาศกึษาดูงาน 
    8.3  จัดทำเกียรติบตัรกับนักเรยีนที่มีผลงานวิชาการ 
    8.4  จัดทำเกียรติบตัรกับครูทีผ่่านการอบรมสมัมนาวิชาการ 
9. เป้าหมาย (Goals)  

9.2 ด้านคุณภาพ (Quality)   
      9.1.1 ฝ่ายบริหารงานวิชาการมีข้อมูลสารสนเทศ มีการวางแผนอย่างเป็นระบบร้อยละ 80 
      9.1.2 นักเรียนท่ีมีผลงานทางวิชาการมีเกียรติบัตรใน Port Folio ร้อยละ 100        
      9.1.3  ครูที่ผ่านการอบรมสัมมนาวิชาการได้รับเกยีรตบิัตร ร้อยละ 100       
9.2 ด้านปริมาณ (Quantity)  
      9.2.1 จัดทำเกียรติบัตรกับนกัเรียนทุกคนท่ีมผีลงานด้านวิชาการ ร้อยละ 100 
      9.2.2 จัดทำเกียรติบัตรกับครูที่ผ่านการอบรมสัมมนาวิชาการ ร้อยละ 100       

10. สถานที่ดำเนินการ  (Place)       โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย  อาคาร 3  ห้อง 3306 
11. ระยะเวลาดำเนินการ (Time)  ()  ภาคเรียนท่ี 1  ปีการศึกษา 2564 (1 เมษายน 2564 – 30 กันยายน 2564) 

           ()  ภาคเรียนท่ี 2  ปีการศึกษา 2564 (1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565) 

12. วิธีดำเนินการ (Procedure : activity)   
ลำดับที ่
Item 

การดำเนินงาน 
Implementation 

ระยะเวลา 
Time 

งบประมาณ 
Budget 

ผู้รับผิดชอบ 
Project Proposer 

 กิจกรรมสนับสนุนระบบแผนงานและสารสนเทศฝ่ายวิชาการ (เงินบำรุงการศกึษา = 20,000) 
1.  1.ขั้นเตรยีมการ (Plan) 

   1.1 เสนอโครงการเพื่ออนุมัต ิ
   1.2 แต่งต้ังคณะกรรมการ/ประชุมวางแผน 
  2. ขั้นดำเนินการ (Do) 

เม.ย.64-พ.ค.64 
 
 
 

 
- 
- 
 

นายเกรียงศักดิ์  ศรีน้ำเงิน 
และคณะ 
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  2.1 คณะกรรมการดำเนินจัดซื้อการตามแผน 
 3. ขั้นตดิตามประเมินผล (Check) 
    3.1 ติดตามผลการดำเนินงาน 
    3.2 ประเมินผลการดำเนินงาน 
4. ขั้นทบทวนปรับปรุงแก้ไข (Action) 
    4.1 ทบทวนรายงานผลการดำเนินงาน 

      4.2 สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน 

16 ธ.ค. 64 
 
 

ก.พ..65 
 
 

มี.ค.65 

20,000 
 
- 
- 
 
- 
- 
 

13. งบประมาณ (Proposed Budget)   
      13.1 เงินบำรุงการศึกษา                20,000    บาท 
      13.2 เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี            -        บาท 
      13.3 เงินอ่ืนๆ                                 -        บาท 
             รวม (Total)                     20,000    บาท 

ประมาณการค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนระบบแผนงานและสารสนเทศฝ่ายวิชาการ 
งานแผนงานและสารสนเทศฝ่ายวิชาการ  ฝ่ายวิชาการ  โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมสนับสนุนระบบแผนงานและสารสนเทศฝ่ายวิชาการ 

ลำดับที ่
Item 

รายการ 
Lists of materials 

จำนวน/หน่วย 
Quantity 

ราคา/หน่วยละ 
Price 

งบประมาณ Budget 
บำรุงการศึกษา 
School Free 

อ่ืนๆ 
Others 

1. กระดาษพิมพ์เกียรติบัตร 30 ริม 100 3,000 - 
2. หมึกพิมพ์เลเซอร์สี Ricoh 1 ชุด 16,000 16,000 - 
3. กรอบเกียรติบัตร 10 กรอบ 100 1,000 - 

รวม (Total)   20,000      
 

14. เนื้อหาสาระ  (Content for Seminar) - 
15. หน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง (Connected Agencies) 

15.1 .ฝ่ายวิชาการ   15.2 งานพัสดุ   15.3 งานการเงิน   
16. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (End-products of Expected outcomes)                                     

16.1 มีวัสดุ อุปกรณ์ในการจัดทำแผนงานและสารสนเทศฝ่ายบริหารงานวิชาการ 
16.2 มีข้อมูลสารสนเทศฝ่ายบริหารวิชาการ 
16.3 นักเรียนท่ีมีผลงานทางวิชาการไดร้ับเกยีรติบตัร 
16.4 ครูที่ผ่านการอบรมสัมมนาวชิาการไดร้ับเกียรติบตัร 

17. เคร่ืองมือท่ีใช้ประเมินผลกิจกรรม 
     17.1 แบบประเมินความพึงพอใจของครูและนักเรยีนที่ไดร้ับเกยีรติบตัร 
18. การควบคุมความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น  
     18.1 งบประมาณไม่เพียงพอในการจัดซื้อหมึกและกระดาษเกียรติบัตร 
19. แนวทางการแก้ปัญหาความเสี่ยงที่จะเกิดขึน้  
      19.1 ขอใช้งบประมาณศูนย์วชิาการ 
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1. (1.10) โครงการ (Project)  ส่งเสริมระบบประกันคุณภาพการศึกษา 

2. สอดคล้องกับมาตรฐานการศกึษาของโรงเรียน  มาตรฐานที่ 2  

3. สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ข้อที่ 4  

   เป้าหมายหลัก   ข้อ 4.2 

   ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน  ข้อ 4.2.1 

4. หน่วยงานที่รับผิดชอบ งานประกันคุณภาพการศึกษา  

5. ผู้รับผิดชอบดำเนินงาน (project proposer) นายธีรวุฒิ  หอมอินทร์ 

6. ลักษณะโครงการ (Type of the project) โครงการใหม ่

7. หลักการและเหตุผล (Background of Rational Criteria)  

  การประกันคุณภาพการศึกษา  เป็นกระบวนการหนึ่งที่มีความสำคัญในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  เป็นกระบวนการที่

สามารถยืนยันถึงคุณภาพที่เกิดจากการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษา  โดยได้กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 

พุทธศักราช  2542 ให้การประกันคุณภาพการศึกษา เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่กำหนดให้สถานศึกษาและ

หน่วยงานต้นสังกัด ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องทั้งระบบการประกันคุณภาพภายในและการประกันคุณภาพภายนอก   

 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยจึงได้กำหนดให้การดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษา เป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์ในการพัฒนา

โรงเรียนด้านการพัฒนาการบริหารจัดการเทียบเคียงมาตรฐานสากล ดังนั้นงานประกันคุณภาพการศึกษาจึงวางแผนในการดำเนินการ

ส่งเสริมคุณภาพระบบประกันคุณภาพการศึกษา ด้วยการแบ่งภารกิจออกเป็นสามส่วน คือ พัฒนาเกณฑ์ที่ต้องใช้ในการประเมิน

คุณภาพภายใน ดำเนินการประกันคุณภาพภายใน และเตรียมการรับการประเมินคุณภาพภายนอก เพื่อให้ ระบบประกันคุณภาพ

การศึกษาของโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

8. วัตถุประสงค ์(Objectives) 

8.1 เพื่อพัฒนาระบบประกันคณุภาพการศึกษาของโรงเรยีนร้อยเอด็วิทยาลัยให้ได้มาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด 
9. เป้าหมาย (Goals) 

 9.1 ด้านคุณภาพ (Quality) 

  9.1.1 สถานศึกษามีผลการประเมินคุณภาพภายในระดับดีเลิศ 

  9.1.2 สถานศึกษามีเกณฑ์การประเมินและเครื่องมือในการประเมินคุณภาพภายในที่มีประสิทธิภาพ 

     9.2 ด้านปริมาณ (Quantity) 

          9.2.1 สถานศึกษาได้รับการประเมินคณุภาพภายในและภายนอกอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

10. สถานที่ดำเนินการ (Place)       โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

11. ระยะเวลาดำเนินการ (Time)  () ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2564 (1 พฤษภาคม 2564 – 30 กันยายน 2564)  

            () ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2564 (1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565) 

12. วิธีดำเนินการ (Procedure : activity) 
ลำดับที ่

Item 

การดำเนินการ 

(Implementation) 

ระยะเวลา 

Time 

งบประมาณ 

Budget 

ผู้รับผิดชอบ 

Project Proposer 

กิจกรรมที่ 1 ประเมินคุณภาพภายในและพัฒนาคู่มือมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ( งบบำรุงการศึกษา 13,500 บาท ) 

 1.ขั้นเตรียมการ (Plan)    

  1.1 เสนอโครงการเพื่ออนุมัติ    

 
พ.ค.64 

 

- 

 

นายธีรวุฒิ หอมอินทร ์
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  1.2 แต่งตั้งกรรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประชุม วาง

แผนการดำเนินงาน   

2.ขั้นดำเนินการ (Do)  

  2.1 ปรับปรุงคู่มือมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  

  2.2 ดำเนินการประเมินคุณภาพประจำปี  

  2.3 จัดทำรายงานประจำปี    

3.ขั้นติดตามประเมินผล (Check)      

  3.1 ติดตามผลการดำเนินงาน   

  3.2 ประเมินผลการดำเนินงาน  

4.ขั้นทบทวนปรบัปรุงแก้ไข (Action)     

  4.1 ทบทวนรายงานเพื่อวางแผนปรับปรุง   

  4.2 สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน 

ก.ค.64 
 
 

 ก.ค.64-ม.ค.65 
มี.ค.-พ.ค.65  

พ.ค.65 
 

มิ.ย.65  
มิ.ย.65  

 

มิ.ย.65  
มิ.ย.65  

- 

 

 

2,500 บาท 

5,000 บาท 

6,000 บาท 

- 

- 

 

- 

- 

กิจกรรมที่ 2 รับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. ( งบบำรุงการศึกษา 20,000 บาท ) 

 1.ขั้นเตรียมการ (Plan)    

  1.1 เสนอโครงการเพื่ออนุมัติ    

  1.2 แต่งตั้งกรรมการรับการประเมินคุณภาพภายนอก   

2.ขั้นดำเนินการ (Do)  

  2.1 จัดสถานที่รับการประเมิน    

  2.2 จัดทำเอกสารรับการประเมิน  

  2.3 รับการประเมินคุณภาพภายนอก 

3.ขั้นติดตามประเมินผล (Check)      

  3.1 ติดตามผลการดำเนินงาน   

  3.2 ประเมินผลการดำเนินงาน  

4.ขั้นทบทวนปรบัปรุงแก้ไข (Action)     

  4.1 ทบทวนขอ้เสนอแนะของผู้ประเมิน 

  4.2 สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน 

 
พ.ค.64 

รอประกาศ 
 
 

รอประกาศ 
- 
- 
 

มิ.ย.65  
มิ.ย.65  

 

มิ.ย.65  
มิ.ย.65  

 

 

 

 

 

1,000 บาท 

1,000 บาท 

17,000 บาท 

 

- 

- 

 

1,000 บาท 

- 

 

นายธีรวุฒิ หอมอินทร ์

กิจกรรมที่ 3 จดัซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน ( งบบำรงุการศึกษา 16,500 บาท ) 

 1.ขั้นเตรียมการ (Plan)    

  1.1 เสนอโครงการเพื่ออนุมัติ    

  1.2 แต่งตั้งกรรมการดำเนินงาน   

2.ขั้นดำเนินการ (Do)  

  2.1 จัดซ้ือจัดซ้ือวัสดุอปุกรณ์สำนักงาน 

3.ขั้นติดตามประเมินผล (Check)      

  3.1 ติดตามผลการดำเนินงาน   

  3.2 ประเมินผลการดำเนินงาน  

4.ขั้นทบทวนปรบัปรุงแก้ไข (Action)     

  4.1 ทบทวนรายงานเพื่อวางแผนปรับปรุง   

  4.2 สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน 

 
พ.ค.64 
ก.ค.64 

 
ก.ค.64 

 
ส.ค. 65 
ส.ค. 65 

  
มี.ค.65  
มี.ค.65  

 

- 

- 

 

16,500 บาท 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

นายธีรวุฒิ หอมอินทร ์
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13. งบประมาณ (Proposed Budget)   

      13.1 เงินบำรุงการศึกษา                50,000    บาท 

      13.2 เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี            -        บาท 

      13.3 เงินอ่ืนๆ                                 -        บาท 

             รวม (Total)                     50,000    บาท 

 

ประมาณการค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา 

งานประกันคุณภาพการศึกษา ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 

 

14. เนื้อหาสาระ (Content for Seminar)    

14.1 แนวทางการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาตามหลักเกณฑ์ของ สมศ. 

 

กิจกรรมที่ 1 ประเมินคุณภาพภายในและพัฒนาคู่มือมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  

ลำดับที ่
Item 

รายการ 
Lists of materials 

จำนวน/หน่วย 
Quantity 

ราคา/
หน่วยละ 
Price 

งบประมาณ Budget 
บำรุงการศึกษา 
School Free 

อ่ืนๆ 
Others 

1 ค่าจัดทำคู่มือมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 50 50 2,500  
2 ค่าอาหารและอาหารว่าง 100 50 5,000  
3 ค่าจัดทำรายงานประจำป ี 60 100 6,000  

รวมกิจกรรมที่ 1 13,500 
กิจกรรมที่ 2 รับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. 

ลำดับที ่
Item 

รายการ 
Lists of materials 

จำนวน/หน่วย 
Quantity 

ราคา/
หน่วยละ 
Price 

งบประมาณ Budget 
บำรุงการศึกษา 
School Free 

อ่ืนๆ 
Others 

1 ค่าอาหารและอาหารว่าง  17,000 17,000 - 
2 ค่าวัสดุอุปกรณ์ตกแต่งสถานท่ีรับการประเมิน 1 1,000 1,000 - 
3 ค่าเอกสารรับการประเมิน 50 20 1,000 - 
4 ค่าจัดทำเอกสารทบทวนข้อเสนอแนะผู้ประเมิน 20 50 1,000 - 

รวมกิจกรรมที่ 2 20,000 
กิจกรรมที่ 3 จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน  

ลำดับที ่
Item 

รายการ 
Lists of materials 

จำนวน/หน่วย 
Quantity 

ราคา/
หน่วยละ 
Price 

งบประมาณ Budget 
บำรุงการศึกษา 
School Free 

อ่ืนๆ 
Others 

1 เครื่องปรินท์สี HP Laser MFP 179 fnw 1 9,900 9,900  
2 หมึกเครื่องปรินท์  4 1,650 6,600  

รวมกิจกรรมที่ 1 16,500 
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15. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (Connected Agencies)   

 15.1 งานพัสดุ     15.2 งานการเงิน   

 15.3 งานประกันคุณภาพการศึกษา ฝ่ายวิชาการ 15.4 สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

 15.5 สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 

16. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (End – products of Expected outcomes) 

     16.1 ระบบประกันคณุภาพการศึกษาของโรงเรยีนร้อยเอด็วิทยาลัยได้มาตรฐาน และได้รับการรับรองจาก สมศ. 

17. เคร่ืองมือท่ีใช้ประเมินผลกิจกรรม 

17.1 แบบประเมินตามคู่มือประเมินมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

17.2 แบบประเมินตนเองเกี่ยวกับการปฏิบัตหิน้าท่ีตามมาตรฐานการประกันคณุภาพภายใน โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 

18. การควบคุมความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น  

 18.1  สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส Covid-19 อาจยังไม่ดีขึน้และส่งผลกระทบต่อกิจกรรมทีต่อ้งมีการรวมตัวกัน 

 18.2  กำหนดการเข้าประเมินคณุภาพภายนอกยังไม่ชัดเจน ส่งผลให้การเตรียมการรับประเมินดำเนนิการไดย้าก 

19. แนวทางการแก้ปัญหาความเสี่ยงที่จะเกิดขึน้  

 19.1  อาจต้องปรับกิจกรรมที่มกีารประชุมรวมตัว เป็นการใช้การสื่อสารออนไลน ์

     19.2  เตรียมรับการประเมินไว้ล่วงหน้าให้แล้วเสร็จก่อนสิ้นเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2564 
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1. (1.11) โครงการ (Project)  สนับสนุนระบบงานทะเบียนโรงเรียน 

2. สอดคล้องกับมาตรฐานการศกึษาของโรงเรียน  มาตรฐานที่ 1, 3   

3. สอดคล้องกับยุทธศาสตร์    ข้อที่ 9 

   เป้าหมายหลัก      ข้อ 9.5 

   ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน     ข้อ 9.5.1 และ 9.5.2 

4. หน่วยงานที่รับผิดชอบ งานทะเบียน ฝ่ายวิชาการ   โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลยั  

5. ผู้รับผิดชอบดำเนินงาน (project proposer) นายดำรงศักดิ์  ปัญญาทิพย์ , นางชวนพิศ  สัจจภาณี และนางวลีฉัตร  วิบลูย์กุล 

6. ลักษณะโครงการ (Type of the project) โครงการใหม่ 

7. หลักการและเหตุผล (Background of Rational Criteria)  

       เพื่อบริการหลักฐานงานทะเบียนวัดผลให้กับนักเรียน ครู ผู้ปกครอง และผู้เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามหลักการประเมนิผลการเรยีนให้

ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ สะดวก  รวดเร็ว เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน การรวบรวม จัดทำบริการข้อมูลเกี่ยวกับนักเรียนข้อมูล

การเรียน การวัดผล เพื่อนำมาวิเคราะห์วิจัย วางแผนพัฒนาการเรียนการสอนเพื่อให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้น 

8. วัตถุประสงค ์(Objectives) 

    8.1 เพื่อสร้างความตระหนักด้านงานทะเบียนนักเรยีน การวัดผล การประเมินผลตามหลักสตูรการเรียนการสอนสอดคล้องกับสภาพ

การเรยีนรู้ใหม่ในปัจจุบันให้แก่บคุลากร 

    8.2 เพื่อพัฒนาระบบงานทะเบยีนโรงเรยีนที่เกี่ยวข้องกับการอกเอกสาร การรับรองผลการเรียน การจบหลักสูตร 

การตรวจสอบข้อมลู เป็นไปอยา่งถูกต้อง รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ ตอ่การใช้งานในเวลาที่กำหนด โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย 
    8.3 เพื่อส่งเสริม  การรายงานผลการเรยีน การตดิตามผลการเรยีน ให้มีประสิทธิภาพ 
    8.4 เพื่อให้เอกสารด้านงานทะเบียน มีความเพียงพอ ถูกต้อง ตามแนวปฏิบัต ิ
9. เป้าหมาย (Goals) 

 9.1 ด้านคุณภาพ (Quality) 

  9.1.1 การให้บริการด้านงานทะเบียนของโรงเรียน มีประสิทธิภาพสูงขึ้น 

  9.1.2 การจัดเก็บรวบรวม ระบบงานทะเบียน มีประสิทธิภาพสูงขึ้น 

  9.1.3 เอกสารเกี่ยวกับทะเบียนนักเรียน  มีความถูกต้องและมีความเหมาะสม 

  9.1.4 จัดทำเอกสาร หลักฐานงานทะเบียน บริการแก่นักเรียน ครู และผู้เกี่ยวข้องได้ 

     9.2 ด้านปริมาณ (Quantity) 

          9.2.1 ระบบการให้บริการด้านงานทะเบยีนมีประสิทธิภาพสูงข้ึน  

          9.2.2 บุคลากรมีการวดัผล และประเมินผลการเรียนการสอนสอดคล้องกับสภาพการเรียนรู้ในปัจจุบัน คิดเป็นร้อยละ 100 

          9.2.3 ระบบการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลของงานทะเบียนมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

          9.2.4 ระบบรายงานผลการเรยีน การตดิตามผลการเรียนมปีระสิทธิภาพสูงขึ้น 

          9.2.5 มีเอกสารงานทะเบยีน ครบทุกระดับชั้น คิดเป็นร้อยละ 100 

10. สถานที่ดำเนินการ (Place)       โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย   

11. ระยะเวลาดำเนินการ (Time)  () ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2564 (1 พฤษภาคม 2564 – 30 กันยายน 2564)  

            () ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2564 (1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565) 
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12. วิธีดำเนินการ (Procedure : activity) 
ลำดับที ่

Item 

การดำเนินงาน 

Implementation 

ระยะเวลา 

Time 

งบประมาณ 

Budget 

ผู้รับผิดชอบ 

Project Proposer 

กิจกรรมที่ 1  การจดัซื้อแบบพิมพ์ฯ (ปพ.) และสมดุทะเบยีนนักเรียน (เงินบำรุงการศึกษา = 13,000) 
 1. ขั้นเตรยีมการ (Plan) 

  1.1 เสนอโครงการเพื่ออนุมัต ิ

  1.2 แต่งต้ังกรรมการดำเนินงาน 

2. ขั้นดำเนินการ (Do) 

  2.1 จัดทำเอกสารสารสนเทศ / ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

  2.2 จัดซื้อวัสดุ – ครุภัณฑ์งานทะเบียน 

3. ขั้นตดิตามประเมินผล (Check) 

  3.1 ติดตาม / ประเมินผลการดำเนินงาน 

4. ขั้นทบทวนปรับปรุงแก้ไข(Action) 

  4.1 ทบทวนรายงานผลการดำเนินงาน 

  4.2 สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน 

เม.ย. 64 

 

 

พ.ค. 64 – ต.ค.64 

 

 

 

พ.ย. 64 

 

ธ.ค. 64 

 

 

- 

- 

 

- 

13,000 

 

- 

 

- 

- 

นายดำรงศักดิ์ ปัญญาทิพย ์

และคณะ 

กิจกรรมที่ 2 การจัดซื้อวัสดุ – ครุภณัฑ์งานทะเบียนในปีการศึกษา 2564 (เงินบำรุงการศึกษา = 73,500) 

 1. ขั้นเตรยีมการ (Plan) 

  1.1 เสนอโครงการเพื่ออนุมัต ิ

  1.2 แต่งต้ังกรรมการดำเนินงาน 

2. ขั้นดำเนินการ (Do) 

  2.1 จัดทำเอกสารสารสนเทศ / ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

  2.2 จัดซื้อวัสดุ – ครุภัณฑ์งานทะเบียน 

3. ขั้นตดิตามประเมินผล (Check) 

  3.1 ติดตาม / ประเมินผลการดำเนินงาน 

4. ขั้นทบทวนปรับปรุงแก้ไข(Action) 

  4.1 ทบทวนรายงานผลการดำเนินงาน 

  4.2 สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน 

เม.ย. 64 

 

 

พ.ค. 64 – ม.ค.65 

 

 

 

มี.ค. 65 

 

มี.ค. 65 

 

 

- 

- 

 

- 

73,500 

 

- 

 

- 

- 

นางชวนพิศ  สัจจภาณี 

และคณะ 

กิจกรรมที่ 3  พิธีมอบใบประกาศนียบตัรนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 3 และมธัยมศึกษาปีที ่6 (เงินบำรุงการศึกษา = 30,000) 
 1. ขั้นเตรยีมการ (Plan) 

  1.1 เสนอโครงการเพื่ออนุมัต ิ

  1.2 แต่งต้ังกรรมการดำเนินงาน 

2. ขั้นดำเนินการ (Do) 

  2.1 พิธีมอบใบประกาศนียบัตรฯ 

  2.2 คณะกรรมการดำเนินการจัดทำ 

  2.3 รายงานผลการเรียนเฉลี่ยส่ง สพฐ. 

3. ขั้นตดิตามประเมินผล (Check) 

  3.1 ติดตาม / ประเมินผลการดำเนินงาน 

4. ขั้นทบทวนปรับปรุงแก้ไข(Action) 

เม.ย. 64 

 

 

พ.ค. 64 – ก.พ.65 

 

 

 

มี.ค. 65 

 

มี.ค. 65 

 

- 

- 

 

30,000 

- 

- 

 

- 

 

นางชวนพิศ  สัจจภาณี 

และคณะ 



แผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2564 
โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย/ฝ่ายวิชาการ 

87 
 

 

  4.1 ทบทวนรายงานผลการดำเนินงาน 

  4.2 สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน 

 - 

- 

  
13. งบประมาณ (Proposed Budget)   

      13.1 เงินบำรุงการศึกษา                150,000   บาท 

      13.2 เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี            -        บาท 

      13.3 เงินอ่ืนๆ                                 -        บาท 

             รวม (Total)                     150,000   บาท 

 

ประมาณการค่าใช้จ่ายโครงการ ส่งเสริม สนับสนนุและพัฒนาระบบงานทะเบียนโรงเรียน 
งานทะเบียน  ฝ่ายวิชาการ  โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 

 

กิจกรรมที่ 1 ประเมินคุณภาพภายในและพัฒนาคู่มือมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

ลำดับที่ 
Item 

รายการ 
Lists of materials 

จำนวน/
หน่วย 

Quantity 

ราคา/
หน่วยละ 
Price 

งบประมาณ Budget 

บำรุงการศึกษา 
School Free 

อ่ืนๆ 
Others 

1 แบบพิมพ ์ปพ 1-3 บ หลักสูตร 2551 (ปรับปรุง 2560) 15 เล่ม 160 2,400 - 

2 แบบพิมพ ์ปพ 1-3 พ หลักสูตร 2551 (ปรับปรุง 2560) 10 เล่ม  160 1,600 - 

3 แบบพิมพ ์ปพ 2 บ 400 แผ่น 2   800 - 

4 แบบพิมพ ์ปพ 2 พ 600 แผ่น 2 1,200 - 

5 แบบพิมพ ์ปพ 3 บ ( 1 หอ่ มี 200 แผ่น)  200 แผ่น 5 1,000 - 

6 แบบพิมพ ์ปพ 3 พ ( 1 หอ่ มี 200 แผ่น) 200 แผ่น 5 1,000 - 

7 สมุดทะเบียนนักเรียน (ปกแข็ง) 5 เล่ม 1,000 5,000 - 

รวม 13,000 - 

กิจกรรมที่ 2  การจดัซื้อวัสดุ – ครภุัณฑ์งานทะเบียนในปีการศึกษา 2564 

ลำดับที่ 
Item 

รายการ 
Lists of materials 

จำนวน/
หน่วย 

Quantity 

ราคา/
หน่วยละ 
Price 

งบประมาณ Budget 

บำรุงการศึกษา 
School Free 

อ่ืนๆ 
Others 

1 ผงหมึกเครื่องพิมพ์ Ricoh Aficio SP8200 สีดำ 1  4,000       4,000 - 

2 ผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร Ricoh Aficio MP c2550s สีดำ 1  4,000       4,000 - 

3 หมึกสี HP Officejet J6400 ( 1 ชุด มี 4 สี) 1 ชุด   4,000       4,000 - 

4 คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ (ALL in one Dell Optiplex) 1 20,000 20,000 - 

5 เครื่องทำลายเอกสาร 1 43,500 43,500 - 

6 อุปกรณ์สำนักงาน (แฟ้ม, ตราดุน, ตรายาง, ปากกา ฯลฯ) -  8,700   8,700 - 

7 กระดาษถา่ยเอกสาร Double A ขนาด A4 90 แกรม  10 รีม     130   1,300  

8 ซ่อมบำรุงรักษาและพัฒนาเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องถ่ายเอกสาร - 20,000 20,000 - 
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14. เนื้อหาสาระ (Content for Seminar)   -  

15. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (Connected Agencies)   

    15.1 ฝ่ายวิชาการ 15.2 งานพัสดุ           15.3 งานการเงิน 15.4 งานแผนงาน 

16. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (End – products of Expected outcomes) 

     16.1 การบริหารจดัการงานทะเบียนท่ีได้รับการพัฒนาอย่างมีระบบ 

     16.2 ผู้รับบริการมีความพึงพอใจ 

17. เคร่ืองมือท่ีใช้ประเมินผลกิจกรรม 

     17.1 แบบประเมินความพึงพอใจของการจัดกิจกรรมพิธีมอบใบประกาศนียบตัรนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 และช้ันมัธยมศึกษาปี

ที่ 6 

18. การควบคุมความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น  

 18.1  ความถูกต้องของข้อมูลนักเรียน และผู้ปกครอง 

 18.2  ความปลอดภัยของบุคลากรในงาน เนื่องจากต้องติดต่อประสานงานกับท้ังครู นักเรียน ผู้ปกครอง และบุคลากรจากที่อ่ืน 

 18. 3 ผลการเรียนของนักเรียนในโปรแกรมงานทะเบียนไม่ตรงกับผลการบันทึกคะแนนออนไลน์ผ่านโปรแกรมบันทึกคะแนน

ออนไลน์ Toschool 

 18. 4 บุคลากรบางส่วน ทำงานไม่ค่อยเป็นปัจจุบัน อายุมาก กลัวการนิเทศติดตามการใช้งานโปรแกรมบันทึกคะแนนออนไลน์ 

Toschool ของผู้บริหาร  

19. แนวทางการแก้ปัญหาความเสี่ยงที่จะเกิดขึน้  

 19.1 ควรมีการตรวจสอบข้อมูลของนักเรียน และผู้ปกครองทุกภาคการศึกษา 

 19.2 ต้องมีหน่วยงานอ่ืนภายในท่ีสนับสนุนและช่วยจัดหาอุปกรณ์ที่สร้างความปลอดภัยให้กับบุคลากรในงาน 

 19.3 ต้องมีการอบรมขั้นตอนวิธีการในการลงคะแนนในโปรแกรมบันทึกคะแนนออนไลน์ Toschool ทุกภาคการศึกษา รวมทั้งมี

การแต่งตั้งคะแนนกรรมการในการตรวจสอบการลงคะแนนของครูผู้สอน อย่างน้อยภาคเรียนละ 2 ครั้ง ก่อนที่ครูผู้สอนจะส่งผลการ

เรียนหลังจาก  รวมทั้งต้องมีกรรมการช่วยตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลหลังจากโอนข้อมูลผลการเรียนจากโปรแกรมบันทึกคะแนน

ออนไลน์ Toschool มายังโปรแกรมงานทะเบียน 

9 ค่า EMS ลงทะเบียน ติดตามนกัเรียนทีม่ีปัญหา / ไม่จบหลักสูตร ฯ - 30   1,500  

รวม 73,500 - 

กิจกรรมที่ 3  พิธีมอบใบประกาศนียบตัรนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 3 และชัน้มัธยมศึกษาปีที ่6 

ลำดับที่ 
Item 

รายการ 
Lists of materials 

จำนวน/
หน่วย 

Quantity 

ราคา/
หน่วยละ 
Price 

งบประมาณ Budget 

บำรุงการศึกษา 
School Free 

อ่ืนๆ 
Others 

1 ค่าอาหารและอาหารวา่ง   15,000 - 

2 ค่าจัดเตรียมสถานที ่   15,000 - 

รวม 30,000 - 
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 19.4 มีการนิเทศติดตามงานอย่างต่อเนื่องจากหัวหน้างาน หัวหน้ากลุ่มสาระ หัวหน้าแผนการเรียน และผู้บริหารเพื่อให้กำลังใจ 

เพื่อการแก้ไชปัญหาต่างๆที่อาจเกิดขึ้น ทำให้งานต่อเนื่อง เป็นปัจจุบัน สามารถตรวจสอบได้ตลอดเวลาทั้งจากครู ผู้ปกครอง นักเรียน 

และผู้เกี่ยวข้อ 
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1.  (1.12) โครงการ (Project)   ส่งเสริมระบบงานวัดผล 
2.  สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน  มาตรฐานที่  1 , 3 
3.  สอดคล้องกับยุทธศาสตร์   ข้อที่ 1 , 9 
     เป้าหมายหลัก               ข้อที่ 1.1 , 9.5 
     ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน   ข้อที่ 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 9.5.1, 9.5.2 
4.  หน่วยงานที่รับผิดชอบ  งานวัดผล  ฝ่ายวิชาการ  โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 
5.  ผู้รับผิดชอบดำเนินงาน  (project proposer)  นายสุดใจ  กองมะลี และคณะ 
6.  ลักษณะงาน/โครงการ  (Type of the project)  โครงการใหม ่
7.  หลักการและเหตุผล  (Background of Rational Criteria) 
       เพื่อบริการงานวัดผลให้กับนักเรียน ครู ผู้ปกครอง และผู้เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามหลักการประเมินผลการเรยีนให้ถูกต้องและมี
ประสิทธิภาพ สะดวก รวดเร็ว  เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน การรวบรวม จัดทำบริการข้อมูลเกี่ยวกับนักเรียน ข้อมูลการเรียน การ
วัดผลประเมินผล  เพื่อนำไปใช้วิเคราะห์วิจัยวางแผนพัฒนาการเรียนการสอนเพื่อให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้น 
8.  วัตถุประสงค ์ (Objectives) 
     8.1 เพื่อสร้างความตระหนักดา้นงานวัดผล การประเมินผลตามหลักสตูรการเรยีนการสอนสอดคล้องกับสภาพการเรยีนรู้ในปัจจุบนั
ให้แก่บุคลากร 
    8.2 เพื่อส่งเสริม การรายงานผลการเรียน การติดตามผลการเรยีน ให้มีประสิทธิภาพ 
9.  เป้าหมาย  (Goals) 
     9.1  ด้านคุณภาพ (Quality)  
           9.1.1 บุคลากรมีการวดั-ประเมินผลการเรียนการสอน สอดคล้องกับสภาพการเรียนรู้ในปัจจบุันอย่างมปีระสิทธิภาพ 
           9.1.2 มีการให้บริการงานวัดผลอยา่งมีประสิทธิภาพ 
           9.1.3 เอกสารงานวัดผลมีรายละเอียดครอบคลุม ชัดเจน และมีประสิทธิภาพ 
      9.2  ด้านปริมาณ (Quantity) 
             9.2.1 มีระบบการให้บริการด้านงานวดัผลอย่างมีประสิทธิภาพสูงข้ึน 
             9.2.2 มีระบบการจัดเกบ็รวบรวม ระบบงานวัดผลมีประสทิธิภาพสูงขึ้น 
             9.2.3 มีเอกสาร หลักฐานวัดผล บริการแก่นักเรียน ครู และผูเ้กี่ยวข้องอย่างเพียงพอ 
10.  สถานที่ดำเนินการ (Place)  โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 
11. ระยะเวลาดำเนินการ (Time)  ()  ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2564 (1 เมษายน 2564 – 30 กันยายน 2564) 

           ()  ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2564 (1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565) 

12.วิธีดำเนินการ  
ลำดับที ่
Item 

การดำเนินงาน 
Implementation 

ระยะเวลา 
Time 

งบประมาณ 
Budget  

ผู้รับผิดชอบ 
Project proposer 

 กิจกรรมส่งเสริมระบบงานวัดผล ( เงินบำรุงการศึกษา = 150,000 ) 
1 1.ขั้นเตรียมการ (Plan) 

   1.1 เสนอโครงการเพื่ออนุมัต ิ
   1.2 แต่งตั้งกรรมการ/ดำเนินงาน 
2.ขั้นดำเนินการ (Do) 
   2.1 จัดทำ ปพ.5 
   2.2 จัดทำ ปพ.6 
   2.3 จัดทำเอกสารสารสนเทศ/ผลสัมฤทธิ ์

 
มี.ค. 64 

 
พ.ค.64-มี.ค.65 

 
 
 

 
- 

- 
 
- 
- 
- 

นายสุดใจ  กองมะลี 
และคณะ 
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         ทางการเรียน 
   2.4 จัดซ้ือวัสดุ-อุปกรณ์สำนักงานและ 
        อปุกรณ์ในการดำเนินการสอบ 
3.ขั้นติดตามประเมินผล (Check) 
   3.1 ติดตาม/ประเมินผลการดำเนินงาน 
4.ขั้นทบทวนปรบัปรุงแก้ไข (Action) 
   4.1 ทบทวนรายงานผลการดำเนินงาน 
   4.2 สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน 

 
 
 

มี.ค.65 
 

มี.ค.65 
 

 
150,000 

 
 
- 
 
- 

13. งบประมาณ (Proposed Budget)   

      13.1 เงินบำรุงการศึกษา                150,000    บาท 

      13.2 เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี            -         บาท 

      13.3 เงินอ่ืนๆ                                 -        บาท 

             รวม (Total)                     150,000   บาท 

แบบประมาณการค่าใช้จ่าย โครงการส่งเสริมระบบงานวัดผล 
งานวัดผล  ฝ่ายวิชาการ  โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย  

ลำดับที่ 
Item 

รายการ 
Lists of materials 

จำนวน/
หน่วย 

Quantity 

ราคา/
หน่วยละ 
Price 

งบประมาณ Budget 
บำรุงการศึกษา 
School Free 

อ่ืนๆ 
Others 

1 กระดาษ A4 (80 แกรม) 50 รีม 120.00 6,000.00  
2 อุปกรณ์ในการดำเนินการสอบ - - 57,000.00  
3 จัดทำเอกสารงานวัดผล  25 เล่ม 200 5,000.00  
4 จัดทำสารสนเทศผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 40 เล่ม 125 5,000.00  
5 จัดซื้อตลับหมึกเครื่องคอมพิวเตอร์ 8 4,000 32,000.00  
6 ซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ภายในสำนกังาน   10,000.00  
7 ซองน้ำตาลบรรจุข้อสอบ   7,000  ซอง 5 35,000.00  

รวม (Total)   150,000.00 

 
14.  เนื้อหาสาระ (Content for Seminar)  - 
15.  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (Connected Agencies) 
      15.1 ฝ่ายวิชาการ   15.2 งานพัสดุ  15.3 งานการเงิน  15.4 งานแผนงาน 
16. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  (End-products of Expected outcomes) 
      16.1 การบริหารจัดการงานวัดผลไดร้ับการส่งเสริมอยา่งมีระบบ 
      16.2 ผู้รับบริการมคีวามพึงพอใจ 
17.  เคร่ืองมือที่ใช้ประเมินผลกจิกรรม   
      17.1 แบบบันทึกการส่งข้อมูลทางการวัดผลและประเมินผล 
18.  การควบคุมความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น 
      18.1 ความถูกต้องของข้อมูลนักเรียนและผู้ปกครอง 
      18.2 ความปลอดภัยของบุคลากรในงาน เนื่องจากต้องติดต่อประสานงานกับท้ังครู นักเรียน ผู้ปกครองและบุคลากรจากท่ีอื่น 
19.  แนวทางการแก้ปัญหาความเสี่ยงท่ีจะเกิดขึ้น 
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      19.1 ควรมีการตรวจสอบข้อมูลของนักเรียน และผู้ปกครองทุกภาคการศึกษา 
      19.2 ต้องมีหน่วยงานอ่ืนภายในท่ีสนับสนุน และช่วยจดัหาอุปกรณ์ที่สร้างความปลอดภยัให้บุคลากร 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2564 
โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย/ฝ่ายวิชาการ 

93 
 

 

1. (1.13.1) โครงการ (Project)  ส่งเสริมงานห้องสมุด  

2. สนองมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน มาตรฐานที่  2 

3. สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของโรงเรียน  ข้อที่  10 

   เป้าประสงค์หลัก       ข้อที่  10.3 

   ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน      ข้อที่  10.3.1 

4. หน่วยงานที่รับผิดชอบ งานห้องสมุด  โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 

5. ผู้รับผิดชอบดำเนินงาน (project proposer) นางคำเพ็ญ  ทีคา และคณะ 

6. ลักษณะโครงการ (Type of the project) โครงการใหม ่

7. หลักการและเหตุผล (Background of Rational Criteria) 

  ห้องสมุดเป็นแหล่งการเรียนรู้ที่สำคัญที่สุดในโรงเรียนที่รวบรวบหนังสือ  และความรู้ไว้อย่างมากมาย โดยผู้สนใจเข้าไป

ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ดังนั้น การจัดสภาพแวดล้อมที่ดี  มีบรรยากาศดี  และมีมุมส่งเสริมการอ่านที่ สอดคล้องและเหมาะสมกับ

ความสนใจของผู ้ศึกษาค้นคว้า ซึ ่งจะช่วยให้ผู ้สนใจมีความต้องการเข้าห้องสมุดมากยิ ่งขึ ้น ดังนั ้น  โครงการนี ้จึงจัดทำขึ้น 

เพื ่อปรับปรุงรูปแบบการจัดห้องสมุดให้มีบรรยากาศที่เหมาะสม ดึงดูดใจให้นักเรียนและครูเข้ามาใช้บริการห้องสมุดให้มากขึ้น  

ซึง่จะส่งผลให้การเรียนการสอนสัมฤทธ์ิผลและมุ่งส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาศักยภาพของตนเองอย่างเต็มที่ 

8. วัตถุประสงค์ (Objectives)   

     8.1 มีห้องสมุดเป็นแหล่งเรยีนรู้ที่มีบรรยากาศ สภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการใช้บริการ มสีื่อท่ีเพียงพอเหมาะสม ทันสมัย 

มีกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนอย่างหลากหลายที่เน้นผู้เรยีนเป็นสำคญั 

     8.2 นักเรียน ครู บุคลากร ผู้ปกครองและผู้มีส่วนไดส้่วนเสียมีความพึงพอใจที่มตี่อการจัดสภาพแวดล้อมห้องสมุดที่เอื้อ 

ต่อการใช้บริการ 

9. เป้าหมาย (Goals) 

 9.1 ด้านคุณภาพ (Quality)  

          9.1.1 มีห้องสมุดเป็นแหลง่เรียนรู้ที่มีบรรยากาศ สภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการใช้บริการ มีสื่อท่ีเพียงพอเหมาะสม ทันสมยั 

มีกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้อยา่งหลากหลายที่เน้นผูเ้รียนเป็นสำคญั 

    9.2 ด้านปริมาณ (Quantity)   

          9.2.1 นักเรียน ครูบุคลากร ผู้มสี่วนไดส้่วนเสียมคีวามพึงพอใจต่อการจัดสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการใช้บริการ  

อย่างน้อยร้อยละ 85   

10. สถานที่ดำเนินการ (Place)     โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 

11. ระยะเวลาดำเนินการ (Time)  ()  ภาคเรียนท่ี 1  ปีการศึกษา 2564 (1 เมษายน 2564 – 30 กันยายน 2564) 

           ()  ภาคเรียนท่ี 2  ปีการศึกษา 2564 (1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565) 
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12. วิธีดำเนินการ (Procedure: activity) 

ลำดับที ่

(Item) 

การดำเนินงาน 

(Implementation) 

ระยะเวลา 

(Time) 

งบประมาณ 

(Budget) 

ผู้รับผิดชอบ 

(Project 

Proposer) 

1 กิจกรรมจัดซ้ือวัสดุการอ่าน  งบประมาณ = งบบำรุงการศึกษา 107,000 บาท 

 

1.ขั้นเตรียมการ (Plan) 
  1.1 ขออนุมัติโครงการ 
  1.2 สำรวจราคาหนังสือใหม่   
2.ขั้นดำเนินการ (Do) 
  2.1 แต่งตั้งคณะกรรมการ 
  2.2 จัดซื้อหนังสือใหม่ 
       2.2.1 ภาคเรียนท่ี 1/2564 
       2.2.2 ภาคเรียนท่ี 2/2564 
  2.3 ตรวจรับหนังสือใหม่กับรายการสั่งซื้อ 
1 ครั้ง/ภาคเรียน 
3.ขั้นติดตามประเมินผล (Check) 
   3.1 ประเมินผลงาน 
   3.2 รายงานผลการดำเนินงาน 
4.ขั้นทบทวนปรับปรุงแก้ไข (Action) 
  4.1 ทบทวนรายงานเพื่อวางแผนปรับปรุง  
  4.2 สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน 

15 ม.ิย.64-15 ก.ค.64 
 
 

16 ก.ค.64-30 ส.ค.64 
 
 

1 ก.ค.64-31 ส.ค64 
1 พ.ย.64-31 ธ.ค.64 

1-31 ส.ค.64 
1-31 ม.ค.65 

 
1-30 ก.ย.64 
1-28 ก.พ.64 
1-30 มี.ค.64 

- 
- 
- 
- 
- 
- 

60,000 
47,000 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

นางคำเพ็ญ ทีคา 
และคณะ 

2 กิจกรรมการจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ห้องสมุด  งบประมาณ = งบเงินบำรุงการศึกษา 84,500 บาท 

 

1.ขั้นเตรียมการ (Plan) 
  1.1 เสนอขออนุมัติโครงการ  
  1.2 สำรวจรายการวัสดุอุปกรณ์ ครุภณัฑ์ห้องสมดุ 
2.ขั้นดำเนินการ (Do) 
  2.1 จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ครุภณัฑ์ห้องสมุด        
  2.3 ตรวจรับวัสดุที่ดำเนินการจัดซื้อ 
3.ขั้นติดตามประเมินผล (Check) 
   3.1 ประเมินผลงาน/รายงานผล 
การดำเนินงาน 
4.ขั้นทบทวนปรับปรุงแก้ไข (Action) 
  4.1 ทบทวนรายงานเพื่อวางแผนปรับปรุง  
  4.2 สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน 

15 ม.ิย.64-15 ก.ค.64 
 
 

16 ก.ค.64-31 ส.ค.64  
 
 

1-30 ก.ย.64 
 
 

1-31 มี.ค.64 
 
 

- 
- 
- 
- 

84,500 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

น.ส.จิราพร พิมพ์วิชัย  

 

 

 



แผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2564 
โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย/ฝ่ายวิชาการ 

95 
 

 

ลำดับที ่

(Item) 

การดำเนินงาน 

(Implementation) 

ระยะเวลา 

(Time) 

งบประมาณ 

(Budget) 

ผู้รับผิดชอบ 

(Project Proposer) 

3 กิจกรรมปรับปรุงห้องสมุด  งบประมาณ = งบเงินบำรุงการศึกษา 6,500 บาท 

 

1.ขั้นเตรียมการ (Plan) 
  1.1 เสนอขออนุมัติโครงการ  
  1.2 สำรวจรายการวัสดุอปุกรณ์ ครุภณัฑ์ห้องสมุด 
2.ขั้นดำเนินการ (Do) 
  2.1 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ห้องสมุด   
  2.2 จัดทำชั้นวางรองเท้าสำหรับนักเรียน 
จำนวน 2 ที่ๆ ละ 4 ชั้น 
  2.3 ตรวจรับวัสดุที่ดำเนินการจัดซ้ือ 
  2.4 ค่าจ้างเหมา        
3.ขั้นติดตามประเมินผล (Check) 
   3.1 ประเมินผลงาน/รายงานผล 
การดำเนินงาน 
4.ขั้นทบทวนปรบัปรุงแก้ไข (Action) 
  4.1 ทบทวนรายงานเพื่อวางแผนปรับปรุง  
  4.2 สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน 

1-15 พ.ย.64 
 
 
1-31 ธ.ค.64 
 
 
 
 
 
1-31 ม.ค.65 
 
 
1-31 มี.ค.65 
 

- 
- 
- 
- 

4,500 
- 
- 
- 

2,000 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

นางพิศมัย สิงห์เสนา 
นายณรงค์เดช เจตวัฒน์ 

 

13. งบประมาณ (Proposed Budget)   

      13.1 เงินบำรุงการศึกษา              193,500     บาท 

      13.2 เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี           -         บาท 

      13.3 เงินอ่ืนๆ                                 -        บาท 

             รวม (Total)                     193,500    บาท 

 

ประมาณการค่าใช้จ่าย 

โครงการส่งเสริมการพัฒนางานห้องสมุด    

 

กิจกรรมที่ 1 : จัดซื้อวัสดุการอ่าน งบประมาณ = งบเงินบำรุงการศึกษา 10,7000 บาท 

ลำดับที่ 
Item 

รายการ 
Lists of materials 

จำนวน/
หน่วย 

Quantity 

ราคา/
หน่วยละ 
Price 

งบประมาณ Budget 
อุดหนุน 

School Free 
อ่ืนๆ 

Others 

1 จัดซื้อหนังสือใหม่  ภาคเรียนที่ 1/2564 300 ล่ม 200 60,000 - 

2 จัดซื้อหนังสือใหม่  ภาคเรียนที่ 2/2564 200 เล่ม 235 47,000 - 

รวม (Total)  กิจกรรมที ่1 107,000 - 

กิจกรรมที่ 2 : จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ครภุณัฑ์ห้องสมุด  งบประมาณ = งบเงินบำรุงการศึกษา  84,500  บาท 
ลำดับ
ที่ 

Item 

รายการ 
Lists of materials 

จำนวน/
หน่วย 

Quantity 

ราคา/
หน่วยละ 
Price 

งบประมาณ Budget 
อุดหนุน 

School Free 
อ่ืนๆ 

Others 
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14. เนื้อหาสาระ (Content for Seminar)    - 

 

15. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (Connected Agencies) 

 กิจกรรม 2  จัดซื้อวัสด ุอุปกรณ ์ห้องสมุด 
1 เครื่องเย็บกระดาษ เบอร์ 35 (MAX)   2 อัน 250 500 - 
2 ชุดหมึกสี เครื่องพิมพ์ Brother DCT-T310 (4 สี)   2 ชุด 900 1,800 - 
3 ตลับหมึกเครื่องพิมพ์ HP Laser jet 1018        2 ตลับ 2,400 4,800 - 
4 ตลับหมึกพิมพ ์เครื่องพิมพ์เลเซอร์ Brother HL 5350 DN  1 ชุด 2,650 2,650 - 
5 แฮนดี้ไดร์ฟ  32 G Kingston    จำนวน 4 อัน 

(สำรองเก็บข้อมูลการลงทะเบียนของหอ้งสมุดหนังสือ 1 อัน /นำเสนอ
ข้อมูลบนทีวี 2 อัน/เก็บขอ้มูลการบรหิารงาน 
ของห้องสมุด 1 อัน 

4 อัน 250 10,00 - 

6 ใบคัตเตอร์อย่างดี NT Spare Blade BL-150P  1 กล่อง 750 750 - 
7 คัตเตอร์อย่างดี   6 อัน 150 900 - 
8 กระดาษกาว 2 หนา้บาง หนา้กว้าง  ½ นิ้ว   20 ม้วน 50 1,000 - 
9 ตราประทับ ชื่อ “ห้องสมุดโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลยั”   2 อัน 250 500 - 
10 ตราประทับวงกลม “ตราห้องสมุด”    2 อัน 450 900 - 
11 ตราประทับวันที่ แบบสายพาน  จำนวน 2 อัน 1 ชุด 60 120 - 
12 สายสแกนบาร์โค้ด Symbol LS2208 PS2 KB    1 ชุด 800 800 - 
13 จอคอมพิวเตอร์ HP P19b G4 Monitor ขนาด 18.5 นิ้ว 

(สำหรับลงทะเบียนหนังสือใหม่/บริการยืม/คืน) 
 2 จอ 3,200 3,200 - 

14 เทปใสขนาด 3 นิ้ว        6 ม้วน 130 780 - 
15 ที่อ่านหนังสือเฉพาะบุคคล  (แผ่นกั้นสีเขียวหรอืแสด) 2 ตัว 3,800 7,600 - 
16 คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ (สำหรับให้นักเรียนสืบค้น)   

รุ่น HP All-in-one PC 
3 ชุด 18,900 56,700 - 

17 ปลั๊กไฟ  ขนาดยาว 3 เมตร (สำหรับพว่งปลั๊กคอมพิวเตอร ์
ให้นักเรียนสืบค้นข้อมูล) 

2 อัน   250 500 - 

รวม (Total)  กิจกรรมที ่2 84,500 - 

กิจกรรมที่ 3  :  ปรบัปรุงห้องสมุด งบประมาณ = งบเงินบำรุงการศึกษา 6,500 บาท 
ลำดับ
ที่ 

Item 

รายการ 
Lists of materials 

จำนวน/
หน่วย 

Quantity 

ราคา/
หน่วยละ 
Price 

งบประมาณ Budget 
อุดหนุน 

School Free 
อ่ืนๆ 

Others 
1 จัดทำทำชั้นวางรองเท้านักเรียนหน้าห้องสมุดจำนวน 2 ที่ๆ  

ละ 4 ชั้น 
  - ค่าเหล็กกลอ่ง ขนาด 4x4 หุน  เส้นละ 6 เมตร 
  - ธูปเชื่อม 
  - สีกันสนิม ซูโกก ุ
  - แปรงขนอ่อน 
  - ค่าจ้างเหมา 

- 
- 

12 เส้น 
2 กล่อง 

1 กระป๋อง 
2 อัน  
1 ครั้ง 

- 
- 

200 
200 

1,200 
250 

2,000 

- 
- 

2,400 
400 

1,200 
500 

2,000 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

รวม (Total)  กิจกรรมที ่3 6,500 - 
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     15.1 ฝ่ายวิชาการ  งานแผนงานฝ่ายวิชาการ 

     15.2 ฝ่ายธุรการ    งานการเงนิ  งานพัสดุ  งานธุรการ 

     15.3  ฝ่ายบริการ   งานประชาสัมพันธ์   

16. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (End-products of Expected outcomes) 

     16.1 มีห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีบรรยากาศ สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการใช้บริการ มสีื่อท่ีเพียงพอเหมาะสม ทันสมยั 

มีกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนอย่างหลากหลายที่เน้นผู้เรยีนเป็นสำคญั 

     16.2 นักเรียน ครูบุคลากร ผูม้ีส่วนได้ส่วนเสียมีความพึงพอใจตอ่การจัดสภาพแวดล้อมห้องสมุดทีเ่อื้อต่อการใช้บริการ  

อย่างนอ้ยร้อยละ 85  

17. เคร่ืองมือท่ีใช้ประเมินผลกิจกรรม 

     17.1 แบบวัดความพึงพอใจของนักเรียน ครูและบุคลกรต่อการจัดสภาพแวดล้อมห้องสมดุที่เอื้อตอ่การใช้บริการ  

18. การควบคุมความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น 

     18.1 ราคาของวัสดุ อุปกรณ์ ครุภณัฑ์ ห้องสมดุที่ดำเนินการจัดซื้ออาจมีการเปลี่ยนแปลง 

     18.2 ภาวะการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 อาจส่งผลให้การดำเนินงานเกิดความลา่ช้า  

19. แนวทางการแก้ปัญหาความเสี่ยงที่จะเกิดขึน้ 

     19.1 ดำเนินการจัดซื้อตามงบประมาณที่ได้รับ 

     19.2 ควรดำเนินการตามระยะเวลาที่กำหนดไว ้
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1. (1.13.2)โครงการ (Project)  ส่งเสรมินิสัยรักการอ่าน 
2. สนองมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน  มาตรฐานที ่1 
3. สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของโรงเรียน  ข้อที่ 1 
       เป้าประสงค์หลัก       ข้อที่ 1.4 
       ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน      ข้อที่  1.4.2 
4. หน่วยงานที่รับผิดชอบ งานห้องสมุด 
5. ผู้รับผิดชอบดำเนินงาน (project proposer) นางคำเพ็ญ  ทีคา และคณะ 
6. ลักษณะโครงการ (Type of the project)   โครงการใหม ่
7. หลักการและเหตุผล (Background of Rational Criteria) 
  การอ่าน เป็นวัฒนธรรมในการแสวงหาความรู้ของนักเรียนทุกคน ปัจจุบันโลกเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้และการแข่งขัน  
การอ่านจึงเป็นวิธีการที่จะช่วยให้นักเรียนได้รับความรู้ ข้อมูลข่าวสาร และแนวคิดใหม่ๆ อันจะเป็นการพัฒนาตนให้เป็นผู้มีนิสัย  
รักการอ่านและรู้จักปรับตัวให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
8. วัตถุประสงค์ (Objectives)  
   8.1 พัฒนานักเรียนให้ใฝ่รู้ใฝเ่รียน สามารถเรียนรู้ด้วยตนเองและแสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่อง 
   8.2 นักเรียนสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ต่างๆ เพื่อพัฒนาตน และพัฒนางานอย่างสร้างสรรค ์
   8.3 นักเรียน ครูและบุคลากรมคีวามพึงพอใจต่อการให้บริการของห้องสมุด 
9. เป้าหมาย (Goals) 
 9.1 ด้านคุณภาพ (Quality)  
  9.1.1 นักเรียนให้ใฝ่รู้ใฝ่เรียน สามารถเรียนรู้ด้วยตนเองและแสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่อง 
     9.2 ด้านปริมาณ (Quantity)   
  9.2.1 นักเรียนสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ต่างๆ เพื่อพัฒนาตน และพัฒนางานอย่างสร้างสรรค์  
อย่างน้อยร้อยละ 80 
            9.2.2 นักเรียน ครูและบุคลากรที่มีความพึงพอใจต่อการให้บริการของห้องสมุดอย่างน้อยร้อยละ 80 
 
10. สถานที่ดำเนินการ (Place)    ห้องสมุด โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย  อำเภอเมืองร้อยเอ็ด  จังหวัดร้อยเอ็ด 
11. ระยะเวลาดำเนินการ (Time)  ()  ภาคเรียนท่ี 1  ปีการศึกษา 2564 (1 เมษายน 2564 – 30 กันยายน 2564) 
           ()  ภาคเรียนท่ี 2  ปีการศึกษา 2564 (1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565) 
12. วิธีดำเนินการ (Procedure: activity) 
ลำดับที ่
(Item) 

การดำเนินงาน 
(Implementation) 

ระยะเวลา 
(Time) 

งบประมาณ 
(Budget) 

ผู้รับผิดชอบ 
(Project Proposer) 

1 กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน สัปดาห์ห้องสมุด     งบประมาณ = งบเงินบำรุงการศึกษา  2,000  บาท 
 1. ขั้นเตรียมการ (Plan) 

    1.1 แต่งตั้ง/ประชุมคณะกรรมการ
ดำเนินงาน 
    1.2 วางแผนการจัดกิจกรรม 
2. ขั้นดำเนินการ (Do) 
    2.1 ดำเนินการจัดกิจกรรม 

1-31 ก.ค.64 
 
 
 

23-27 ส.ค.64 
 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

นางคำเพ็ญ ทีคา 
และคณะ 
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          - จัดนิทรรศการหนังสือใหม่           
          - ประกวดคำขวัญส่งเสริมการอ่าน 
          - แข่งขันตอบปัญหา (แบบออนไลน์)  
          - จัดป้ายนิเทศ 
          - ยอดนักอ่าน  ภาคเรียนท่ี 1/2564 
          - ยอดนักอ่าน  ภาคเรียนที่ 2/2564 
     2.2 มอบเกียรติบัตร 
3.ขั้นติดตามประเมินผล (Check) 
     3.1 ประเมินผลงาน/รายงานผล 
การดำเนินงาน 
4.ขั้นทบทวนปรับปรุงแก้ไข (Action) 
    4.1 ทบทวนรายงานเพื่อวางแผนปรับปรุง  
    4.2 สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน 

 
 
 
 

1 ก.ค.64-30 ก.ย.64 
1 พ.ย.64-28 ก.พ.65 
1 ก.ย.64-28 ก.พ.65 

1-31 มี.ค.65 
 
 

1-31 มี.ค.65 

220 
- 

1,500 
- 
- 

280 
- 
 
 
- 
 

2 กิจกรรมบริการด้านการอ่าน  งบประมาณ = งบเงินบำรุงการศึกษา  -  บาท 
 1. ขั้นเตรียมการ (Plan) 

    1.1 ขออนุมัติโครงการ 
    1.2 ประชุมวางแผนการดำเนินงาน 
2.ขั้นดำเนินการ (Do) 
    2.1 บริการยืม/คืน 
    2.2 บริการสืบคืนข้อมูลทางอินเตอร์เนต็ 
    2.3 บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า    
3.ขั้นติดตามประเมินผล (Check) 
    3.1 ประเมินผลงาน/รายงานผล 
การดำเนินงาน 
4.ขั้นทบทวนปรับปรุงแก้ไข (Action) 
    4.1 ทบทวนรายงานเพื่อวางแผนปรับปรุง  
    4.2 สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน 

15-30 มิ.ย.64 
 
 

15 มิ.ย.64-28 ก.พ.65 
 
 
 

1-31 มี.ค.65 
 
 

1-31 มี.ค.65 

- 
 
 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
 
- 

นายณรงคเ์ดช เจตวัฒน ์
น.ส.จิราพร พิมพ์วิชัย 
นางคำเพ็ญ ทีคา 

 
13. งบประมาณ (Proposed Budget)   

      13.1 เงินบำรุงการศึกษา              2,000       บาท 

      13.2 เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี           -         บาท 

      13.3 เงินอ่ืนๆ                                 -        บาท 

             รวม (Total)                     2,000    บาท 
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ประมาณการค่าใช้จ่าย 
โครงการส่งเสริมการอ่านสัปดาห์ห้องสมุด 

 

กิจกรรมที่ 1 :  จัดซ้ือวัสดุ อุปกรณ์ในการจัดป้ายนิเทศหน้าห้องสมุด  งบประมาณ =เงินบำรุงการศึกษา 2,000 บาท 
ลำดับ
ที ่

Item 

รายการ 
Lists of materials 

จำนวน/หน่วย 
Quantity 

ราคา/
หน่วยละ 
Price 

งบประมาณ Budget 
อุดหนุน 

School Free 
อื่นๆ 

Others 
1 กระดาษโปสเตอรส์ี  (แบบอ่อน คละสี)   24 แผ่น 25 600 - 
2 อุปกรณ์ตกแต่งบอร์ด             4 ชุด 100 400 - 
3 โปสเตอร์ประเพณี/วันสำคัญ 12 ชุด 25 300 - 
4 กระดาษกาว 2 หน้า รุ่นบาง 5 ม้วน 40 200 - 
5 กระดาษพิมพ์เกยีรติบัตร 2 ห่อ 140 280  
6 กระดาษ 100 ปอด์น A4  1 ห่อ 220 220  

รวม (Total)  กิจกรรมที่ 1 2,000 - 

กิจกรรมที่ 2 : รางวลักิจกรรมส่งเสริมการอ่าน งบประมาณ = เงินบำรุงการศึกษา  -  บาท 

ลำดับที่ 
Item 

รายการ 
Lists of materials 

จำนวน/หน่วย 
Quantity 

ราคา/
หน่วยละ 
Price 

งบประมาณ Budget 
อุดหนุน 

School Free 
อ่ืนๆ 

Others 
1 รางวัลการประกวดคำขวญัส่งเสรมิการอ่าน     

 2.1 ระดับ ม.ต้น 
     - ชนะเลิศ 
     - รองชนะเลิศ อันดับ 1 
     - รองชนะเลิศ อันดับ 2 
     - ชมเชย 

- 
1 
1 
1 
1 

- 
- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 

 2.2 ระดับ ม.ปลาย 
     - ชนะเลิศ 
     - รองชนะเลิศ อันดับ 1 
     - รองชนะเลิศ อันดับ 2 
     - ชมเชย  

- 
1 
1 
1 
1 

- 
- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 

2 รางวัลการแข่งขันตอบปัญหา (แบบออนไลน์)     
 3.1 ระดับ ม.ต้น 

     - ชนะเลิศ 
     - รองชนะเลิศ อันดับ 1 
     - รองชนะเลิศ อันดับ 2 
     - ชมเชย 

- 
1 
1 
1 
1 

- 
- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 

 3.2 ระดับ ม.ปลาย 
     - ชนะเลิศ 
     - รองชนะเลิศ อันดับ 1 
  - รองชนะเลิศ อันดับ 2 
     - ชมเชย  

- 
1 
1 
 
1 

- 
- 
- 
 
- 

- 
- 
- 
 
- 

- 
- 
- 
 
- 
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14. เนื้อหาสาระ (Content for Seminar) (เฉพาะโครงการที่มีการประชุม อบรม สมัมนา)    
      - ไม่มี -      
15. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (Connected Agencies) 
     15.1 ฝ่ายวิชาการ    15.2 ฝ่ายธุรการ  งานแผนงานงานพัสดุ  งาน  การเงิน       15.3 ฝ่ายบริการ  งานประชาสัมพันธ์ 
16. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (End-products of Expected outcomes) 
      16.1 นักเรียนเป็นผู้ใฝรู่้ใฝ่เรยีน สามารถเรยีนรู้ด้วยตนเองและแสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่อง 
      16.2 นักเรียนสามารถใช้เทคโนโลยสีารสนเทศและแหล่งเรียนรูต้่างๆ เพื่อพัฒนาตน และพัฒนางานอย่างสร้างสรรค์ 
      16.3 นักเรียน ครูและบุคลากรมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของห้องสมุด 
17. เคร่ืองมือท่ีใช้ประเมินผลกิจกรรม 
     17.1 แบบวัดความพึงพอใจของนักเรียน ครูและบุคลากรต่อการให้บริการของงานห้องสมดุ 
18. การควบคุมความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น 
     18.1 ราคาวัสดุอุปกรณ์ที่จัดซือ้เพื่อจัดป้ายนิเทศอาจมีการเปลี่ยนแปลง 
     18.2 การแพร่ระบาดของโรค COVID-19  อาจมีผลกระทบต่อการจัดกิจกรรม 
19. แนวทางการแก้ปัญหาความเสี่ยงที่จะเกิดขึน้ 
     19.1 จัดกิจกรรมโดยหลีกเลี่ยงการจัดกิจกรรมกลุ่ม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 - - - 
3 รางวัลยอดนักอ่าน     

 ภาคเรียนที ่1/2564 
4.1 ระดับ ม.1-3 
4.2 ระดับ ม.4-6    

- 
3 
3 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

 ภาคเรียนที ่2/2564 
4.1 ระดับ ม.1-3 
4.2 ระดับ ม.4-6    

- 
3 
3 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

รวม (Total)  กิจกรรมที ่2 -  



แผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2564 
โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย/ฝ่ายวิชาการ 

102 
 

 

1. (1.14) โครงการ (Project)  สนับสนุนงานแนะแนว 

2. สนองมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน  มาตรฐานที ่  1, 2 

3. สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของโรงเรียน   ข้อท่ี    2, 3   

    เป้าหมายหลัก                               ข้อที ่   2.4, 2.5, 3.3, 3.4 

    ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน                  ข้อที่    2.4.1, 2.4.3, 2.5.1-3, 3.3.2, 3.4.1 

4. หน่วยงานที่รับผิดชอบ    งานแนะแนว กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรยีน ฝ่ายวิชาการ  

5. ผู้รับผิดชอบดำเนินงาน (Project proposer)    นางธีรา  สอนใจ 

6. ลักษณะโครงการ (Type of the project)        โครงการใหม ่ 

7. หลักการและเหตุผล (Background of Rational Criteria)  

 งานแนะแนว เป็นงานที่ตอบสนองนโยบายแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2575 สำนักเลขาธิการสภาการศึกษา 

กระทรวงศึกษาธิการ ตามยุทธศาสตร์ที่ 2  โดยรับผิดชอบการดำเนินการ ดังนี้ (1) พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และพื้นฐานทักษะอาชีพ

ตามมาตรฐานหลักสูตร  (2) ส่งเสริมความรู้และทักษะอาชีพ แนะแนวอาชีพ และจัดการเรียนรู้ด้านอาชีพตามหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  (3) จัดกิจกรรมเพื่อสร้างความรู้และประสบการณ์ด้านงานอาชีพ  การประกอบอาชีพอิสระ 

และการเป็นผู้ประกอบการแก่ผู้เรียน   

 งานแนะแนว จึงเป็นงานบริการที่มุ่งส่งเสริมและพัฒนานักเรียนให้ได้พัฒนาตนเองเต็มศักยภาพ รู้จักแสวงหาและใช้ข้อมูล

สารสนเทศ สามารถตัดสินใจและแก้ปัญหาได้ด้วยตนเอง มีทักษะในการอยู่ร่วมกับผู้อื ่น ตลอดจนรู้ถึงวิธีการปรับตัวให้เข้ากับ

สิ่งแวดล้อมและดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุข  รู้จักกำหนดเป้าหมายเพื่อการศึกษาต่อในระดับสูงขึ้น  เพื่อเป็นแนวทางไปสู่การประกอบ

อาชีพและประสบความสำเร็จในในการดำเนินชีวิต   การจัดกิจกรรมแนะแนวจึงต้องส่งเสริม  สนับสนุน  และพัฒนาการดำเนินงาน  

ทั้งในด้านผู้เรียน  ผู้สอน  และการจัดกิจกรรมที่เน้นกระบวนการส่งเสริมและช่วยเหลือให้นักเรียนให้บรรลุผลดังกล่าวข้างต้น   

8. วัตถุประสงค์ (Objectives) 

 8.1 เพื่อจัดกิจกรรมแนะแนวได้ตรงตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 

 8.2 เพื่อให้การบริการแนะแนว 5 บริการหลักดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ 

    8.3 เพื่อให้นักเรียนค้นพบศักยภาพ ความสามารถ และความดีของตนเอง รวมทั้งมีแนวทางในการพัฒนาตนเอง ให้มีความก้าวหน้า

ในทักษะวิชาการ สร้างโอกาสในการเรยีนรู้ สร้างทางเลือกในการศึกษาหาความรู้ให้กว้างขวางยิ่งข้ึน 

    8.4 เพื่อให้นักเรียนมีเป้าหมายในการศึกษาและการประกอบอาชีพ   สามารถวางแผนและตดัสินใจเข้าสู่เส้นทางการศึกษาเพื่อการมี

งานทำ และพัฒนาตนเองเพื่อการเข้าสู่อาชีพในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

    8.5 เพื่อเสริมสร้างความร่วมมอื ความเข้าใจอันดีและร่วมกันพัฒนาบทบาทของครูแนะแนว ครูที่ปรึกษา ครูผูส้อน บุคลากรทางการ

ศึกษาในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

 8.6 เพื่อพัฒนาระบบงานแนะแนวให้สามารถดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่องและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

 8.7 เพื่อพัฒนางานแนะแนวให้มีศักยภาพพร้อมที่จะเป็นศูนย์แนะแนวประจำเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา ร้อยเอ็ด  

9. เป้าหมาย (Goals) 

   9.1 ด้านคุณภาพ (Qaulity)   

 9.1.1 สร้างเครือข่ายนักเรียนเพื่อนท่ีปรึกษา (Youth Counselor : YC ) ทุกห้องเรียน 

 9.1.2 สร้างแกนนำเพื่อค้นหาศักยภาพ และพัฒนาตนเองตามความสามารถและความสนใจ เพื่อการศกึษาต่อและประกอบ

อาชีพในอนาคต 
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 9.1.3 นักเรียนท่ีมีความประพฤติดแีต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ได้รับการช่วยเหลือให้รับทุนการศึกษา และตดิตามผลอยา่งต่อเนื่อง 

 9.1.4 พัฒนาผู้เรียนให้บรรลุเป้าหมายการศึกษาเพื่อการมีงานทำ 

 9.1.5 ครูแนะแนวไดร้ับความรู้ข่าวสารทันสมัยที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาต่อและประกอบอาชีพในอนาคตของนักเรียน และ

มีองค์ความรู้นำมาใช้ในการดูแลชว่ยเหลือนักเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ 

 9.1.6 การจัดบริการแนะแนว 5 บริการอย่างมีประสิทธิภาพ 

 9.1.7 มีคอมพิวเตอร์ หนังสือ สื่อสิ่งพิมพ์เพื่อสนับสนุนการจดักิจกรรมการพัฒนาตนเอง ท่ีจำเป็นและเอื้อต่อการจัดบริการแก่

นักเรียนท่ีมีประสิทธิภาพ 

 9.1.8 สำนักงานแนะแนวมีบรรยากาศท่ีเหมาะสม พร้อมสำหรับการให้บริการแก่นักเรียน ครู และผู้ปกครอง  

 9.1.9 มีความพร้อมและเหมาะสมในการเป็นศูนย์แนะแนวประจำเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา ร้อยเอ็ด   

   9.2 ด้านปริมาณ (Quantity) 

 9.2.1 นักเรียนร้อยละ 100 ได้รับการพัฒนา ส่งเสริมจากกจิกรรมแนะแนวอย่างมีประสิทธิภาพ 

 9.2.2 นักเรียนทุกระดับชั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 และ 6 ไดร้ับทราบข้อมลูสารสนเทศและแนวทางการศึกษา

ต่อและอาชีพ ตรงตามเป้าหมายการศึกษาเพื่อการมีงานทำ ร้อยละ 95 

 9.2.3 มีเครือข่ายนักเรยีนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor : YC ) ของห้องเรียน ร้อยละ 95 

 9.2.4 นักเรียนไดร้ับการสนับสนุนให้ค้นพบศักยภาพตนเอง พร้อมท้ังได้พัฒนาตามความถนัด ความสนใจ เป็นพื้นฐาน

การศึกษาต่อระดับสูงขึ้นและการเลือกประกอบอาชีพในอนาคต ร้อยละ 95  

 9.2.5 จัดสรรทุนการศึกษา ให้นักเรียนท่ีมีความประพฤตดิีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ร้อยละ 95 

 9.2.6 บริการแนะแนว 5 บริการดำเนินการอย่างครบวงจรอยู่ในระดบัดีร้อยละ 85  

 9.2.7 ครูแนะแนวเข้าร่วมประชุม สัมมนา แนวทางการศึกษาต่อและอาชีพในอนาคต เพื่อนำความรู้ที่ทันสมัยมาถ่ายทอดแก่

นักเรียน และมีโอกาสไปศึกษาดูงาน ศูนย์แนะแนวต้นแบบเพื่อนำความรู้มาพัฒนางานแนะแนวใหไ้ดม้าตรฐาน 

ร้อยละ 100 

 9.2.8 มีคอมพิวเตอร์ ท่ีมีประสิทธิภาพสำหรับนักเรยีนใช้ในการศึกษาค้นคว้า ดำเนินการเพื่อสมัครเข้าศึกษาต่อ ทำสัญญา

กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) และทุนการศึกษาอื่น ๆ ร้อยละ 80 

 9.2.9 มีหนังสือ สื่อสิ่งพิมพ์ วัสดุการอ่านที่ทันสมัย บริการเพื่อการคน้พบตนเองตามความสามารถ ความสนใจและเป็นแนวทาง

ในการศึกษาต่อเพื่อประกอบอาชีพแก่นักเรียน ร้อยละ 80 

 9.2.10 สำนักงานแนะแนวมีบรรยากาศดี เหมาะสมแก่การจดักิจกรรมและให้บริการ ร้อยละ 90 

 9.2.11 มีความพร้อมและเหมาะสมในการเป็นศูนย์แนะแนวประจำเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ร้อยเอ็ด ร้อยละ 85 

10. สถานที่ดำเนินการ (Place)   โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 

11. ระยะเวลาดำเนินการ (Time)  ()  ภาคเรียนท่ี 1  ปีการศึกษา 2564 (1 เมษายน 2564 – 30 กันยายน 2564) 

           ()  ภาคเรียนท่ี 2  ปีการศึกษา 2564 (1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565) 
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12. วิธีดำเนินการ (Procedure : activity) 
ลำดับที่  
Item  

การดำเนินการ  
Implementation  

ระยะเวลา  
Time  

งบประมาณ 
Budget   

ผู้รับผิดชอบ  
Project Proposer  

1 กิจกรรมที่ 1 สร้างเครือขา่ยเพื่อนที่ปรกึษา (Youth Counselor : YC) ( เงนิอุดหนุนเรียนฟรี 15 ป ี= 15,000 ) 
1.ขั้นเตรียมการ (Plan)  
   1.1 เสนอโครงการและขออนุมัติ  
   1.2 ประชุม/วางแผน/ประสานงานผู้เกี่ยวข้อง  
2.ขั้นดำเนินการ (Do)   
    2.1 ติดต่อประสานงานวิทยากร  
    2.2 แจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องได้แก่ ผู้บริหาร ครูประจำวิชา ครูที่ปรึกษา 
หัวหน้าระดับ ผู้ปกครอง นักเรียน 
    2.3 จัดทำเอกสารประกอบการอบรมและเอกสารต่างๆ ที่ใช้ใน
การจัดกิจกรรม 
    2.4 ดำเนินการจัดกิจกรรมตามวันเวลาที่กำหนด 
    2.5 ดำเนินการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเครือข่าย    
3.ขั้นติดตามประเมินผล (Check)  
  3.1 ติดตามผลและประเมินผลการดำเนินงาน 
4.ขั้นทบทวนปรบัปรุงแก้ไข (Action) 
  4.1 ทบทวนและรายงานสรุปผลการดำเนินงาน 

26 มี.ค.64 
 
 

25 ส.ค.64 
 

 
 

 
 
1ก.ย.64-23ก.พ.65 

 
25 มี.ค.65 

 
25 มี.ค.65 

 
- 
- 
 
- 
- 
 
- 
 
- 

15,000 
 
- 
 
- 

นางเอื้องฟ้า สุขประเสริฐ 
 

 

2 กิจกรรมที่ 2 จดับริการแนะแนว 5 บรกิาร ( เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี = 1,000 ) 
1.ขั้นเตรียมการ (Plan)  
  1.1 เสนอโครงการและขออนุมัติ  
  1.2 ประชุม/วางแผน/ประสานงานผู้เกี่ยวข้อง  
2.ขั้นดำเนินการ (Do)   
    2.1 กำหนดแนวทางการจัดบริการแนะแนว 5 บริการ กำหนด
ขอบเขตและหนา้ที่รับผิดชอบของในแตล่ะกิจกรรม(สพม.ร้อยเอ็ด
ร่วมกับศูนย์แนะแนว) 
    2.2 จัดเตรียมเอกสารเพื่อใหบ้ริการ  สารสนเทศให้เป็นปัจจุบัน
ให้เกิดความครอบคลุมในบริการ 
    2.3 ดำเนินการจัดกิจกรรมการจัดบรกิารแนะแนว 5บรกิารตาม
ขอบเขตและมาตรฐานงานแนะแนว 
    2.4 จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการค้นหาศักยภาพ ในตนเองของ
ผู้เรียนโดยใช้เครื่องมือจิตวิทยาที่เหมาะสมกับช่วงวยั  
    2.5 จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเครือข่ายงานแนะแนว  
    2.6 สนับสนนุการจัดทำวจิยั ในชั้นเรยีน เพือ่แก้ไขปญัหาพฤตกิรรม 
3. ขั้นตดิตามประเมินผล (Check)  
  3.1 ติดตามผลและประเมินผลการดำเนินงาน 
4.ขั้นทบทวนปรบัปรุงแก้ไข (Action) 
  4.1 ทบทวนและรายงานสรุปผลการดำเนินงาน 

26 มี.ค.64 
 
 
 

1 มิ.ย.64–26 มี.ค.
65 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

25 มี.ค.65 
 

25 มี.ค.65 

 
- 
- 
 
- 
 
 

1,000 
 
- 
 
- 
 
- 
- 
 
- 
 
- 

นางเอื้องฟ้า สุขประเสริฐ 

3 กิจกรรมที่ 3  บริการเพื่อทุนการศึกษา การศึกษาต่อและอาชีพ และการศึกษาค้นคว้า ( เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ป ี= 48,000 ) 
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 1.ขั้นเตรียมการ (Plan)  
  1.1 เสนอโครงการและขออนุมัติ  
  1.2 ประชุม/วางแผน/ประสานงานผู้เกี่ยวข้อง  
2.ขั้นดำเนินการ (Do)   
 2.1 ซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์และเครื่องปริ้นท์ 
 2.2 รวบรวม portfolio นักเรียนผา่นรอบแรก 
 2.3 จัดมุมเอกสาร/ป้ายนิเทศเพื่อการศึกษาต่อและอาชพี     
3.ขั้นติดตามประเมินผล (Check)  
  3.1 ติดตามผลและประเมินผลการดำเนินงาน 
4.ขั้นทบทวนปรบัปรุงแก้ไข (Action) 
  4.1 ทบทวนและรายงานสรุปผลการดำเนินงาน 

26 มี.ค.64 
 
 

1 มิ.ย.64-25 มี.ค.65 
 
 
 

25 มี.ค.65 
 

25 มี.ค.65 

 
- 
- 
 

45,500 
- 

  2,500 
 
- 
 
- 

นางสมสมัย เกตุพิบูลย ์
 
 
 
 
 
 

4 กิจกรรมที่ 4  แนะแนวการศึกษา (ไม่ใช้งบประมาณ)  

1.ขั้นเตรียมการ (Plan) 
   1.1 เสนอโครงการเพื่ออนุมัต ิ
   1.2 แต่งต้ังคณะกรรมการ/ประชุมวางแผน 
2. ขั้นดำเนินการ (Do) 
    2.1 ติดต่อประสานงานสถาบันการศึกษาและวิทยากร 
    2.2 แจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องได้แก่ ผู้บริหาร ครูประจำวิชา  
    ครูที่ปรึกษา หัวหน้าระดับ ผู้ปกครอง นักเรียน   
    2.3  จัดทำเอกสารที่ใช้ในการจัดกิจกรรม 
    2.4 ดำเนินการจัดกิจกรรมตามวันเวลาที่กำหนด 
3. ขั้นตดิตามประเมินผล (Check) 
    3.1 ติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน 
4. ขั้นทบทวนปรับปรุงแก้ไข (Action) 
    4.1 ทบทวนและรายงานสรุปผลการดำเนินงาน 

26 มี.ค.64 
 
 

1มิ.ย.64-25มี.ค.65 
 
 
 
 
 

25 มี.ค.65 
 

25 มี.ค.65 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 
 

นางอัจฉรียา   หินซุย 
 

5 
 

กิจกรรมที่ 5  พัฒนาศักยภาพและความสามารถนักเรียน(ค่ายหัวแหลม) ( เงนิอุดหนุนเรียนฟรี 15 ป ี= 12,000 ) 
1.ขั้นเตรียมการ (Plan) 
   1.1 เสนอโครงการเพื่ออนุมัต ิ
   1.2 แต่งต้ังคณะกรรมการ/ประชุมวางแผน 
2. ขั้นดำเนินการ (Do) 
    2.1 ประสานงานฝา่ยงานอาคารสถานที่/พัสดุ การเงิน/สารบรรณ 
    2.3 ประสานงานกบัมูลนิธิหวัแหลมเพื่อสังคม 
    2.2 ดำเนินการจัดกิจกรรมตามวันเวลาที่กำหนด 
3. ขั้นตดิตามประเมินผล (Check) 
    3.1 ติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน 
4. ขั้นทบทวนปรับปรุงแก้ไข (Action) 
    4.1 ทบทวนรายงานผลสรุปการดำเนินงาน 

26 มี.ค.64 
 

 
   1 ก.ย. 64, 

17 พ.ย. 64 
  
 

25 มี.ค.64 
 

25 มี.ค.65 

 
 
 
 
 
 

12,000 

นางธีรา  สอนใจ 
 

6 กิจกรรมที่ 6 ทุนการศึกษาและกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) (ไม่ใช้งบประมาณ) 
 1.ขั้นเตรียมการ (Plan) 

   1.1 เสนอโครงการเพื่ออนุมัต ิ
   1.2 แต่งต้ังคณะกรรมการ/ประชุมวางแผน 
2. ขั้นดำเนินการ (Do) 
    2.1 ประสานงานกองทุน มูลนิธิ/พัสดุ/การเงิน  

26 มี.ค.64 
 
 

1มิ.ย.64–25มี.ค.65 
 

เงินกองทุน, มูลนิธิ, 
บริจาค 

การสนับสนุนจาก
หน่วยงาน,องค์กร

ภายนอก 

นางสมสมัย เกตุพิบูลย ์
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    2.2 ดำเนินการคัดกรองนักเรียนเพื่อรับทุนการศึกษา 
    2.3 ดำเนินงานมอบทุนการศึกษา 
3. ขั้นตดิตามประเมินผล (Check) 
    3.1 ติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน 
4. ขั้นทบทวนปรับปรุงแก้ไข (Action) 
    4.1 ทบทวนและรายงานสรุปผลการดำเนินงาน 

 
 
 

25 มี.ค.65 
 

25 มี.ค.65 

 

7 กิจกรรมที่ 7 พัฒนาและปรบัปรุงสำนักงานแนะแนว ( เงินอุดหนุนเรยีนฟรี 15 ป ี= 14,000 ) 
1.ขั้นเตรียมการ (Plan) 
   1.1 เสนอโครงการเพื่ออนุมัต ิ
   1.2 แต่งต้ังคณะกรรมการ/ประชุมวางแผน 
2. ขั้นดำเนินการ (Do) 
    2.1 ประสานงานฝ่ายงานอาคารสถานที่/พัสดุ/การเงิน  
    2.2 ปรับปรุงสำนกังานแนะแนว  
    2.3 จัดซื้อพริ้นเตอร์เลเซอร์สี หมึกพริ้นท์ กระดานไวท ์
          บอร์ด ซ่อมบำรุงวัสดอุุปกรณ์สำนักงาน  
3. ขั้นตดิตามประเมินผล (Check) 
    3.1 ติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน 
4. ขั้นทบทวนปรับปรุงแก้ไข (Action) 
    4.1 ทบทวนและรายงานสรุปผลการดำเนินงาน 

 
26 มี.ค.64 

 
1มิ.ย.64-25มี.ค.65 

 
 
 
 
 

25 มี.ค.65 
 

25 มี.ค.65 

 
 
 
 
 
 

14,000 
 

นางธีรา  สอนใจ 

8 กิจกรรมที่ 8 พัฒนาบุคลากร ((ไม่ใช้งบประมาณ)) 
1.ขั้นเตรียมการ (Plan)  
   1.1 เสนอโครงการและขออนุมัติ  
   1.2 ประชุม/วางแผน/ประสานงานผู้เกี่ยวข้อง  
2.ขั้นดำเนินการ (Do)   
     2.1 ติดต่อประสานงาน  
     2.2 เข้าร่วมอบรม ประชุม สัมมนาแนวทางการศึกษาต่อและ
อาชีพในอนาคต  
     2.3  ศึกษาดูงานศูนย์แนะแนวต้นแบบ 
    2.4 ดำเนินการจัดกิจกรรมตามวันเวลาที่กำหนด   
3.ขั้นติดตามประเมินผล (Check)  
  3.1 ติดตามผลและประเมินผลการดำเนินงาน 
4.ขั้นทบทวนปรบัปรุงแก้ไข (Action) 
  4.1 ทบทวนและรายงานสรุปผลการดำเนินงาน 
  4.2 สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน  

 
26 มี.ค.64 

 
 

15 ต.ค. 64, 
 

27 ธ.ค. 64 
 
 

 
25 มี.ค.65 

 
25 มี.ค.65 

ไม่ใชง้บประมาณ 
 
 
 

นางธีรา  สอนใจ 

13. งบประมาณ (Proposed Budget)   

      13.1 เงินบำรุงการศึกษา                    -        บาท 

      13.2 เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี        90,000    บาท 

      13.3 เงินอ่ืนๆ                                 -        บาท 

             รวม (Total)                     90,000    บาท 

ประมาณการค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนระบบงาน 
แผนงาน  งบประมาณโรงเรียน  

งานแนะแนว  ฝ่ายวิชาการ  โรงเรียนร้อยเอ็ดวิยาลัย 
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กิจกรรมที่ 1 สร้างเครือขา่ยเพื่อนที่ปรกึษา (Youth Counselor : YC) 

ลำดับที ่
Item 

รายการ 
Lists of materials 

จำนวน/
หน่วย 

Quantity 

ราคา/
หน่วยละ 
Price 

งบประมาณ Budget 
บำรุงการศึกษา 
School Free 

เงินอุดหนุน
เรียนฟรี 15 ป ี

1 ค่าวิทยากรภายนอก   5,000 - 
2 ค่าอาหารกลางวัน อาหารวา่ง วิทยากร/นักเรียน/คณะทำงาน 100 100 10,000 - 

รวมกิจกรรมที่ 1 15,000 - 
กิจกรรมที่ 2 จดับริการแนะแนว 5 บรกิาร 

ลำดับที ่
Item 

รายการ 
Lists of materials 

จำนวน/
หน่วย 

Quantity 

ราคา/
หน่วยละ 
Price 

งบประมาณ Budget 
บำรุงการศึกษา 
School Free 

เงินอุดหนุน
เรียนฟรี 15 ป ี

 แฟ้มเก็บเอกสาร ไส้แฟ้ม วัสดุอุปกรณ์จดั 5 บริการ      1,000 - 
รวมกิจกรรมที่ 2 1,000 - 

กิจกรรมที่ 3 บริการเพื่อทุนการศึกษา การศึกษาต่อและอาชีพ และการศึกษาค้นคว้า 

ลำดับที ่
Item 

รายการ 
Lists of materials 

จำนวน/
หน่วย 

Quantity 

ราคา/
หน่วยละ 
Price 

งบประมาณ Budget 
บำรุงการศึกษา 
School Free 

เงินอุดหนุน
เรียนฟรี 15 ป ี

1 อะไหล่และซ่อมบำรุงคอมพวิเตอร์และเครื่องปริ้น   40,000 - 
2 หมึกพริ้นเตอร์เลเชอร์ HP 83A    5,000 - 
3 หมึกพริ้นเตอร์อิงค์เจท สี Epson 003    1,500 - 
4 แฟ้มสะสมผลงานนักเรียนที่ผ่านรอบแรก (จัดทำรูปเล่ม)    2,500 - 

รวมกิจกรรมที่ 3 48,000 - 
กิจกรรมที่ 4 แนะแนวการศึกษา 

ลำดับที ่
Item 

รายการ 
Lists of materials 

จำนวน/
หน่วย 

Quantity 

ราคา/
หน่วยละ 
Price 

งบประมาณ Budget 
บำรุงการศึกษา 
School Free 

เงินอุดหนุน
เรียนฟรี 15 ป ี

1 ค่าวิทยากรทั้งภายในและภายนอก   - - 
4 ค่าเอกสารและวัสดุอุปกรณ์ประกอบการจัดกิจกรรม    - - 

รวมกิจกรรมที่ 4 - - 
กิจกรรมที่ 5 พัฒนาศักยภาพและความสามารถของนักเรียน(ค่ายหัวแหลม) 

ลำดับที ่
Item 

รายการ 
Lists of materials 

จำนวน/
หน่วย 

Quantity 

ราคา/
หน่วยละ 
Price 

งบประมาณ Budget 
บำรุงการศึกษา 
School Free 

เงินอุดหนุน
เรียนฟรี 15 ป ี

1 วิทยากรภายนอก   5,000 - 
2 ค่าอาหารกลางวัน อาหารวา่ง  70 100 7,000 - 

รวมกิจกรรมที่ 5   12,000 - 
กิจกรรมที่ 6 ทุนการศึกษาและกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) 

ลำดับที ่
Item 

รายการ 
Lists of materials 

จำนวน/
หน่วย 

Quantity 

ราคา/
หน่วยละ 
Price 

งบประมาณ Budget 
บำรุงการศึกษา 
School Free 

เงินอุดหนุน
เรียนฟรี 15 ป ี

1 ทุนการศึกษาประจำป ี   - - 
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2 ทุนการศึกษาจากหน่วยงาน องค์กร มูลนิธิและเงินบริจาคเพื่อ
การศึกษา 

  - 300,000 

3 ทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ)   -  *กยศ.อนุมัต ิ
รวมกิจกรรมที่ 6 - 300,000 

กิจกรรมที่ 7 พัฒนาและปรบัปรุงสำนักงานแนะแนว 

ลำดับที ่
Item 

รายการ 
Lists of materials 

จำนวน/
หน่วย 

Quantity 

ราคา/
หน่วยละ 
Price 

งบประมาณ Budget 
บำรุงการศึกษา 
School Free 

เงินอุดหนุน
เรียนฟรี 15 ป ี

1 ป้ายนิเทศ 1 2,000 2,000 - 
2 วัสดุส้ินเปลืองสำนักงาน เช่น กระดาษA4 กระดาษปก กระดาษโพสต์

อิท ลวดเย็บ ลวดเสียบกระดาษ กาว กรรไกร คัตเตอร์ ฯลฯ 
 2,000 2,000 - 

3 งบปรับปรุง ซ่อมบำรุง วัสดุครุภัณฑ์สำนักงานแนะแนว   5,000 - 
4 กระดานไวท์บอร์ด ขาตั้งล้อเลื่อน 2 หนา้ แบบแม่เหล็ก (90x150ซม.)   1  5,000 - 

รวมกิจกรรมที่ 7 14,000 - 
กิจกรรมที่ 8 พัฒนาบุคลากรงานแนะแนว 

ลำดับที ่
Item 

รายการ 
Lists of materials 

จำนวน/
หน่วย 

Quantity 

ราคา/
หน่วยละ 
Price 

งบประมาณ Budget 
บำรุงการศึกษา 
School Free 

เงินอุดหนุน
เรียนฟรี 15 ป ี

1 ครูแนะแนวเข้าร่วมอบรม ประชุม สัมมนาแนวทางการศึกษาตอ่และ
อาชีพในอนาคต  

    

2 ครูแนะแนวศึกษาดูงานศูนย์แนะแนวตน้แบบ     
รวมกิจกรรมที่ 8   

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 90,000 300,000 

 
14. เนื้อหาสาระ (Content for Seminar) 
     14.1 สร้างแกนนำและเครือขา่ยเพื่อนท่ีปรึกษาทุกห้องเรียน 
     14.2 แนะแนวการศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นเพื่อการประกอบอาชีพในอนาคต 
     14.3 นักเรียนสามารถค้นหาศกัยภาพ และพัฒนาตนเองตามความสามารถและความสนใจ เพื่อการศึกษาต่อและประกอบอาชีพใน
อนาคต 
15. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (Connected Agencies)   
      15.1 มหาวิทยาลัย / หน่วยงานราชการ 
 15.2 หน่วยงานเอกชนท่ีเกี่ยวข้อง 
      15.3 ฝ่ายธุรการ ฝ่ายกิจการนักเรียน ฝ่ายบริการ 
16. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (End products of Expected outcomes) 
 16.1 มีเครือข่ายนักเรียนยุวชนแนะแนว (Youth Counselor : YC  เพื่อนช่วยเพื่อน/พี่ช่วยน้อง/เพื่อนช่วยครูที่ปรึกษา 
 16.2 มีระบบงานแนะแนวที่มีประสิทธิภาพ  ให้การบริการแนะแนว 5 บริการหลัก มีข้อมลูตา่ง ๆ ครบทุกด้าน  
มีบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ  พร้อมให้คำปรึกษาอย่างถูกต้อง  
 16.3 มีคอมพิวเตอร์ พริ้นเตอร์ หนังสือ สื่อสิ่งพิมพ์เพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรมการพัฒนาตนเอง แนะแนวการศึกษาต่อและ
อาชีพแก่นักเรียนที่มีประสิทธิภาพบริการแก่นักเรียน   
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   16.4 นักเรียนค้นพบศักยภาพ ความสามารถ และความดีของตนเอง มีแนวทางในการพัฒนาตนเอง ให้มีความก้าวหน้าด้านทักษะ
วิชาการ สร้างโอกาสในการเรียนรู ้สร้างทางเลือกในการศึกษาหาความรู้ได้อย่างกว้างขวาง 
       16.5 นักเรียนได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษาช่วยเหลือด้านเศรษฐกิจ  รวมถึงสรา้งขวัญกำลังใจนักเรียนท่ีมีความประพฤติดี  
สร้างคณุประโยชน์และชื่อเสียงใหโ้รงเรียน 
 16.6  นักเรียนบรรลเุป้าหมายการศึกษาเพื่อการมีงานทำ 
       16.7 สำนักงานแนะแนวมีบรรยากาศทีเ่หมาะสม และพร้อมสำหรับการให้บริการแก่นักเรียน ครู และผู้ปกครอง  
       16.8 มีความพร้อมและเหมาะสมในการเป็นศูนย์แนะแนวประจำเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ร้อยเอ็ด  
17. เคร่ืองมือท่ีใช้ประเมินผลกิจกรรม 
       17.1 การสังเกต สอบถาม สัมภาษณ ์
       17.2 แบบสอบถามประเมินผลการจัดกิจกรรม 
18. การควบคุมความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น 
 18.1 กิจกรรมการจดัอบรมไมไ่ด้ดำเนินการตามเวลาที่กำหนดในแผนปฏิบัติการ เนื่องจาก การประกาศเปิดภาคเรยีน 
ที่อาจจะเลื่อนออกไป และภาวการณ์เกดิโรคระบาดทำให้เกดิความเสี่ยงในการดำเนินกิจกรรม 
 18.2 การปรับราคาสินค้า วัสดุอุปกรณ ์
 18.3 ความเข้าใจของบุคลากรในบทบาทของงานแนะแนว 
19. แนวทางการแก้ปัญหาความเสี่ยงที่จะเกิดขึน้ 
 19.1 เลื่อนหรือเปลีย่นแปลงรูปแบบการดำเนินกิจกรรมอบรมและกิจกรรมอื่น ๆ ตามความเหมาะสม 
 19.2 ปรับลดจำนวนวัสดุ ครภุัณฑท์ี่ต้องใช้ในการดำเนินงานตามความจำเป็น หากมผีลกระทบทำให้การปฏิบัติงาน 
ไม่สะดวก ล่าช้าหรือไม่เพียงพอตอ่การดำเนินงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ ให้พิจารณาของบประมาณสนับสนุน
เพิ่มเตมิจากโรงเรียน 
 19.3 การประชาสัมพันธ์บทบาทหน้าท่ีงานแนะแนว ที่มีผลต่อการศกึษาต่อและประกอบอาชีพของนักเรียนในอนาคต ตลอดจน
การดูแลช่วยเหลือนักเรียนใหรู้้จักตนเอง แก้ปัญหาได้ เข้าใจผู้อื่น และสามารถอยูร่่วมกับสังคมได้อย่างมีความสุข 
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1. (1.15) โครงการ (Project) สนับสนุนงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
2. สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน มาตรฐานที่ 1 , 3  
3. สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของโรงเรียน  ข้อที่ 1  2  3 
   เป้าหมายหลัก                              ข้อที่ 1.4  2.1  2.2   3.3  
   ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน                 ข้อที่ 1.1.4 , 2.1.1 ,2.2.1  3.3.2 
4. หน่วยงานที่รับผิดชอบ  กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 
5. ผู้รับผิดชอบดำเนินงาน (Project Proposer ) นางจิราภรณ์  ชนไพโรจน์ 
6. ลักษณะโครงการ  (Type of the project) โครงการใหม่ 
7. หลักการและเหตุผล (Background of Rational Criteria) 
     เพื ่อส่งเสริมกิจกรรมของนักเรียนเกี ่ยวกับกิจกรรมลูกเสือ -เนตรนารี และกิจกรรมวิชาการ ตามความมุ่งหวังของสำนักงาน
คณะกรรมการขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการและให้นักเรียนมีพื้นฐานในการประกอบอาชีพ เป็นแนวทางในการศึกษาต่อในระดับสูง 
8. วัตถุประสงค์ (Objectives) 
    8.1  เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนวิชาลูกเสือ-เนตรนารีให้สมบูรณ์และมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
    8.2  เพื่อพัฒนาให้ลูกเสือ - เนตรนารี  มีทักษะ มีความคิดสร้างสรรค์ ในการปฏิบัติงาน 
    8.3  เพื่อเป็นการเพิ่มพูนศักยภาพของ ลูกเสือ -เนตรนารี ให้เกิดประโยชน์สูงสุดทุกด้าน 
9. เป้าหมายหลัก (Goals) 
   9.1 ด้านคุณภาพ (Quality) 
         9.1.1 มีการดำเนินงานกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ของคณะครูอย่างมีประสิทธิภาพโดยนักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรม 
   9.2  ด้านปริมาณ (Quantity)  
         9.2.1 คณะครูและบุคลากร ร่วมปฏิบัติกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง โดยนักเรียนให้ความร่วมมือร้อยละ 80 
10. สถานที่ดำเนินการ (Place) โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 
11. ระยะเวลาดำเนินการ (Time)  ()  ภาคเรียนท่ี 1  ปีการศึกษา 2564 (1 เมษายน 2564 – 30 กันยายน 2564) 

           ()  ภาคเรียนท่ี 2  ปีการศึกษา 2564 (1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565) 

12. วิธีดำเนินการ (Procedure : activity)  
       *** กิจกรรมเดินทางไกล เข้าค่ายพักแรม วันท่ี 14 มกราคม  2565 

ลำดับที ่
Item 

การดำเนินการ 
(Implementation) 

ระยะเวลา 
Time 

งบประมาณ 
Budget 

ผู้รับผิดชอบ 
Project Proposer 

กิจกรรมที่ 1 พัฒนาสื่อ และอุปกรณ์ ( เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี = 67,500 ) 
1. 1.ขั้นเตรียมการ (Plan) 

  1.1 เสนอโครงการเพื่ออนุมัติ 
  1.2 ตั้งคณะกรรมการ/ประชุม/วางแผน 
2.ขั้นดำเนินการ (Do) 
  2.1 ขออนุมัติจัดซ้ือ จัดจ้าง 
  2.2 ดำเนินการจัดซ้ือ จัดจ้างตามโครงการ 
3.ขั้นติดตามประเมินผล (Check) 
3.1 ติดตามผล/ประเมินผลการดำเนินงาน 
4.ขั้นทบทวนปรับปรุงแก้ไข (Action) 
  4.1 ทบทวนรายงานผลการดำเนินงาน 

    4.2 สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน 

 
พ.ค. 64 
พ.ค. 64 

 
พ.ค.64-ก.พ. 65 

 
มี.ค.65 

 
มี.ค.65 

 

 
- 
- 
 
- 

 67,500  
 
- 
 
- 
- 

นางจิราภรณ์ 
ชนไพโรจน์ 
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ลำดับที ่
Item 

การดำเนินงาน 
Implementation 

ระยะเวลา 
Time 

งบประมาณ 
Budget 

ผู้รับผิดชอบ 
Project Proposer 

2. กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมเดินทางไกลและเข้าค่ายพักแรมฯ ( เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี = 135,000 ) 
1.ขั้นเตรียมการ (Plan) 
  1.1 เสนอโครงการและขออนุมัติ 
  1.2 ตั้งคณะกรรมการ/ประชุม/วางแผน 
 2.ขั้นดำเนินการ (Do)   
   2.1 สำรวจเส้นทาง 
   2.2 จัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรม-เดินทางไกล 
3.ขั้นติดตามประเมินผล (Check)  

    3.1 ติดตามผล/ประเมินผลการดำเนินงาน 
4.ขั้นทบทวนปรับปรุงแก้ไข (Action) 
  4.1 ทบทวนและรายงานสรุปผลการดำเนินงาน 
  4.2 สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน 

พ.ค.64- 
พ.ย. 63 

 
14 – 15 ม.ค.65 

 
 

มี.ค.65 
 

มี.ค.65 
 

 
- 
- 
 
- 

 135,000  
 
- 
 
- 
- 

นางจิราภรณ์ 
ชนไพโรจน์ 

 

 
13. งบประมาณ (Proposed Budget)  
     13.1 เงินเรียนฟรี 15 ป ี  67,500 บาท  
     13.2 เงินเรียนฟรี 15 ปี             135,000   บาท 
    รวมเงิน (Total)          202,500   บาท 
 

แบบประมาณการค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน 
กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ฝ่ายวิชาการ  โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 

กิจกรรมที่ 1 พัฒนาสื่อ และอุปกรณ ์

ที่ รายการ 
จำนวน   
(หน่วย) 

ราคาหน่วยละ 
งบประมาณ 

เงินเรียนฟรี 15 ป ี เงินอ่ืนๆ 
1. เชือกแดง 1 ม้วน 1,200.- 1,200.-  
2. เชือกป่านมะนิลา 1 ม้วน 3,000.- 3,000.-  
3. เชือกยายหยัก (สีขาว) 1 ม้วน 1,500.- 1,500.-  
4. ขาตั้งธง 10 อัน 250.- 2,500.-  
5. นกหวีด 1 โหล 600.- 600.-  
6. เข็มทิศซิลวา 1 กล่อง 2,500.- 2,500.-  
7. ผ้าสามเหลี่ยมงานปฐมพยาบาล 1 ชุด 500.- 500.-  
8. รูปหล่อรัชกาลที่ 6 1 ชุด 1,500.- 1,500.-  
9. พระบรมฉายาลักษณ์ รัชกาลที ่10 1 ชุด 600.- 600.-  
10. สื่อโมเดลงานเง่ือนเชือก 2 ชุด 5,000.- 10,000.-  
11. สื่อและอุปกรณ์ลูกเสือ 1 ชุด 11,280.- 11,280.-  
12. แบ้ดท์เครื่องหมายวิชาพิเศษ (นร. ม.1) 1 ชุด 20,000.- 20,000.-  
13. ธงชาติผืนเล็ก 10 ผืน 72.- 720.-  
14. ป้ายไวนิลงานวันสำคัญของกิจกรรมลูกเสือ 4 งาน   3 แผ่น 1,000.- 3,000.-  



แผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2564 
โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย/ฝ่ายวิชาการ 

112 
 

 

15. ซ้ือใบเสร็จฯ ค่าบำรุงลูกเสือ 30 เล่ม 70.- 2,100.-  
16. โทรโข่ง 3 ตัว 500.- 1,500.-  
17. ค่าอาหารว่างทั้ง 4 กิจกรรม 4 กิจกรรม 500.- 2,000.-  

18. 
พวงมาลัยกร ร.6 และ พวงหรีดงานวันถวายราช
สดุดี (ทั้ง 3 งาน)  

3 ชุด 1,000.- 3,000.-  

รวมทั้งหมด       67,500.- 

 
แบบประมาณการค่าใช้จ่าย กิจกรรมที่ 2 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

ที่ รายการ 
จำนวน   
(หน่วย) 

ราคาหน่วยละ 
งบประมาณ 

เงินเรียนฟรี 15 ป ี เงินอ่ืนๆ 
1 ค่าของที่ระลึกประธานรอบกองไฟ 1 2,000 2,000  
2 ค่าพวงมาลัยสองชาย 1 500 500  
3 ค่าอาหารเช้าผู้กำกับลูกเสือ 2 มื้อ(เช้าเย็น) 2 1,100 2,200  
4 เตรียมเอกสาร รายงานสรุป 1 1,200 1,200  
5 ค่าขนมรางวัลการแสดง ลูกเสือ เนตรนารี 12 1,000 12,000  
6 ค่าจัดซื้อไม้ไผ่และอุปกรณ์จัดทำค่าย 1 7,700 7,700  
7 เชือก ,ลวด สำหรับจัดทำฐานผจญภัย 12 600 7,200  
8 ค่าอาหาร รด.ช่วยงาน ช่วงเตรียมค่าย 30 100 3,000  
9 ค่าจัดทำป้ายไวนิล 1 1,000 1,000  
10 ป้ายไวนิลประกอบค่ายย่อย 12 100 1,200  
12 ค่าอาหารผู้กำกับและ รด.ช่วยงาน 70 100 7,000  

รวมทั้งหมด       45,000 

 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 

ที่ รายการ 
จำนวน   
(หน่วย) 

ราคาหน่วยละ 
งบประมาณ 

เงินเรียนฟรี 15 ป ี เงินอ่ืนๆ 
1 ค่าของที่ระลึกประธานรอบกองไฟ 1 2,000 2,000  
2 ค่าพวงมาลัยสองชาย 1 500 500  
3 ค่าอาหารเช้าผู้กำกับลูกเสือ 2 มื้อ(เช้าเย็น) 2 1,100 2,200  
4 เตรียมเอกสาร รายงานสรุป 1 900 900  
5 ค่าขนมรางวัลการแสดง ลูกเสือ เนตรนารี 12 1,000 12,000  
6 เชือก ,ลวด สำหรับจัดทำฐานผจญภัย 12 400 4,800  
7 ค่ารายหัวสำหรับจ่ายค่าย 452 50 22,600  

รวมทั้งหมด       45,000 

 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

ที่ รายการ 
จำนวน   
(หน่วย) 

ราคาหน่วยละ 
งบประมาณ 

เงินเรียนฟรี 15 ป ี เงินอ่ืนๆ 
1 ค่าของที่ระลึกประธานรอบกองไฟ 1 2,000 2,000  
2 ค่าพวงมาลัยสองชาย 1 500 500  
3 ค่าอาหารเช้าผู้กำกับลูกเสือ 2 มื้อ(เช้าเย็น) 2 1,100 2,200  
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4 เตรียมเอกสาร รายงานสรุป 1 750 750  
5 ค่าขนมรางวัลการแสดง ลูกเสือ เนตรนารี 12 1,000 12,000  
6 เชือก ,ลวด สำหรับจัดทำฐานผจญภัย 12 400 4,800  
7 ค่ารายหัวสำหรับจ่ายค่าย 455 50 22,750  

รวมทั้งหมด       45,000 

 
14. เนื้อหาสาระ (Content for Seminar)  - 
15. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (Connected Agencies)  
      15.1 งานแผนงาน   15.2 งานพัสดุ  
      15.3 งานการเงิน   15.4 ร้านค้า / ชุมชน 
16. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (End – products of Expected outcomes) 
     16.1.  นักเรียนมีการพัฒนาด้านการเรียนรู้และประสบการณ์ตรงมากขึ้น 
     16.2  มีสื่อเทคโนโลยีและอุปกรณ์ด้านการฝึกกิจกรรมต่างๆอย่างเพียงพอ 
17.  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการประเมิน 
     17.1  ใช้แบบประเมินของกิจกรรมลูกเสือ 
     17.2  เอกสารลงบันทึกการปฏิบัติกิจกรรม 
18. การควบคุมความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น 
      18.1  ความร่วมมือจากคณะบุคลากรที่เกี่ยวข้อง 
      18.2 การให้การสนับสนุนจากฝ่ายบริหาร 
      18.3 การปรับขึ้นราคาสินค้า 
      18.4 ราคาค่าใช้จ่ายรายหัวในการเข้าค่ายสำเร็จรูป ของ ม. 2 และ ม.3 อาจไม่แน่นอนในแต่ละค่าย 
19. แนวทางการแก้ปัญหาความเสี่ยงท่ีจะเกิดขึ้น 
      19.1  การขอความร่วมมือและการสร้างแรงเสริมให้กับคณะทำงาน 
      19.2 การชี้แจงความสำคัญ/ความจำเป็นของกิจกรรมตามโครงการ 
      19.3 การปรับแก้โครงการหรือลดปริมาณอุปกรณ์ 
      19.4 เลือกค่ายที่มีราคาเหมาะสมและอยูภ่ายในบรเิวณอำเภอเมือ 
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1. (1.16) โครงการ (Project)  สนับสนุนกิจกรรมการเรียนวิชาทหาร ของนักศึกษาวิชาทหาร  
2. สอดคล้องกับมาตรฐานการศกึษาของโรงเรียน  มาตรฐานที่ 1  
3. สอดคล้องกับยุทธศาสตร์  ข้อที่ 2 , 3     
   เป้าหมายหลัก               ข้อที่ 2.1 , 2.2 , 3.1 , 3.3 , 3.4           
   ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน  ข้อที ่2.1.1 , 2.2.1 , 3.1.1 , 3.3.2 , 3.4.1 
4. หน่วยงานที่รับผิดชอบ  งานนักศึกษาวิชาทหาร  ฝ่ายวิชาการ  โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 
5. ผู้รับผิดชอบดำเนินงาน (project proposer) นายยุทธพร  บลิจรญั และคณะ 
6. ลักษณะโครงการ (Type of the project) โครงการใหม ่
7. หลักการและเหตุผล (Background of Rational Criteria) 
           การเรียนวิชาทหาร นอกจากการฝึกเยาวชนให้มีระเบียบวินัย และเป็นกำลังสำรองของชาติแล้วนั้น นักศึกษาวิชาทหารที่ได้รับ
การฝึกในแต่ละชั้นปี ยังได้รับการฝึกความเป็นผู้นำ ผู้ตาม การอยู่ร่วมกันกับผู้อื่น การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าในทุกสถานการณ์ รวมทั้ง
กิจกรรมช่วยเหลือสังคมในโครงการ รด.จิตอาสาพระราชทาน ซึ่งนักศึกษาวิชาทหารจะต้องปฏิบัติกิจกรรมทั้งภายในโรงเรียน และ
กิจกรรมเพื่อบริการสังคมหรือชุมชน เพื่อช่วยเหลือและรับผิดชอบต่อสังคมตามโอกาสและความเหมาะสม 
8. วัตถุประสงค์ (Objectives)  
     8.1 เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาวชิาทหารมีประสบการณ์ในวิชาทหาร 
     8.2 เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาวชิาทหารมีระเบียบวินัย ฝึกการเปน็ผู้นำ และผู้ตาม 
     8.3 เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาวชิาทหารรู้จักทำงานเป็นหมู่คณะ บำเพ็ญประโยชน์ ช่วยเหลือและรบัผิดชอบต่อสังคม 
     8.4 เพื่อให้นักศึกษาวิชาทหารให้เป็นกองเกียรติยศ ใช้ในการภารกิจเชิญธงเกียรติยศในโอกาสสำคญัของชาติ,โรงเรยีน 
และชุมชน 
9. เป้าหมาย (Goals) 
 9.1 ด้านคุณภาพ (Quality)  
  9.1.1 นักเรียนมีทักษะในการดำเนินชีวิต สามารถปรับตัวเข้ากับสังคม และอยูร่่วมกับผู้อื่นได้อยา่งมีความสุข 
     9.2 ด้านปริมาณ (Quantity)   
          9.2.1 นักเรียนผ่านการประเมินคุณลักษณะ อันพึงประสงคท์ี่โรงเรียนและหน่วยฝึกฯกำหนด ร้อยละ 80 
          9.2.2 นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆที่โรงเรียนและหน่วยฝกึฯ กำหนด ร้อยละ 80 
10. สถานที่ดำเนินการ (Place)     โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 
11. ระยะเวลาดำเนินการ (Time)  ()  ภาคเรียนท่ี 1  ปีการศึกษา 2564 (1 เมษายน 2564 – 30 กันยายน 2564) 
           ()  ภาคเรียนท่ี 2  ปีการศึกษา 2564 (1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2564 
โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย/ฝ่ายวิชาการ 

115 
 

 

12. วิธีดำเนินการ (Procedure: activity) 
 

ลำดับที ่
(Item) 

การดำเนินงาน 
(Implementation) 

ระยะเวลา 
(Time) 

งบประมาณ 
(Budget) 

ผู้รับผิดชอบ 
(Project Proposer) 

1 กิจกรรม สนับสนุนกิจกรรมการเรียนวิชาทหาร ของนักศึกษาวิชาทหาร ( เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี = 10,000 ) 
1.ขั้นเตรียมการ (Plan) 
   1.1 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัต ิ
   1.2 ประชุมคณะกรรมการผู้รับผิดชอบ 
2.ขั้นดำเนินการ (Do) 
   2.1. ขออนุมัติดำเนินกิจกรรม 
   2.2  ดำเนินการจัดกิจกรรม 
3.ขั้นติดตามประเมินผล (Check) 
  3.1 ติดตามผลและประเมินผลการดำเนินงาน 
4.ขั้นทบทวนปรบัปรุงแก้ไข (Action) 
  4.1 ทบทวนรายงานผลการดำเนินงาน 
  4.2 สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน 

 
มี.ค 64 – เม.ย 64 

 
 

พ.ค 64–ก.พ 65 
 
 

มี.ค 65 
 

มี.ค 65 

 
- 
- 
 
- 

10,000 
 
- 
 
- 
- 

นายยุทธพร บิลจรัญ 
และคณะ 

 
13. งบประมาณ (Proposed Budget) 
 13.1 งบอุดหนุน (Budget)          10,000    บาท ***งบอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี (ตาราง 5) 
     13.2 เงินบริจาค                     -         บาท  
        รวม (Total)            10,000  บาท 
 

แบบประมาณการค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน    
งานนักศึกษาวิชาทหาร  ฝ่ายวิชาการ  โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 

 

ลำดับที่ 
Item 

รายการ 
Lists of materials 

จำนวน/หน่วย 
Quantity 

ราคา/หน่วยละ 
Price 

งบประมาณ Budget 
เงินอุดหนุน 

เรียนฟรี 15 ป ี
อ่ืนๆ 

Others 
กิจกรรม สนับสนุนกิจกรรมการเรยีนวชิาทหาร ของนักศึกษาวิชาทหาร = 10,000 บาท 

1. น้ำดื่มแบบแก้ว 100 กล่อง 65 - 6,500 
2. ถุงมือสีขาวแบบมีกระดุม 4 โหล 200 - 800 
3. อาหารและอาหารวา่ง 1 2,700 - 2,700 

รวม (Total)   10,000 

 
14. เนื้อหาสาระ (Content for Seminar)                    
        - ไม่มี 
15. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (Connected Agencies)   
 15.1 งานวิชาการ/แผนงาน/งานการเงิน/งานพัสด ุ     
 15.2  งานหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 27 จังหวัดร้อยเอ็ด 
16. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (End – products of Expected outcomes) 
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  16.1  นักศึกษาวิชาทหารไดร้ับการฝึกตามหลักสตูรของกองทัพบกท้ังภาคปกติและภาคสนาม 
  16.2  นักศึกษาวิชาทหารไดร้ับการฝึกในหลักสูตรการรบพิเศษ เพือ่เสริมสรา้งประสบการณ์ 
  16.3  นักศึกษาวิชาทหารมีระเบยีบวินัย 
  16.4  นักศึกษาวิชาทหารตระหนกัถึงภารกิจในการรับผิดชอบต่อสังคมและการเป็นกำลังสำรองของชาต ิ
17. เคร่ืองมือท่ีใช้ประเมินผลกิจกรรม 
     17.1 การสังเกตพฤติกรรมการร่วมกิจกรรมและการฝึกของนักศกึษาวิชาทหาร 
     17.2 แบบสอบถามการร่วมกจิกรรมและการฝึกของนักศึกษาวิชาทหาร 
18. การควบคุมความเสี่ยง 
  18.1  โรงเรียนเข้าใจและใหค้วามอนุเคราะห์ในการรบันโยบายเร่งด่วนจากต้นสังกดัเพื่อประโยชน์ของนักศึกษาวิชาทหาร 
  18.2  ผู้กำกับ ให้ความร่วมมือดูแลนักศึกษาวิชาทหารที่ต้องเข้าร่วมกิจกรรมเร่งด่วนพร้อมทั้งช่วยกันประสานและอธิบายถึง
ระเบียบของหน่วยฝึกฯ ให้ผู้ปกครองรับทราบและเข้าใจตรงกัน 
19. แนวทางการแก้ปัญหาความเสี่ยงที่จะเกิดขึน้  
  19.1 แต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจเพื่อดำเนินการตามนโยบายจาก สพฐ. หน่วยฝึกและโรงเรียน 
      19.2 ประชุมชี้แจงการดำเนนิงานให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบและเข้าใจตรงกัน 
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1. (1.17) โครงการ (Project)  สนับสนุนเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบเครือข่ายเพ่ือการบริหารจัดการในโรงเรียน 
2. สอดคล้องกับมาตรฐานการศกึษาของโรงเรียน   มาตรฐานที่ 2 และ 3 

3. สอดคล้องกับยุทธศาสตร์   ข้อ 10  

   เป้าหมายหลัก              ข้อ 10.1  ข้อ 10.2 และ ข้อ 10.3         

   ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน   ข้อ 10.1.1  ข้อ 10.1.2   ข้อ 10.2.1   และ ข้อ 10.3.1 

4. หน่วยงานที่รับผิดชอบ   ศูนย์คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลยั 

5. ผู้รับผิดชอบดำเนินงาน (project proposer)  นายธนกฤต ขันธวัฒน์ 

6. ลักษณะโครงการ (Type of the project)  โครงการใหม ่

7. หลักการและเหตุผล (Background of Rational Criteria) 

 ศูนย์คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย มีหน้าที่สนับสนุนเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบเครือข่าย

อินเตอร์เน็ต แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา ในการบริหารจัดการด้านการจัดการเรียนการสอน และงานพิเศษ ในมีหน้าที่จัดการ

เว็บไซต์โรงเรียน ให้บริการ Hosting และโดเมนให้แก่ฝ่าย กลุ่มงาน กลุ่มสาระการเรียนเรียนรู้ และบุคลากรในโรงเรียน มีหน้าที่

ให้บริการดูแล ตรวจซ่อมคอมพิวเตอร์ประจำสำนักงานและห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ มีหน้าที่ให้บริการความรู้ด้านคอมพิวเตอร์แก่

นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน 

 ในช่วงรอบปีที ่ผ่านมาศูนย์คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยได้มีการปรับปรุงระบบเครือข่าย

คอมพิวเตอร์และการเชื่อมโครงข่ายอินเตอร์เน็ตเพื่อให้รองรับการทำงานของผู้ใช้งานจำนวนมาก ซึ่งปัจจุบันศูนย์คอมพิว เตอร์ฯ ได้มี

แนวทางในปรับปรุงและพัฒนาในส่วนของการให้บริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ตไร้สายโดยจะกำหนดให้จุดบริการที่ชัดเจน (WIFI Zone) 

และการพัฒนาห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ เพื่อรองรับการทำงานท่ีมีประสิทธิภาพและใช้งานได้สูงสุดสำหรับบุคลากรและนักเรียน 

 เพื่อให้การจัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และระบบอินเตอร์เน็ตและเครื่องแม่ข่ายให้มีสภาพที่พร้อมต่อการปฏิบัตงิาน 

และการจัดการเรียนการสอน ศูนย์คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตจึงเห็นควรจัดหาอุปกรณ์ครุภัณฑ์ใหม่และเพิ่มเติมในส่วนที่จำเป็นเพื่อ

เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้มีสมรรถนะที่ดีขึ้น จึงได้จัดทำโครงการนี้ 

8. วัตถุประสงค์ (Objectives)  

     8.1 เพื่อพัฒนาบรรยากาศ สภาพแวดล้อมทางวิชาการ และพัฒนาห้องเรียนออนไลน์ ห้องปฏิบัติการและมีอุปกรณ์เทคโนโลยีที่

ทันสมัยเอื้อต่อการเรียนรู้ 

     8.2 เพื่อส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้ และเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับการเรียนการสอน มีระบบอินเทอร์เน็ตครอบคลุมทุกพื้นที่ของ

โรงเรียนเพื่อการเรียนรู้ 

     8.3  เพื่อให้โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ บรรยากาศ สภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการใช้บริการ มีสื่อท่ีพอเพียงเหมาะสมทันสมัย มีกิจกรรมที่

ส่งเสริมการเรียนรู้อย่างหลากหลายเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

9. เป้าหมาย (Goals) 

 9.1 ด้านคุณภาพ (Quality)  

      9.1.1 มีห้องเรียนออนไลน์ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ พร้อมวัสดุ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยที่ทันสมัยเอื้อ

ต่อการเรียนรู้ 

  9.1.2 มีระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตแบบสาย และแบบไร้สาย ท่ีมีคุณภาพ เอื้อต่อการใช้บริการ 

     9.2 ด้านปริมาณ (Quantity)   
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   9.2.1 มีคอมพิวเตอร์สำหรับสืบค้นข้อมูลที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพเพียงพอต่อการให้บริการ 

  9.2.2 มีระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตแบบสาย และแบบไร้สาย ครอบคลุมพื้นที่ภายในโรงเรียน 

10. สถานที่ดำเนินการ (Place)   โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 

11. ระยะเวลาดำเนินการ (Time)  ()  ภาคเรียนท่ี 1  ปีการศึกษา 2564 (1 เมษายน 2564 – 30 กันยายน 2564) 

           ()  ภาคเรียนท่ี 2  ปีการศึกษา 2564 (1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565) 

12. วิธีดำเนินการ (Procedure: activity) 
ลำดับที ่

(Item) 

การดำเนินงาน 

(Implementation) 

ระยะเวลา 

(Time) 

งบประมาณ 

(Budget) 

ผู้รับผิดชอบ 

(Project Proposer) 

1 กิจกรรมสนับสนุนเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสืบค้นข้อมูลบนอินเตอร์เน็ต ( เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี = 492,000) 

1.ขั้นเตรียมการ (Plan)  

   1.1 เสนอโครงการอนุมัติ  

   1.2 ประชุมคณะกรรมการผู้รับผิดชอบ   

2. ขั้นดำเนินการ (Do)  

    2.1 ขออนุมัติจัดซ้ือ จัดจ้าง  

    2.2 ดำเนินการจัดซ้ือ จัดจ้างตามโครงการ  

3. ขั้นติดตามประเมินผล (Check)  

    3.1 ติดตามผลการดำเนินงาน  

    3.2 ประเมินผลการดำเนินงาน   

4. ขั้นทบทวนปรับปรุงแก้ไข (Action)  

    4.1 ทบทวนรายงานผลการดำเนินงาน  

    4.2 สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน 

 

3 พ.ค. 64 

14 มิ.ย. 64 

 

16 มิ.ย. 64 

16 มิ.ย. 64 

 

14-18 ก.ค. 64 

18 ก.ค.64 

 

30 ก.ค. 64 

30 ก.ค. 64 

 

 

- 

- 

 

- 

492,000 

 

- 

- 

 

- 

- 

นายธนกฤต ขันธวัฒน ์

และคณะ 

2 กิจกรรมสนับสนุนระบบอินเตอร์เน็ตในโรงเรียน ( เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี = 276,000) 

1.ขั้นเตรียมการ (Plan)  

   1.1 เสนอโครงการอนุมัติ  

   1.2 ประชุมคณะกรรมการผู้รับผิดชอบ   

2. ขั้นดำเนินการ (Do) 

    2.1 ขออนุมัติจัดซ้ือ จัดจ้าง  

    2.2 ดำเนินการจัดซ้ือ จัดจ้างตามโครงการ  

3. ขั้นติดตามประเมินผล (Check)  

    3.1 ติดตามผลการดำเนินงาน  

    3.2 ประเมินผลการดำเนินงาน   

4. ขั้นทบทวนปรับปรุงแก้ไข (Action)  

    4.1 ทบทวนรายงานผลการดำเนินงาน  

    4.2 สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน 

 

3 พ.ค. 64 

14 มิ.ย. 64 

 

16 มิ.ย. 64 

16 มิ.ย. 64 

 

ทุกเดือน 

ทุกเดือน 

 

30 มี.ค. 65 

30 มี.ค. 65 

 

- 

- 

 

- 

276,000 

 

- 

- 

 

- 

- 

นายธนกฤต ขันธวัฒน ์

และคณะ 

3 กิจกรรมซ่อมบำรุงและปรบัปรุงประสทิธิภาพระบบเครือขา่ยภายในโรงเรียน ( เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี = 237,000) 

1.ขั้นเตรียมการ (Plan)  

   1.1 เสนอโครงการอนุมัติ  

   1.2 ประชุมคณะกรรมการผู้รับผิดชอบ   

 

3 พ.ค. 64 

14 มิ.ย. 64 

 

 

- 

นายธนกฤต ขันธวัฒน ์

และคณะ 
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2. ขั้นดำเนินการ (Do)  

    2.1 ขออนุมัติจัดซ้ือ จัดจ้าง  

    2.2 ดำเนินการจัดซ้ือ จัดจ้างตามโครงการ  

3. ขั้นติดตามประเมินผล (Check)  

    3.1 ติดตามผลการดำเนินงาน  

    3.2 ประเมินผลการดำเนินงาน   

4. ขั้นทบทวนปรับปรุงแก้ไข (Action)  

    4.1 ทบทวนรายงานผลการดำเนินงาน  

    4.2 สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน 

 

16 มิ.ย. 64 

16 มิ.ย. 64 

 

14-18 ก.ค. 64 

18 ก.ค.64 

 

30 ก.ค. 64 

30 ก.ค. 64 

- 

237,000 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

13. งบประมาณ (Proposed Budget)   

      13.1 เงินบำรุงการศึกษา                       -         บาท 

      13.2 เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี       1,005,000    บาท 

      13.3 เงินอ่ืนๆ                                 -           บาท 

             รวม (Total)                     1,005,000    บาท 

ประมาณการค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนเทคโนโลยสีารสนเทศและระบบเครือข่ายเพ่ือการบริหารจัดการในโรงเรียน 

งานศูนย์คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต  ฝ่ายวิชาการ  โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 
 

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมสนับสนุนเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสืบค้นข้อมูลบนอินเตอร์เน็ต (ห้องคอมพิวเตอร์ 5) 

ลำดับที ่
Item 

รายการ 

Lists of materials 

จำนวน/

หน่วย 

Quantity 

ราคา/

หน่วยละ 

Price 

งบประมาณ Budget 

เงินอุดหนุน 

เรียนฟรี 15 ป ี

อ่ืนๆ 

Others 

1 
ค่าซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับนักเรียนเพื่อให้บริการ

สืบค้นข้อมูลบนอินเตอร์เน็ต ประจำห้องคอมพิวเตอร์ 5 
41 12,000 492,000 - 

รวม (Total)   492,000      

 

กิจกรรมที่ 2  กิจกรรมสนับสนุนระบบอินเตอร์เน็ตในโรงเรียน 

ลำดับที ่
Item 

รายการ 

Lists of materials 

จำนวน/

หน่วย 

Quantity 

ราคา/

หน่วยละ 

Price 

งบประมาณ Budget 

เงินอุดหนุน 

เรียนฟรี 15 ป ี

อ่ืนๆ 

Others 

1 ค่าเช่าสัญญาณอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงรายเดือน 12 23,000 276,000 - 

รวม (Total)   276,000      
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กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมซ่อมบำรุงและปรับปรุงประสิทธภิาพระบบเครือขา่ยภายในโรงเรียน 

ลำดับที ่
Item 

รายการ 

Lists of materials 

จำนวน/

หน่วย 

Quantity 

ราคา/

หน่วยละ 

Price 

งบประมาณ Budget 

เงินอุดหนุน 

เรียนฟรี 15 ป ี

อ่ืนๆ 

Others 

1 
ค่าซ่อมบำรุงระบบเครือข่ายอินเตอร์เนต็แบบสายและไร้สาย 

เช่ือมระหว่างอาคาร 
1 237,000 237,000 - 

รวม (Total)   237,000      

 

14. เนื้อหาสาระ (Content for Seminar) (เฉพาะโครงการที่มีการประชุม อบรม สัมมนา)  

     - ไม่มี - 

15. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (Connected Agencies) 

     15.1 งานการเงิน 15.2 งานพัสดุ 15.3 งานแผนงาน 15.4 หน่วยงานเอกชนท่ีเกี่ยวข้อง 

16. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (End-products of Expected outcomes) 

     16.1 มีห้องเรียนออนไลน์ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ พร้อมวัสดุ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมัยตามเป้าหมายของ

โครงการ 

     16.2 มีระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตแบบสาย และแบบไร้สาย ครอบคลุมพื้นที่ภายในโรงเรียนตามเป้าหมายของโครงการ 

17. เคร่ืองมือท่ีใช้ประเมินผลกิจกรรม 

     17.1 แบบสอบถาม เรื่อง ผลการใช้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์ในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 

     17.2 สรุปสถิติการให้บริการดูแลระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและเครื่องคอมพิวเตอร์ 

     17.3 แบบสอบถาม เรื่อง ผลการใช้บริการระบบอินเตอร์เน็ตแบบสายและระบบอินเตอร์เน็ตแบบไร้สาย 

18. การควบคุมความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น 

     18.1 ความเสี่ยงท่ีเกิดจากภัยคุกคามทางธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม เช่น อากาศร้อน ความช้ืน ฟ้าผ่า น้ำท่วม กระแสไฟฟ้าขัดข้องและ

เพลิงไหม้ เป็นต้น 

      18.2 ความเสี่ยงที่ครูและบุคลากรทางการศึกษากระทำขึ้น เช่น การนำอุปกรณ์กระจายสัญญาณมาเชื่อมต่อกับระบบเครือข่าย

หลักของโรงเรียนโดยไม่แจ้งผู้รับผิดชอบ การใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ในห้องเรียน โดยไม่มีครูหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายดูแล 

      18.3 ความเสี่ยงในเรื่องของงบประมาณที่จะดำเนินการอย่างได้ประสิทธิภาพสูงสุดและเกิดความต่อเนื่อง 

19. แนวทางการแก้ปัญหาความเสี่ยงท่ีจะเกิดขึ้น 

     19.1 จดัให้มีพัดลงระบายอากาศ แอร์ปรับอากาศ เครื่องดับเพลิง และระบบป้องกันไฟกระชากดับ ไว้ในห้องเรียนคอมพิวเตอร์ทุก

ห้อง และห้องแม่ข่ายคอมพิวเตอร์ (Server Room) 

     19.2 สร้างข้อตกลงในการนำอุปกรณ์กระจายสัญญาณจากท่ีอื่นมาเช่ือมต่อกับระบบเครือข่ายหลักของโรงเรียน 

     19.3 จัดสรรงบอุดหนุนรายหวัด้าน ICT 100% ให้ศูนย์คอมพิวเตอร์และอินเตอรเ์น็ตอย่างต่อเนื่องทุกปี 
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1. (1.18) โครงการ (Project) สนับสนนุและเตรียมความพร้อมศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพ่ือความเป็นเลิศ (HCEC)  
2. สนองมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน  มาตรฐานที ่ 2   
3. สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของโรงเรียน  ข้อที่  5 

เป้าหมายหลัก        ข้อที่  5.4  
ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน       ข้อที่ 5.4.6  

4. หน่วยงานที่รับผิดชอบ ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (HCEC) ฝ่ายวิชาการ  โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 
5. ผู้รับผิดชอบดำเนินงาน (Project proposer)  นางนันทพร ภาวะลี และคณะ 
6. ลักษณะโครงการ (Type of the project) โครงการใหม ่
7. หลักการและเหตุผล (background of Rational Criteria) 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ได้มีนโยบายในการจัดตั้งศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อ
ความเป็นเลิศ (Human Capital Excellence Center : HCEC) ขึ้น ครอบคลุมทั้ง 77 จังหวัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ เป็นศูนย์กลาง
พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดตามสมรรถนะวิชาชีพและสมรรถนะในศตวรรษที่ 21 ของกระทรวงศึกษาธิการตาม
แผนพัฒนารายบุคคลเพื ่อความเป็นเลิศ (Excellence Individual Development Plan : EIDP) โดยมีกระบวนการพัฒนาผ่าน
แพลตฟอร์มด้านการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ (Digital Education Excellence Plan : DEEP) เพื ่อนําข้อมูลลงใน Big Data ของ
กระทรวงศึกษาธิการ และเพื่อให้มีศักยภาพทัดเทียม อาณาประเทศ นอกจากนี้แล้วยังเป็นศูนย์กลางในการทดสอบทักษะด้าน
ภาษาอังกฤษ (English Literacy) และ ทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) ซึ่งถือว่าเป็นทักษะพื้นฐานในมาตรฐานวิชาชีพ
ครู และรวมไปทักษะอื่นๆ ที่สําคัญในศตวรรษที่ 21 ที่ทุกคนต้องได้รับการพัฒนาสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และความ
เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วในยุคนี้ การที่ศูนย์ฯจะสามารถดำเนินงานตามบทบาทหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายนั้นจะต้องมีการพัฒนาสภาพและความพร้อมของศูนย์ฯในด้านต่างๆ เพื่อให้สามารถรองรับและเอื้อต่อการ
ดำเนินงาน ทันสมัย มีสภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสม 
8. วัตถุประสงค์ (Objectives) 

8.1 เพื่อเป็นศูนย์กลางการบริหารจัดการและดาํเนินการในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
8.2 เพื่อเป็นศูนย์กลางพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดตามสมรรถนะวิชาชีพและสมรรถนะ ในศตวรรษท่ี 21 ของ

กระทรวงศึกษาธิการ 
8.3 เพื่อส่งเสริม สนับสนุนชุมชนแห่งการเรียนรู้ในวิชาชีพของครูและบุคลากรการศึกษา 

9. เป้าหมาย (Goals) 
9.1 ด้านคุณภาพ (Quality) 

 9.1.1 ศูนย์ฯ HCEC ดำเนินงานตามบทบาทหน้าท่ีในการพัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศของครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาในจังหวัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

9.2 ด้านปริมาณ (Quantity) 
9.2.1 ศูนย์ฯ HCEC มีความพร้อมในด้านต่างๆ ที่สามารถรองรบัและเอื้อต่อการดำเนินงานท่ีทันสมยั มีสภาพแวดล้อมท่ี

เหมาะสม มสีถานท่ี วัสดุอุปกรณพ์ื้นฐาน สื่อการเรยีนรู้ และสื่อนวตักรรมต่างๆ ในสภาพที่พร้อมใช้งานได้ร้อยละ 80 
10. สถานที่ดำเนินการ (Place)      โรงเรียนร้อยเอด็วิทยาลัย 
11. ระยะเวลาดำเนินการ (Time)   5 พฤษภาคม 2564 – 30 สิงหาคม 2564 
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12. วิธีการดำเนินงาน (Procedure: Activity) 
 

ลำดับที ่
 

การดำเนินงาน 
Implementation 

ระยะเวลา 
Time 

งบประมาณ 
Budget 

ผู้รับผิดชอบ 
Project Proposer 

กิจกรรมที่ 1 จดัซื้อสื่อ วัสด ุอุปกรณ ์ (เงินบำรุงการศึกษา = 50,000) 
 1. ขั้นเตรยีมการ (Plan) 

1.1 เสนอโครงการขออนุมัติเบิก-จา่ย 
1.2 ประชุมคณะกรรมการผู้รับผิดชอบ 

2. ขั้นดำเนินการ (Do) 
2.1 ขออนุมัติจัดซ้ือ จัดจา้ง 
2.2 ดำเนินการจัดซ้ือ จัดจา้งตามโครงการ 

3. ขั้นตดิตามประเมินผล (Check) 
3.1 ติดตามผลการดำเนินงาน 
3.2 ประเมินผลการดำเนินงาน 

4. ขั้นทบทวนปรับปรุงแก้ไข (Action) 
   4.1 ทบทวน/วางแผนปรับปรุง/สรุป/.  
        รายงาน 

 
1 มิ.ย. 64 
8 มิ.ย. 64 

 
10 มิ..ย. 64 
14 มิ.ย. 64 

 
1-15 ก.ค. 64 
19 ก.ค. 64 

 
15 มิ.ย – 30 ส.ค. 64 

 
- 
- 
 
- 

50,000 
 
- 
- 
 
- 

นางนันทพร   ภาวะลี 
และคณะ 

 
 
 

 
13. งบประมาณ (Proposed Budget)   

      13.1 เงินบำรุงการศึกษา                50,000    บาท 

      13.2 เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี            -        บาท 

      13.3 เงินอ่ืนๆ                                 -        บาท 

             รวม (Total)                     50,000    บาท 

 

ประมาณการค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาและเตรียมความพร้อมศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพ่ือความเป็นเลิศ  

งานศูนย์ HCEC  ฝ่ายวิชาการ  โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 

ลำดับที ่
Item 

รายการ 
Lists of materials 

จำนวน/
หน่วย 

Quantity 

ราคา/หน่วยละ 
Price 

งบประมาณ Budget 
บำรุงการศึกษา 
School Free 

อ่ืนๆ 
Others 

1 ไวนิลโครงเหล็กทางขึ้นบันได 1 6,000 6,000 - 
2 ไวนิลโครงเหล็กตีกั้นภายในหอ้ง 1 6,000 6,000 - 
3 ติดต้ังสติกเกอร์HPบานกระจกภายในหอ้งจุดที่ 1 1 6,540 6,540 - 
4 ติดต้ังสติกเกอร์ซีทรู บานกระจกประตูหน้าห้อง 1 2,138.97 2,138.97 - 
5 ติดต้ังไวนิล wrap ติดผนังภายในห้อง 1 2,550 2,550 - 
6 ติดต้ังสติกเกอร์HPบานกระจกภายในหอ้งจุดที่ 3 1 5,000 5,000 - 
7 ทาสีภายในอาคาร 1 18,500 18,500 - 

รวมกิจกรรมที่ 1   50,000 

 
14. เนื้อหาสาระ (Content for Seminar) - 
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15. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (Connected Agencies) 
15.1 งานแผนงาน     
15.2 งานการเงิน 
15.3 งานพัสดุ      
15.4 ฝ่ายวิชาการ 

16. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (End-products of Expected Outcomes) 
16.1 มีวัสดุอุปกรณเ์พียงพอและเอื้อต่อการดำเนินงานของศูนย์ฯ HCEC 
16.2 ได้ห้องศูนย์ฯ HCEC ที่มีความพร้อม สามารถดำเนินงานตามบทบาทหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

17. เคร่ืองมือท่ีใช้ประเมินผลกิจกรรม 
     17.1 แบบประเมินความพึงพอใจ 
18. การควบคุมความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น  

 18.1 ความเสี่ยงท่ีครูและบุคลากรทางการศึกษากระทำขึ้น เช่น การใช้งานคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณอ์ื่นๆ โดยไม่มีครูหรือผู้ที่ได้รับ
มอบหมายดูแล 
19. แนวทางการแก้ปัญหาความเสี่ยงที่จะเกิดขึน้  
   19.1 สร้างข้อตกลงในการใช้งานและมอบหมายให้มีครูผูร้ับผดิชอบห้องศูนย์ฯ 
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1.  (1.19) โครงการ (Project)  พัฒนาศักยภาพนักเรียนห้องเรียน EIS 

2.  สนองมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน มาตรฐานที่  1  , 3   

3.  สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของโรงเรียน ข้อ 1 , 9   

     เป้าหมายหลัก                            ข้อ 1.1 , 1.3 , 9.2   

     ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน                ข้อ 1.1.1 , 1.3.1 , 9.2.2  

4. หน่วยงานที่รับผิดชอบ  งานห้องเรียน EIS  ฝ่ายวิชาการ  โรงเรยีนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 

5. ผู้รับผิดชอบดำเนินงาน  (Project Proposer )  นางวิมลรัตน์   ดวงประทุม 

6. ลักษณะโครงการ  (Type of the project) โครงการใหม ่

7. หลักการและเหตุผล (Background of Rational Criteria) 

          งานห้องเรียน EIS เป็นห้องเรียนที่มุ่งเน้นและพัฒนานักเรยีนในรายวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์เป็น

ภาษาอังกฤษ  ซึ่งนักเรียนจะได้ฝึกฝนทักษะและใช้วิธีการทางคณิตศาสตร์ทีเ่หมาะสมในการวิเคราะห์และแก้โจทย์ทางคณิตศาสตร์ที่

เป็นภาษาอังกฤษ จะส่งเสริมใหเ้รยีนรู้และเข้าใจภาษาอังกฤษง่ายและเร็วขึ้นอีกทั้งนักเรียนได้ฝึกฝนทักษะการอ่านและการเขยีน

ภาษาอังกฤษ โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบวิทยาศาสตร์ คือ การสงัเกต การเปรยีบเทียบ การจำแนกกลุ่ม การเช่ือมโยงความรู้ และ

การสรุปผลแบบอ้างอิง จะส่งเสริมให้ผู้เรียนอ่าน เขียนและเข้าใจภาษาอังกฤษท่ีอ่านได้เร็วข้ึน 

           โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลยัจึงได้จดัทำโครงการนี้ขึ้นเพื่อเพิ่มศักยภาพภาพของนักเรยีนด้านวิทยาศาสตร์- คณติศาสตร์  

เทคโนโลยีการใช้ภาษาอังกฤษ  ทักษะการคิดและเรียนรู้ตามความสามารถของผู้เรียน      

8. วัตถุประสงค ์(Objectives) 

    8.1 เพื่อยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในการวัดผลประเมินผลปลายภาคเรยีนที่ 1 และ 2 ให้มีคะแนนเฉลี่ยทุกรายวิชามากกว่า 

3.00 อย่างน้อยร้อยละ 70 ของนักเรียนทั้งหมด 

    8.2 เพื่อส่งเสริมและเพิ่มศักยภาพในการเรียนการสอนของนักเรยีนท่ีมีการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์

และภาษาอังกฤษ 

9. เป้าหมาย (Goals)  

9.1  ด้านคุณภาพ (Quality) 

      9.1.1 ครูและนักเรียนห้องเรยีน EIS สามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารได้และมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีดีขึ้น 

    9.2  ด้านปริมาณ (Quantity)    

 9.2.1 นักเรียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนในการวัดผลประเมินผลปลายภาคเรียนท่ี 1 และ 2 ให้มีคะแนนเฉลี่ยทุกรายวิชามากกว่า 

3.00 อย่างน้อยร้อยละ 80 ของนักเรียนทั้งหมด 

 9.2.2 นักเรียนห้องเรียน EIS สามารถสื่อสารได้อย่างน้อย 2 ภาษา คิดเป็นร้อยละ 75 

 9.2.3 นักเรียนใช้หนังสือตำราเรียน และสื่อท่ีเป็นภาษาต่างประเทศในการจัดการเรียนการสอนที่มีการเทียบเคยีงมาตรฐานสากลคิด

เป็นร้อยละ 100 

10. สถานที่ดำเนินการ (Place) โรงเรียนร้อยเอด็วิทยาลัย 

11. ระยะเวลาดำเนินการ (Time)  ()  ภาคเรียนท่ี 1  ปีการศึกษา 2564 (1 เมษายน 2564 – 30 กันยายน 2564) 

           ()  ภาคเรียนท่ี 2  ปีการศึกษา 2564 (1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565) 

 

 



แผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2564 
โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย/ฝ่ายวิชาการ 

125 
 

 

12.วิธีดำเนินการ (Procedure : activity) 
ลำดับที ่

I tem 

การดำเนินการ 

(Implementation) 

ระยะเวลา 

Time 

งบประมาณ 

Budget 

ผู้รับผิดชอบ 

Project Proposer 

กิจกรรมที่ 1  กิจกรรมส่งเสริมเตรียมความพร้อมของนักเรียนชั้น ม.3 ห้องเรยีน EIS เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดบัชั้น ม.4  

                (เงินบำรุงการศึกษา = 14,800) 

1 1.ขั้นเตรียมการ (Plan) 

   1.1 เสนอโครงการเพื่ออนุมัต ิ

   1.2 แต่งต้ังคณะกรรมการ/วางแผนทำงาน 

2.ขั้นดำเนินการ (Do) 

   2.1. ติดต่อประสานงานสถาน 

   2.2  จัดเตรียมเอกสาร/อุปกรณ์จัดกจิกรรม 

   2.3  แจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 

   2.4  ดำเนินการจัดกิจกรรม 

3.ขั้นติดตามประเมินผล (Check) 

  3.1 ติดตามผลการดำเนินงาน 

  3.2 ประเมินผลการดำเนินงาน 

4.ขั้นทบทวนปรบัปรุงแก้ไข (Action) 

  4.1 ทบทวนรายงานผลฯ/วางแผนปรับปรุง 

    4.2 สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน 

 

30เม.ย. 2564 

1-14 มิ.ย 2564 

 

1 - 31ธ.ค. 2564 

1 - 31ธ.ค. 2564 

1 - 31ธ.ค. 2564 

1 – 28 ก.พ. 2565 

 

1 – 4 ก.พ. 2565 

7 - 20 ก.พ. 2565 

 

7 - 28 ก.พ. 2565 

7 - 28 ก.พ. 2565 

เงินบำรุงการศึกษา 

- 

- 

 

- 

14,800 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

นางวิมลรัตน์  ดวงประทุม 

 

กิจกรรมที่ 2  กิจกรรมส่งเสริมการจัดการสอนเสริมในคาบเรยีนที่ 9 (เงินบำรุงการศึกษา 5,200 + เงินสมทบการศกึษา 175,800 = 181,000) 

2. 1.ขั้นเตรียมการ (Plan) 

  1.1  เสนอโครงการอนุมัต ิ

  1.2  ประชุมคณะกรรมการผู้รับผิดชอบ 

2.ขั้นดำเนินการ (Do)   

  2.1 การจัดการสอนเสริมในคาบเรียนที่ 9 

3.ขั้นติดตามประเมินผล (Check)  

  3.1 ติดตามผลการดำเนินงาน 

  3.2 ประเมินผลการดำเนินงาน 

4.ขั้นทบทวนปรบัปรุงแก้ไข (Action) 

  4.1 ทบทวนรายงานผลการดำเนินงาน 

  4.2 สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน 

 

30เม.ย. 2564 

1-14 มิ.ย 2564 

 

1ก.ค.64.-31มี.ค.65 

 

1ก.ค.64.-31มี.ค.65 

1ก.ค.64.-31มี.ค.65 

 

1 - 10 เม.ย 65 

1 - 10 เม.ย 65 

 

- 

- 

 

 181,000 

 

- 

- 

 

- 

- 

นางวิมลรัตน์  ดวงประทุม 

 

 

 

กิจกรรมที่ 3 การจัดซื้อหนังสือเรียนวชิาคณิตศาสตร ์วิทยาศาสตร์ ที่เป็นภาษาอังกฤษ ( เงินสมทบการศึกษา = 205,000 ) 

3. 1.ขั้นเตรียมการ (Plan) 

  1.1  เสนอโครงการอนุมัต ิ

  1.2  ประชุมคณะกรรมการผู้รับผิดชอบ 

2.ขั้นดำเนินการ (Do)   

  2.1 ค่าหนังสือเรียนวิชาคณิตศาสตร์ 

วิทยาศาสตร์ ที่เป็นภาษาอังกฤษ 

3.ขั้นติดตามประเมินผล (Check)  

 

30เม.ย. 2564 

   1-14 มิ.ย 2564 

 

1-14 มิ.ย 2564 

 

 

 

- 

- 

 

205,000 

 

 

นางวิมลรัตน์  ดวงประทุม 
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  3.1 ติดตามผลการดำเนินงาน 

  3.2 ประเมินผลการดำเนินงาน 

4.ขั้นทบทวนปรบัปรุงแก้ไข (Action) 

  4.1 ทบทวนรายงานผลการดำเนินงาน 

  4.2 สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน 

1 ก.ค.64.-31 ก.ค64 

1 ก.ค.64.-31 ก.ค64 

 

1 ก.ค.64.-31 ก.ค64 

1 ก.ค.64.-31 ก.ค64 

- 

- 

 

- 

- 

 

13. งบประมาณ (Proposed Budget)   

      13.1 เงินบำรุงการศึกษา                20,000    บาท 

      13.2 เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี            -        บาท 

      13.3 เงินอ่ืนๆ (สมทบการศึกษา)      380,800   บาท 

             รวม (Total)                     400,800   บาท 

ประมาณการค่าใช้จ่ายโครงการโครงการพัฒนาครูและนักเรียนโครงการห้องเรียน EIS   
งาน ห้องเรียน EIS  ฝ่ายวิชาการ  โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 

 

 

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมส่งเสรมิเตรียมความพร้อมของนักเรียนชั้น ม.3 ห้องเรยีน EIS เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดบัชั้น ม.4 

ลำดับที ่
Item 

รายการ 
Lists of materials 

จำนวน/หน่วย 
Quantity 

ราคา/
หน่วยละ 
Price 

งบประมาณ Budget 
บำรุงการศึกษา 
School Free 

อ่ืนๆ 
Others 

1. -ค่าเอกสารและวัสดุอุปกรณ์ในการจัดกจิกรรม 80 ชุด 50 บาท 4,000 - 
-ค่าอาหารกลางวัน/เบรก 80 คน 120 บาท 9,600 - 
-ค่าตอบแทนวิทยากรภายใน 8 วิชา 240 บาท 1,920 - 

รวม 14,800 บาท 

กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมส่งเสรมิการจดัการสอนเสริมในคาบเรยีนที่ 9 

ลำดับที ่
Item 

รายการ 
Lists of materials 

จำนวน/หน่วย 
Quantity 

ราคา/
หน่วยละ 
Price 

งบประมาณ Budget 
บำรุงการศึกษา 
School Free 

สมทบ
การศึกษา 

1. ค่าตอบแทนครูที่สอนล่วงเวลาในคาบเรยีนที่ 9 นักเรียน 6 
ห้องเรียน ห้องเรียนละ 300 บาท/วัน/วชิา 

วันละ 1,800 บาท  5 วัน/วิชา = 9,000 บาท/สัปดาห ์ 

ภาคเรียนละ 10 สัปดาห์  2 ภาคเรียน 
 

 
20 สัปดาห ์

 
 
 

 
9,000 บาท 

 
 
 

 
5,200 

 
174,800 

 
 

 

-ค่ากระดาษและวัสดอุุปกรณ์ 80 ชุด 12.5 บาท - 1,000 
รวม 181,000 บาท 

กิจกรรมที่ 3 การจัดซื้อหนังสือเรียนวชิาคณิตศาสตร ์วิทยาศาสตร์ ที่เป็นภาษาอังกฤษ 

ลำดับที ่
Item 

รายการ 
Lists of materials 

จำนวน/หน่วย 
Quantity 

ราคา/
หน่วยละ 
Price 

งบประมาณ Budget 
บำรุงการศึกษา 
School Free 

สมทบ
การศึกษา 
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14. เนื้อหาสาระ (Content for Seminar)  
- เนื้อหาสาระในการจัดกจิกรรมสง่เสริมเตรยีมความพร้อมของนักเรยีนช้ัน ม.3 ห้องเรียน EIS เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับชั้น 

ม.4 เป็นเนื้อหาในรายวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ สงัคมศึกษาและภาษาไทย 
-เนื้อหาสาระในการจดักิจกรรมส่งเสรมิการจดัการสอนเสริมในคาบเรียนท่ี 9 เนื้อหาในรายวิชาคณติศาสตร์ วิทยาศาสตร์และ

ภาษาอังกฤษ 
15. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (Connected Agencies)   
      15.1 งานแผนงาน      15.2 งานพัสดุ 
      15.3 งานการเงิน      15.4 หน่วยงานราชการ 
      15.4  หน่วยงานเอกชนท่ีเกี่ยวข้อง 
16. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (End-products of Expected outcomes) 
      16.1  นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโดยมีคะแนนเฉลี่ยทุกรายวิชามากกว่า 3.00 ตลอดปีการศึกษา 
      16.2  นักเรียนได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ คณติศาสตร์ เทคโนโลยี ภาษาอังกฤษ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
      16.3  นักเรียนสามารถสอบเข้าศึกษาต่อรับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในโครงการพิเศษทางวิชาการต่างๆได้เหมาะสมกับศักยภาพ

1. 
 Math Solution Mathayom 1 Book 1 Revised 
Edition 2560 

82 192 - 15,744 

2 
Math Solution Mathayom 1 Book 2 Revised 
Edition 2560 

82 184 - 15,088 

3 
Math Solution Mathayom 2 Book 1 Revised 
Edition 2560 

82 184 - 15,088 

4 
Math Solution Mathayom 2 Book 2 Revised 
Edition 2560 

82 184 - 15,088 

5 
Math Solution Mathayom 3 Book 1 Revised 
Edition 2560 

82 236 - 19,352 

6 
Math Solution Mathayom 3 Book 2 Revised 
Edition 2560 

82 220 - 18,040 

7 
Science Solution Mathayom 1 Revised Edition 
2560 

82 236 - 19,352 

8 
Science Solution Mathayom 1 workbook Revised 
Edition 2560 

82 156 - 12,792 

9 
Science Solution Mathayom 2 Revised Edition 
2560 

82 228 - 18,696 

10 
Science Solution Mathayom 2 workbook  
Revised Edition 2560 

82 220 - 18,040 

11 
Science Solution Mathayom 3 Revised Edition 
2560 

82 248 - 20,336 

12 
Science Solution Mathayom 3 workbook  
Revised Edition 2560 

82 212 - 17,384 

รวม 205,000 บาท 
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ของนักเรียน 
      16.4  นักเรียนมีทักษะชีวิต  มีความรักและภาคภมูิใจในสถาบนั  
  16.5  ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการบรหิารงานของโรงเรียน 
17. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการประเมินกิจกรรม 
 17.1 แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนในการจัดกิจกรรมส่งเสริมเตรยีมความพร้อมของนักเรียนช้ัน ม.3 ห้องเรียน EIS เพื่อ
เข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ม.4 
18. การควบคุมความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น 
     18.1 นักเรียนบางคนไมส่นใจฝึกทักษะเข้าเรียนและทำแบบทดสอบต่างๆเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในคาบเรียนที่ 9 
19. แนวทางการแก้ปัญหาความเสี่ยงที่จะเกิดขึน้ 
 19.1  แจ้งแนวปฏิบัติกับครูและนกัเรียน ในการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  โดยจัดทำ MOU ในการพัฒนาตนเองสำหรับ
นักเรียนและตดัคะแนนคณุลักษณะสำหรับนักเรยีนที่ไมเ่ข้าเรยีนในคาบเรียนที่ 9 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2564 
โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย/ฝ่ายวิชาการ 

129 
 

 

1. (1.20) โครงการ (project) สง่เสริมความเป็นเลิศนักเรียนห้องเรียนปกติ ระดับชั้นมัธยมศกึษาตอนต้น 
2. สนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน  มาตรฐานที่ 1    
3. สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของโรงเรียน  ข้อที่ 1 
   เป้าหมายหลัก                              ข้อที่ 1.2 , 1.3 
   ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน                 ข้อที่ 1.2.1 , 1.3.2 ,  1.3.3 
4. หน่วยงานที่รับผิดชอบ งานพัฒนาห้องเรียนปกติ ช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนรอ้ยเอ็ดวิทยาลยั 
5. ผู้รับผิดชอบดำเนินงาน (Project proposer)    นางสำเนียง  ขันบุตร และ คณะ    
6. ลักษณะโครงการ (Type of the project) โครงการใหม่    
7. หลักการและเหตุผล  (Background of Rational Criteria) 

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคน ซึ่งเป็นกำลังของชาติให้เป็นมนุษย์ที่มีความสมดุลทั้งด้านร่างกาย 

ความรู้  คุณธรรม  มีจิตสำนึกในความเป็นพลเมืองไทยและเป็นพลโลก ยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษตัริย์

ทรงเป็นประมุข   มีความรู้และทักษะพื้นฐาน รวมทั้ง เจตคติ ที่จำเป็นต่อการศึกษาต่อ  การประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต  โดย

มุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญบนพื้นฐานความเช่ือว่า ทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ  ดังนั้นการจัดกระบวนการ

เรียนรู้ผู้เรียนต้องเรียนรู้จากประสบการณ์จริง  คิดเป็น  ทำเป็น  แก้ปัญหาเป็น และเกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 

ดังนั้นการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้เหมาะสมกับสติปัญญา และความสามารถของนักเรียนเพื่อพัฒนาด้านทักษะพิสัย  พุทธิ

พิสัย  จิตพิสัย  นำไปสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้นตามเป้าหมายของโรงเรียน และกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนให้

นักเรียนมีความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  รวมถึงการประดิษฐ์คิดค้นนวัตกรรมใหม่ ๆ เต็มตามศักยภาพของนักเรียน 

และเป็นผู้ที่มีความพร้อมด้วยคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตลอดจนสนับสนุนส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ใช้ความรู้  

ความสามารถ  ในการพัฒนาการเรียนการสอนอย่างเต็มความสามารถ  ส่งผลให้นักเรียนห้องเรียนปกติ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น มี

เจตคติที่ดี ต่อวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ และมผีลสัมฤทธ์ิทางการเรียน สูงขึ้น 

8. วัตถุประสงค ์(Objectives) 
    8.1 เพื่อเพ่ิมผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน 
    8.2 เพื่อส่งเสริมเตมิเตม็ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ของนักเรียน 
9. เป้าหมาย (Goals) 

9.1  ด้านคุณภาพ (Quality) 
      9.1.1 นักเรียนห้องเรียนปกติ มีเจตคติที่ดตี่อวิชาวิทยาศาสตรแ์ละคณิตศาสตร์ และมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน สูงขึ้น 
9.2  ด้านปริมาณ (Quantity)    
 9.2.1 นักเรียนมีระดับผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนเฉลี่ย 3.0 ขึ้นไป คดิเปน็ร้อยละ 85 
 9.2.2 นักเรียนมีเจตคติที่ดตี่อวิชาวิทยาศาสตร์และคณติศาสตร ์

10. สถานที่ดำเนินการ (Place)     โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลยั 
11. ระยะเวลาดำเนินการ (Time)  ()  ภาคเรียนท่ี 1  ปีการศึกษา 2564 (1 เมษายน 2564 – 30 กันยายน 2564) 

           ()  ภาคเรียนท่ี 2  ปีการศึกษา 2564 (1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565) 
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12. วิธีดำเนินการ (Procedure: activity) 
ลำดับที ่
Item 

การดำเนินการ 
Implementation 

ระยะเวลา 
Time 

งบประมาณ  
Budget 

ผู้รับผิดชอบ 
Project Proposer 

กิจกรรมที่ 1 การส่งเสริมทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ นักเรียนชั้น ม. 1 ห้องเรียนปกติ ( งบบำรุงการศึกษา = 67,000 ) 
 
1 
 

1.ขั้นเตรียมการ (Plan) 

  1.1  เสนอโครงการอนุมัต ิ

  1.2  ประชุมคณะกรรมการผู้รับผิดชอบ 

2.ขั้นดำเนินการ (Do)   
  2.1 กิจกรรมส่งเสริมทักษะกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ ห้องเรียนปกติ 
3.ขั้นติดตามประเมินผล (Check)  
  3.1 ติดตามผลการดำเนินงาน 
  3.2 ประเมินผลการดำเนินงาน 
4.ขั้นทบทวนปรบัปรุงแก้ไข (Action) 
  4.1 ทบทวนรายงานผลการดำเนินงาน 
  4.2 สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน 

 

30 มี.ค. 64 

17 มิ.ย. 2564 

 
7 ส.ค. 64 

 
 16 ส.ค. 64 

 
 

30 ก.ย. 64 

 
- 
- 

 
 

67,000 บาท 
 
- 

 

- 

นางสำเนียง  ขันบุตร 
และ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้

คณิตศาสตร์ 

กิจกรรมที่ 2  การสง่เสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ นักเรยีนชั้น ม. 2 ห้องเรยีนปกต ิ( งบบำรงุการศึกษา = 63,000 ) 
2 1.ขั้นเตรียมการ (Plan) 

  1.1  เสนอโครงการอนุมัต ิ

  1.2  ประชุมคณะกรรมการผู้รับผิดชอบ 

2.ขั้นดำเนินการ (Do)   
  2.1 กิจกรรมส่งเสริมทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ นกัเรียนชั้น ม. 2 ห้องเรียนปกติ 
3.ขั้นติดตามประเมินผล (Check)  
  3.1 ติดตามผลการดำเนินงาน 
  3.2 ประเมินผลการดำเนินงาน 
4.ขั้นทบทวนปรบัปรุงแก้ไข (Action) 
  4.1 ทบทวนรายงานผลการดำเนินงาน 
  4.2 สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน 

 

 

30 มี.ค. 64 

 

27 ส.ค. 64 

 
 

4 ก.ย. 64 
13 ก.ย. 64 

 
30 ก.ย.64 

 
- 
- 
 

63,000 
 

- 

- 

- 

นางศริญา  จตุเทน 
นางวิไลวรรณ ขันธวัฒน ์

และ ครูผู้สอน วิทยาศาสตร์ ม.
ต้น 

กิจกรรมที่ 3  การสง่เสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ นักเรยีนชั้น ม. 3 ห้องเรยีนปกต ิ ( งบบำรุงการศึกษา = 64,000 ) 
3 1.ขั้นเตรียมการ (Plan) 

  1.1  เสนอโครงการอนุมัต ิ

  1.2  ประชุมคณะกรรมการผู้รับผิดชอบ 

2.ขั้นดำเนินการ (Do)   
2.1  กิจกรรมส่งเสริมทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ นกัเรียนชั้น ม. 3 ห้องเรียนปกติ 
3.ขั้นติดตามประเมินผล (Check)  
  3.1 ติดตามผลการดำเนินงาน 
  3.2 ประเมินผลการดำเนินงาน 
4.ขั้นทบทวนปรบัปรุงแก้ไข (Action) 
  4.1 ทบทวนรายงานผลการดำเนินงาน 
  4.2 สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน 

 

30 มี.ค. 64 

27 ส.ค. 64 

 
11 ก.ย. 64 

 
20 ก.ย.64 

 
 

30 ก.ย.64 

 
- 
- 
 

64,000 
 
 
- 
- 
 
- 
- 

นางสาวจิราพร  พิมพ์วิชยั 
นางวิไลวรรณ ขันธวัฒน ์

และ ครูผู้สอน วิทยาศาสตร์ 

ม.ต้น 
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ลำดับที ่
Item 

การดำเนินการ 
Implementation 

ระยะเวลา 
Time 

งบประมาณ 
Budget  

ผู้รับผิดชอบ 
Project Proposer 

กิจกรรมที่ 4  การสง่เสริมนักเรยีนที่มผีลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตัง้แต่ 3.5 ขึ้นไปของห้องเรียนปกติ ( งบบำรุงการศึกษา = 16,000 ) 
4 1.ขั้นเตรียมการ (Plan) 

  1.1  เสนอโครงการอนุมัต ิ

  1.2  ประชุมคณะกรรมการผู้รับผิดชอบ 

2.ขั้นดำเนินการ (Do)   
2.1  กิจกรรมสนับสนุนงานห้องเรียนปกติ 

 

30 มี.ค. 64 

7 มิ.ย. 64 

10 ต.ค. 64 
และ 

15 มี.ค. 65 

งบบำรุงการศึกษา 
- 
- 

 
16,000 บาท 

 

 

- 

- 

นางสำเนียง  ขันบุตร 
นางศริญา  จตุเทน 

นางสาวจิราพร  พิมพ์วิชยั 

 

3.ขั้นติดตามประเมินผล (Check)  
  3.1 ติดตามผลการดำเนินงาน 
  3.2 ประเมินผลการดำเนินงาน 
4.ขั้นทบทวนปรบัปรุงแก้ไข (Action) 
  4.1 ทบทวนรายงานผลการดำเนินงาน 
  4.2 สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน 

 
10 ต.ค. 64  
10 มี.ค. 65 
25 มี.ค.65 

 
13. งบประมาณ (Proposed Budget)   

      13.1 เงินบำรุงการศึกษา                210,000   บาท 

      13.2 เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี            -        บาท 

      13.3 เงินอ่ืนๆ                                 -        บาท 

             รวม (Total)                     210,000   บาท 

ประมาณการค่าใช้จ่าย 
โครงการพัฒนาและส่งเสริมความเป็นเลิศนกัเรียนห้องเรียนปกติ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน้   

ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 

กิจกรรมที่ 1 การส่งเสริมทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที ่1 ห้องเรียนปกต ิ

ลำดับที ่
Item 

รายการ 
Lists of materials 

จำนวน/
หน่วย 

Quantity 

ราคา/
หน่วยละ 
Price 

งบประมาณ Budget 
อุดหนุน 

School Free 
อ่ืนๆ 

Others 

1 ค่าเอกสารประกอบการจัดกิจกรรม 
  

14,400 - 

2 ค่าอาหารและอาหารวา่ง 
  

25,200 - 

3 ค่าตอบแทนวิทยากร จำนวน 4 คน คนละ 6 ช.ม.  ชัว่โมงละ 600 

บาท 

  
14,400 - 

4 ค่าเบี้ยเล้ียงครู จำนวน 50 คน คนละ 240 บาท 
  

12,000 - 

5 ค่ากระดาษสำหรับพิมพ์เกยีรติบัตร 
  

1,000 - 

รวม (Total)   67,000 - 
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14. เนื้อหาสาระ (Content for Seminar)  
      กิจกรรมที่ 1 การส่งเสริมทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ นักเรียนช้ัน ม. 1 ห้องเรียนปกต ิ

กิจกรรมที่ 2 การส่งเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที ่2 ห้องเรียนปกติ  

ลำดับที ่
Item 

รายการ 
Lists of materials 

จำนวน/
หน่วย 

Quantity 

ราคา/
หน่วยละ 
Price 

งบประมาณ Budget 
อุดหนุน 

School Free 
อ่ืนๆ 

Others 

1 ค่าเอกสารประกอบการจัดกิจกรรม 
  

10,000 - 

2 ค่าวัสดุอุปกรณ์ ในการจัดกิจกรรม 
  

10,000 - 

3 ค่าอาหารและอาหารวา่ง 
  

27,600 - 

4 ค่าเบี้ยเล้ียงครู จำนวน 60 คน คนละ 240 บาท 
  

14,400 - 

5 ค่ากระดาษสำหรับพิมพ์เกยีรติบัตร 
  

1,000 - 

รวม (Total)   63,000 - 

กิจกรรมที่ 3 การส่งเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที ่3 ห้องเรียนปกต ิ

ลำดับที ่
Item 

รายการ 
Lists of materials 

จำนวน/
หน่วย 

Quantity 

ราคา/
หน่วยละ 
Price 

งบประมาณ Budget 
อุดหนุน 

School Free 
อ่ืนๆ 

Others 

1 ค่าเอกสารประกอบการจัดกิจกรรม 
  

10,000 - 

2 ค่าวัสดุอุปกรณ์ ในการจัดกิจกรรม 
  

10,000 - 

3 ค่าอาหารและอาหารวา่ง 
  

28,800 - 

4 ค่าเบี้ยเล้ียงครู จำนวน 60 คน คนละ 240 บาท 
  

14,400 - 

5 ค่ากระดาษสำหรับพิมพ์เกยีรติบัตร 
  

    800 - 

รวม (Total)   64,000 - 

กิจกรรมที่ 4 การส่งเสริมนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนตั้งแต่ 3.5 ขึ้นไปของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3   ห้องเรียนปกต ิ

ลำดับที ่
Item 

รายการ 
Lists of materials 

จำนวน/
หน่วย 

Quantity 

ราคา/
หน่วยละ 
Price 

งบประมาณ Budget 
อุดหนุน 

School Free 
อ่ืนๆ 

Others 

1 โล่รางวัลพร้อมเกียรติบัตร 

- โล่รางวัลสำหรับนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิท์างการเรียนสูงที่สุด

ระดับชั้นละ 3คน 

 

9 

 

1,200 

 

10,800 

- 

2 ค่ากระดาษสำหรับพิมพ์เกยีรติบัตร 
  

200 - 

3 ค่ากรอบเกียรติบัตร 50 100 5,000 - 

รวม (Total)   16,000 - 
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                    จัดกิจกรรมฐานการเรียนรู้  4 ฐานการเรียน  ได้แก่ ฐานท่ี 1 ฝึกทักษะการคิดเลขเร็ว  
                                                                                    ฐานท่ี 2 ฝึกทักษะการคิดเลขเร็วแบบเวทคณติ 
                                                                                    ฐานท่ี 3 ฝึกทักษะการต่อสมการคณติศาสตร์(A-Math) 
                                                                                    ฐานท่ี 4 ฝึกทักษะการเล่นเกมซูดุกุ   
      กิจกรรมที่ 2 การส่งเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ห้องเรียนปกต ิ
                    จัดกิจกรรมฐานการเรียนรู้  4 ฐานการเรียน  ได้แก่ ฐานท่ี 1 โลกและดาราศาสตร์  
                                                                                    ฐานท่ี 2 ชีววิทยา 
                                                                                    ฐานท่ี 3 เคมี 
                                                                                    ฐานท่ี 4 ฟิสิกส์   
      กิจกรรมที่ 3 การส่งเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ห้องเรียนปกต ิ
                    จัดกิจกรรมฐานการเรียนรู้  4 ฐานการเรียน  ได้แก่ ฐานท่ี 1 โลกและดาราศาสตร์  
                                                                                    ฐานท่ี 2 ชีววิทยา 
                                                                                    ฐานท่ี 3 เคมี 
                                                                                    ฐานท่ี 4 ฟิสิกส์   
15. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (Connected Agencies)   

      15.1 งานแผนงาน      15.2 งานพัสดุ 
      15.3 งานการเงิน      15.4 หน่วยงานราชการ 
      15.5 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์                    15.6 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์
16. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (End-products of Expected outcomes) 
     16.1  นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้น 
     16.2  นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
17. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการประเมินกิจกรรม 

  17.1  แบบประเมินความพึงพอใจ 

      17.2  แบบสรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรยีนห้องเรียนปกติระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

18. การควบคุมความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น  

      18.1 นักเรียนบางคนสนใจท่ีจะฝึกทักษะกระบวนการต่างๆเพือ่พัฒนาผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนนอ้ย 

      18.2 ลักษณะของการจัดกิจกรรมเป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรสัโควิด 19  

19. แนวทางการแก้ปัญหาความเสี่ยงที่จะเกิดขึน้ 

 19.1  แจ้งแนวปฏิบัติแก่ครูที่ปรึกษาและนักเรียน พร้อมจดัหารางวัลเพื่อกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาทักษะกระบวนการทาง

คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ และยกระดับผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีน 

    19.2 แจ้งครูที่ปรึกษาและนักเรียนเกี่ยวกับแนวทางในการปฏบิัตตินตามมาตรการป้องกันการแพรร่ะบาดของโรคติดเชื้อไวรสัโค

วิด 19  
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1.  (1.21) โครงการ (Project)  ส่งเสริมศักยภาพนักเรียนแผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 

2.  สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน   มาตรฐานข้อที่  1  

3.  สอดคล้องกับยุทธศาสตร์   ข้อที่  1 , 2  

    เป้าหมายหลัก                ข้อที่ 1.2, 1.6,  1.7, 2.2, 2.4  

     ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน  ข้อท่ี 1.2.1, 1.2.2, 1.6.1 , 1.7.2,  2.2.1, 2.4.2 

4. หน่วยงานที่รับผิดชอบ  งานแผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์  ฝ่ายวิชาการ  โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 

5. ผู้รับผิดชอบดำเนินงาน  (Project Proposer )   นางสุภาพร   ศรีชิณราช  และคณะ 

6. ลักษณะโครงการ  (Type of the project)      โครงการใหม่ 

7. หลักการและเหตุผล (Background of Rational Criteria) 

    แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ -คณิตศาสตร์  มุ ่งเน้นการศึกษาในวิชาฟิสิกส์  เคมี  ชีววิทยา ดาราศาสตร์และอวกาศ  
ทั้งทฤษฎีและการปฏิบัติ  และอีกหนึ่งวิชาคือ คณิตศาสตร์ จะมีทั้งคณิตศาสตร์พื้นฐานและเพิ่มเติม ที่เพ่ิมความเข้มข้นของเนื้อหามาก
ขึ้นตามลำดับชั้น ส่วนวิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา และวิชาอื่น ๆ ยังคงเรียนอยู่ แต่สัดส่วนไม่มากนัก 
            ดังนั ้นนักเรียนที่เลือกเรียนแผนการเรียนนี้ควรมีพื้นฐานการคิดคำนวณที่ดีระดับหนึ่ง มีทักษะในการอธิบายเหตุผล 
วิเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณ ช่างสังเกต มีความสามารถในการจินตนาการ การมองเห็นทิศทางการเคลื่อนที่ของสิ่งที่เป็นนามธรรม มี
ความอดทน อดกลั้นและจิตใจที่มั่นคงเพราะเนื้อหาโดยรวมที่ซับซ้อนและต้องใช้เวลาทำความเข้าใจค่อนข้างมาก    ข้อดีของแผนการ
เรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์คือมีโอกาสเลือกสอบเข้ามหาวิทยาลัยได้หลายคณะมากกว่าสายศิลป์  โอกาสทำคะแนนสอบจากวิชา
คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร ์ก็สูงกว่า ที่สำคัญคือเป็นผู้ที่ทนต่อภาวะความกดดนัได้ด ี ส่วนข้อเสียคือการเรียนที่หนักมาก GPA อาจไม่
สูงมากนัก รวมถึงโอกาสทำกิจกรรมอาจน้อยกว่าเด็กศิลป์   เป้าหมายของนักเรียนแผนการเรียนนี้คือกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ (แพทย์) 
กลุ่มวิศวกรรมศาสตร์ และกลุ่มวิทยาศาสตร์กายภาพ เป็นต้น โดยสามารถสอบเข้าคณะของนักเรียนแผนศิลป์ได้อีกด้วย 
  โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยจึงได้จัดโครงการนี้ขึ ้นมา   เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการการเรียนให้สูงขึ้น  ดูแลช่วยเหลือ 

ส่งเสริมเปิดโอกาส และพัฒนาศักยภาพของนักเรียนด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี  การใช้ภาษาอังกฤษ ทักษะการคิดและ

เรียนรู้ตามความสามารถของผู้เรียน  

8. วัตถุประสงค ์(Objectives)  

 8.1  เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันและพัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาการ 

   8.2  เพื่อส่งเสริม และเพิ่มศักยภาพของนักเรียนด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี การใช้ภาษาอังกฤษ  ทักษะการคิดและ

ทักษะการวางแผน การจัดการ การทำงานเป็นทีม มีทักษะการดำรงชีวิตและมีจิตสำนึกของความเป็นพลโลก 

   8.3  เพื ่อส่งเสริมและพัฒนาให้ผู ้เรียนสามารถสอบเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาได้เหมาะสมกับศักยภาพของนักเรียน  

  8.4  เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์และมีคุณลักษณะตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น

พื้นฐาน 

9. เป้าหมาย (Goals) 

 9.1 ด้านคุณภาพ (Quality) 

      9.1.1 นักเรียนได้รับการดูแล ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนทุกด้านและมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้น 

      9.1.2. นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีทักษะการดำรงชีวิตและมีจิตสำนึกของความเป็นพลโลก 

 9.2 ด้านปริมาณ (Quantity) 

      9.2.1  นักเรียนมีผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) ตามหลักสูตรสถานศึกษาอยู่ในระดับดี (เกรด 3.0 ขึ้นไป)  ร้อยละ 85  
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   9.2.2  นักเรียนได้รับรางวัลในการแข่งขันทางวิชาการ การประกวดแข่งขันด้านต่างๆ ที่ทำงานเป็นทีม  ร้อยละ  75 

   9.2.3  นักเรียนมีความสามารถในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ  การนำไปใช้และการเผยแพร่แนวความคิดโครงการ โครงงาน 

ช้ินงาน ผลผลติและนวัตกรรม  รอ้ยละ  90 

     9.2.2  นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ได้รับการดูแล ส่งเสรมิและพัฒนาเพื่อเตรยีมความพร้อมการสอบเข้าศึกษาต่อ

ระดับอุดมศึกษา  สามารถผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาได้ร้อยละ  85 

   9.2.4  นักเรียนผ่านเกณฑ์การประเมินคณุลักษณะอันพึงประสงค์ทีโ่รงเรียนกำหนด  ร้อยละ  80 

   9.2.5  นักเรียนสามารถสื่อสารไดอ้ย่างน้อยสองภาษา (ภาษาอังกฤษและภาษาอาเซียนอีกหนึ่งภาษา) ร้อยละ  75 

10. สถานที่ดำเนินการ (Place)  โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 

11. ระยะเวลาดำเนินการ (Time)  ()  ภาคเรียนท่ี 1  ปีการศึกษา 2564 (1 เมษายน 2564 – 30 กันยายน 2564) 

           ()  ภาคเรียนท่ี 2  ปีการศึกษา 2564 (1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565) 

12.วิธีดำเนินการ (Procedure : activity) 

 
ลำดับที ่

I tem 

การดำเนินการ 

(Implementation) 

ระยะเวลา 

Time 

งบประมาณ 

Budget 

ผู้รับผิดชอบ 

Project Proposer 

กิจกรรมที่ 1 สนับสนุนการเรียนการสอนแผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณติศาสตร์ (เงินบำรุงการศึกษา = 16,000) 
1. 1.ขั้นเตรียมการ (Plan) 

   1.1 เสนอโครงการเพื่ออนุมัติ 

   1.2 แต่งต้ังคณะกรรมการ/วางแผนทำงาน 

2.ขั้นดำเนินการ (Do) 

   2.1 จัดทำข้อมูลเกี่ยวกับผู้เรียน 

   2.2 แจ้งข้อมูลนักเรียนกับผู้ที่เกี่ยวข้อง  

   2.3  ประสานงานกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในการ

พัฒนา/ปรับพฤติกรรมของผู้เรียน 

   2.4  จัดทำเพจ Science-math Rw 

  นำเสนอผลงานนักเรียน,เร่ืองน่ารู้ต่าง ๆ 

3.ขั้นติดตามประเมินผล (Check) 

  3.1 ติดตามผลการดำเนินงาน 

  3.2 ประเมินผลการดำเนินงาน 

4.ขั้นทบทวนปรับปรุงแก้ไข (Action) 

  4.1 ทบทวนรายงานผลฯ/วางแผนการปรับปรุง 

    4.2 สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน 

 

เมย. 2564 

 

 

มิย. 2564 

กค. 2564 

 

 

 

 

 

มีค. 2565 

 

 

 

มีค. 2565 

เงินบำรุงการศึกษา 

- 

- 

16,000 

- 

- 

 

- 

- 

- 

- 

นางสุภาพร  ศรีชิณราช 

และคณะ 

กิจกรรมที่ 2  ส่งเสริมศักยภาพทางวชิาการของนักเรียน (เงินบำรุงการศึกษา = 144,050) 
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2. 1.ขั้นเตรียมการ (Plan) 

   1.1 เสนอโครงการเพื่ออนุมัติ 

   1.2 แต่งต้ังคณะกรรมการ/วางแผนทำงาน 

2.ขั้นดำเนินการ (Do) 

   2.1 จัดเตรียมเอกสารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 

ของนร. ชั้นม. 4 เอกสารสอนเสริมของนร. 

ชั้น ม. 5-6 

   2.2 นร. ชั้นม. 4 ฝกึทักษะปฏิบัตกิาร 

วิทยาศาสตร์ 
  
    2.3 นร. ชั้นม. 5 ทำกิจกรรมตามเอกสาร 
  สอนเสริมในวันพุธ ชั่วโมงที่ 6-8/ ศึกษาเพิ่มเติม 
ที่บ้าน 
    
 

 2.4 นร. ชั้นม. 6 ทำกิจกรรมตามเอกสารสอนเสริม
ในวันพุธ ชั่วโมงที่ 6-8/ ศึกษาเพิ่มเติมที่บ้าน 

  2.5  ส่งนร.เข้าร่วมการแข่งขันทางวิชาการ 
ระดับชั้นเรียน  ระดับโรงเรียนและนอกโรงเรียน 
 

3.ขั้นติดตามประเมินผล (Check) 

  3.1 ติดตามผลการดำเนินงาน 

  3.2 ประเมินผลการดำเนินงาน 

4.ขั้นทบทวนปรับปรุงแก้ไข (Action) 

  4.1 ทบทวนรายงานผลฯ/วางแผนการปรับปรุง 

    4.2 สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน 

 

 

มีค. 2564 

 

21-30 มิย. 2564 

 

14,21 กค. 64 

4,11,25-สค. 64 

 

11,25 สค.-2564 

1,8,15 กย. 2564 

19,26 มค. 2565 

2,9,16 กพ. 2565 

 

4,11,25 สค. 64 

1,8,15 กย. 64 

1,8,22 ธค. 64 

5,12,19,26 มค.65 

 

    มีค. 2565 

 

 

มีค. 2565 

เงินบำรุงการศึกษา 

- 

- 

 

46,000 

 

 

- 

 

 

53,010 

 

 

 

45,050 

 

- 

 

 

- 

- 

 

- 

- 

นางสุภาพร  ศรีชิณราช 

และคณะ 
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กิจกรรมที่  3  สง่เสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ (เงินบำรุงการศึกษา = 61,780) 
 1.ขั้นเตรียมการ (Plan) 

   1.1 เสนอโครงการเพื่ออนุมัติ 

   1.2 แต่งต้ังคณะกรรมการ/วางแผนทำงาน 

2.ขั้นดำเนินการ (Do) 

    2.1  ติดต่อวิทยากรจากภายนอกและ

ประสานงานกับทกุฝ่ายที่เกีย่วข้อง 

    2.2 รับสมัครนักเรียนม. 4,5,6 ที ่สนใจเรียน 

เสริมพิเศษวิชาคณิตศาสตร์และวิชาเคมี 
      2.3 จัดทำเอกสารประกอบการสอน  
      2.4  ดำเนินการจัดกิจกรรมตามวันเวลา 
   ทีก่ำหนด 
3.ขั้นติดตามประเมินผล (Check) 

  3.1 ติดตามผลการดำเนินงาน 

  3.2 ประเมินผลการดำเนินงาน 

4.ขั้นทบทวนปรับปรุงแก้ไข (Action) 

  4.1 ทบทวนรายงานผลฯ/วางแผนการปรับปรุง 

    4.2 สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน 

 

มีค. 2564 

 

 

มิย. 2564 

 

10 -18 สค. 2564 

 

15-16 ธค. 2564 

21-22 ธค. 2564  

ธค. 2564 

 

 

มีค. 2565 

เงินบำรุงการศึกษา 

- 

- 

 

- 

 

- 

 

32,980 

28,800 

 

- 

- 

 

- 

- 

นางสุภาพร  ศรีชิณราช 

และคณะ 

กิจกรรมที่  4  กิจกรรมสานสัมพันธ์นอ้งพี่ Science-math RW (เงินบำรงุการศึกษา = 3,160) 
 1.ขั้นเตรียมการ (Plan) 

   1.1 เสนอโครงการเพื่ออนุมัติ 

   1.2 แต่งต้ังคณะกรรมการ/วางแผนทำงาน 

2.ขั้นดำเนินการ (Do) 

    2.1 จัดทำเอกสาร /สื่ออุปกรณ์ /เครื่องมือที่ใช้

ทำกิจกรรม 

    2.2 จัดทำข้อมูล จัดกลุ่มนอ้งพี่ที่เข้าร่วม

กิจกรรม 
      2.3 รุ่นพี ่ม. 5 ,-6 จัดกิจกรรมสานสัมพันธ ์
   กับน้องม. 4 
      2.4  น้องม. 4 , ม. 5 จัดกิจกรรมอำลาสถาบัน
ให้กับพี่ ม. 6 

3.ขั้นติดตามประเมินผล (Check) 

  3.1 ติดตามผลการดำเนินงาน 

  3.2 ประเมินผลการดำเนินงาน 

4.ขั้นทบทวนปรับปรุงแก้ไข (Action) 

    4.1 ทบทวนรายงานผลฯ/วางแผนการปรับปรุง 

   4.2 สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน 

 

มีค. 2564 

 

 

มิย. 2564 

 

 

 

30 มิย. 64- 

7 กค. 64 

16 กพ. 65 

 

 

มีค. 65 

 

 

มีค. 65 

เงินบำรุงการศึกษา 

- 

- 

 

3,160 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

นางสุภาพร  ศรีชิณราช 

และคณะ 
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13. งบประมาณ (Proposed Budget)   
      13.1 เงินบำรุงการศึกษา                225,000   บาท 
      13.2 เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี            -        บาท 
      13.3 เงินอ่ืนๆ                                 -        บาท 
             รวม (Total)                     225,000   บาท 
 

แบบประมาณการค่าใช้จ่าย 
โครงการส่งเสริมศักยภาพของนกัเรียนแผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 

งานแผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์  ฝ่ายวิชาการ  โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 
 

กิจกรรมที่ 1 สนับสนุนการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร ์

ลำดับที่ 
Item 

รายการ 
Lists of materials 

จำนวน/
หน่วย 

Quantity 

ราคา/หน่วยละ 
Price 

งบประมาณ Budget 
บำรุงการศึกษา 
School Free 

อ่ืนๆ 
Others 

1. กระดาษพิมพ์เกียรติบัตร 4  รีม 150 600  

2 กระดาษปกสี A4 (คละสี เหลือง, ชมพู, เขียว, ฟา้) 4  รีม 150 600  

3. ค่ากระดาษถา่ยเอกสาร A4 70 แกรม   2  รีม 100 200  

4. หมึกเลเซอร์  107A 3  กล่อง 2,500 7,500  

5. เครื่องพริ้นเตอร์  Hp laserjet 1  เครื่อง 5,000 5,000  

6. โปรแกรมฆ่าไวรัส  3 ไลเซ็นส ์ 1  ชุด 2100 2,100  

รวมทั้งหมด 16,000 

 

 

กิจกรรมที่  2  สง่เสริมศักยภาพทางวชิาการของนักเรียน 

ลำดับที่ 
Item 

รายการ 
Lists of materials 

จำนวน/
หน่วย 

Quantity 

ราคา/หน่วยละ 
Price 

งบประมาณ Budget 
บำรุงการศึกษา 
School Free 

อ่ืนๆ 
Others 

1 ค่าเอกสารปฏิบัตกิารวิทยาศาสตร์ ม. 4  สาขาเคม ี 200  ชุด 45 9,000  
2 ค่าเอกสารปฏิบัตกิารวิทยาศาสตร์ ม. 4  สาขาชวีวิทยา 200  ชุด 45 9,000  
3 ค่าเอกสารปฏิบัตกิารวิทยาศาสตร์ ม. 4  สาขาฟิสิกส ์ 200  ชุด 45 9,000  
4 ค่าเอกสารปรับความรู้พื้นฐาน ม. 4 วิชาคณิตศาสตร์ 200  ชุด 45 9,000  
5 ค่าเอกสารปรับความรู้พื้นฐาน ม. 4 วิชาภาษาอังกฤษ 200  ชุด 50 10,000  
6 ค่าเอกสาร /ข้อสอบ / เฉลยม. 5  วิชาเคมี 190  ชุด 45 8550  
7 ค่าเอกสาร /ข้อสอบ / เฉลยม. 5  วิชาชวีวิทยา 190  ชุด 42 7980  
8 ค่าเอกสาร /ข้อสอบ / เฉลยม. 5  วิชาฟิสิกส์ 190  ชุด 40 7600  
9 ค่าเอกสาร /ข้อสอบ / เฉลยม. 5  วิชาคณิตศาสตร์ 190  ชุด 42 7980  
10 ค่าเอกสาร /ข้อสอบ / เฉลยม. 5  วิชาภาษาอังกฤษ 190  ชุด 35 6650  
11 ค่าเอกสาร /ข้อสอบ / เฉลยม. 5  วิชาภาษาไทย 190  ชุด 40 7600  
12 ค่าเอกสาร /ข้อสอบ / เฉลยม. 5  วิชาสงัคมศึกษา 190  ชุด 35 6650  
13 ค่าเอกสาร /ข้อสอบ / เฉลยม. 6  วิชาเคมี 194  ชุด 35 6790  
14 ค่าเอกสาร /ข้อสอบ / เฉลยม. 6  วิชาชวีวิทยา 194  ชุด 35 6790  
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15 ค่าเอกสาร /ข้อสอบ / เฉลยม. 6  วิชาฟิสิกส์ 194  ชุด 25 4850  
16 ค่าเอกสาร /ข้อสอบ / เฉลยม. 6  วิชาคณิตศาสตร์ 194  ชุด 35 6790  
17 ค่าเอกสาร /ข้อสอบ / เฉลยม. 6  วิชาภาษาอังกฤษ 194  ชุด 30 5820  
18 ค่าเอกสาร /ข้อสอบ / เฉลยม. 6  วิชาภาษาไทย 194  ชุด 30 5820  
19 ค่าเอกสาร /ข้อสอบ / เฉลยม. 6  วิชาสงัคมศึกษา 194  ชุด 35 6790  
20 ค่าเอกสารต้นฉบับขอ้สอบ/ปฏิบัติการวทิยาศาสตร์--/เขา้เล่ม 1  ชุด 800 800  
21 ค่าเอกสารรายงานผลกจิกรรม 4  ชุด 150 600  

รวมทั้งหมด 144,060 
 

กิจกรรมที่ 3  ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการของนักเรียน 

ลำดับที่ 
Item 

รายการ 
Lists of materials 

จำนวน/หน่วย 
Quantity 

ราคา/หน่วยละ 
Price 

งบประมาณ Budget 
บำรุงการศึกษา 
School Free 

อ่ืนๆ 
Others 

1. ค่าวิทยากรวิชาคณิตศาสตร์      2  วัน 7200 14400  

2. ค่าวิทยากรวิชาเคมี 2  วัน 7200 14400  

3. ค่าอาหารนกัเรียนร่วมกจิกรรม 4  วัน  -30 23,280  

4. ค่าเอกสารประกอบการสอนวิชาเคม ี 194  ชุด 30 5,820  

5. ค่าเอกสารประกอบการสอนวิชาคณิตศาสตร์ 194  ชุด 20 3,880  

รวมทั้งหมด 61,780 

 

กิจกรรมที่ 4  สานสัมพันธ์น้องพี่ Science-math RW 

ลำดับที่ 
Item 

รายการ 
Lists of materials 

จำนวน/หน่วย 
Quantity 

ราคา/หน่วยละ 
Price 

งบประมาณ Budget 
บำรุงการศึกษา 
School Free 

อ่ืนๆ 
Others 

1. กระดาษโปสเตอร์ส ี 24  แผ่น 10 240  

2. ปากกาเมจิก 12 ด้าม 15 180  

3 ค่าเชือกฟาง 2  ม้วน 70 140  

4. ด้ายไหมพรม (สีเขียว  สีแสด) 6   ม้วน 60 -360  

5. ดอกไม้พลาสติก 194  ชุด 10 1940  

6. ป้ายไวนิลสานสัมพันธ์น้องพี ่Science-math RW 1  แผ่น 300 300  

รวมทั้งหมด 3,160 

 

14. เนื้อหาสาระ (Content for Seminar)                      

       - เอกสารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ สาขาเคมี , ฟิสิกส์, ชีววิทยา 

       - เอกสารสอนเสริมวิชาภาษาไทย, คณิตศาสตร์, ฟิสิกส์, เคมี, ชีววิทยา, สังคมศึกษา, ภาษาอังกฤษ 

15. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (Connected Agencies) 

 15.1 งานแผนงาน  15.2  ฝ่ายบริการ   15.3  ฝ่ายวิชาการ /กลุ่มสาระการเรียนรู้  8  กลุ่มสาระ     

     15.4  งานการเงิน  15.5  งานพัสดุ                  15.6  ฝ่ายกิจการนักเรียน 

16. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (End – products of Expected outcomes) 
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      16.1 นักเรียนได้รับการดูแล ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนทุกด้านและมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้น 

       16.2 นักเรียนได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี  การใช้ภาษาอังกฤษ  ทักษะการคิด 

               และเรียนรู้ตามความสามารถของผู้เรียน  สามารถแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง  มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

  16.3 นักเรียนสามารถสื่อสารได้อย่างน้อยสองภาษา (ภาษาอังกฤษและภาษาอาเซียนอีกหนึ่งภาษา)   

       16.4 นักเรียนสามารถสอบเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาหรือสถาบันอ่ืน ๆได้เหมาะสมกับศักยภาพของนักเรียน 

       16.5 นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์  มีทักษะการดำรงชีวิตและมีจิตสำนึกของความเป็นพลโลก 

17. เคร่ืองมือท่ีใช้ประเมินผลกิจกรรม  

      17.1  บันทึกการขออนุญาตดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการและการขอใช้งบประมาณโรงเรียน 

      17.2  แบบสอบถามความพึงพอใจท่ีมีต่อการจัดกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพทางวิชาการ 

      17.3  แบบสอบถามความพึงพอใจท่ีมีต่อการจัดกิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ 

      17.4  แบบสอบถามความพึงพอใจท่ีมีต่อการจัดกิจกรรมสานสัมพันธ์น้องพี่ Science-math RW 

      17.5  แบบบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรมของนักเรียน 

18. การควบคุมความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น  

 18.1 การจัดกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพทางวิชาการโดยการฝึกทักษะทางวิทยาศาสตร์ มีปัญหาเรื ่องการใช้ห้องปฏิบัติการ  

ทางวิทยาศาสตร์บางรายวิชา เนื่องจากห้องปฏิบัติการอาคาร 2 บางห้องไม่เหมาะสมในการใช้งาน 

      18.2  การจัดเวลาในการสอนเสริม / เสริมทักษะไม่มีคาบเรียน 

  18.3  ปัญหาการใช้สถานที่จัดกิจกรรมที่มีนักเรียนจำนวนมากร่วมกิจกรรมในหอประชุม  เนื ่องจากปัญหาการระบาดของ  

โรค COVID-19 

 18.4  การสอนเสร ิมโดยวิทยากร /การสอนจากวิทยาการแบบออนไลน ์ /การทำข้อแบบทดสอบแบบ home test  

นักเรียนบางส่วนไม่สนใจเรียน  ไม่ทำข้อสอบ/เอกสารการสอนส่งตามกำหนดเวลา ทำให้สิ้นเปลืองงบประมาณ 

19. แนวทางการแก้ปัญหาความเสี่ยงท่ีจะเกิดขึ้น  

 19.1 การจัดกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพทางวิชาการโดยการฝึกทักษะทางวิทยาศาสตร์   แก้ไขปัญหาการใช้สถานที่โดยการฝึก

ทักษะที ่สวนป่าหน้าอาคาร 2  หรือห้องปฏิบัติการอาคาร 2 ชั ้น 1  หรือห้องเรียนของนักเรียน  ขึ ้นอยู ่กับเนื ้อหาที ่ใช้สอน 

  19.2  การจัดเวลาในการสอนเสริม / เสริมทักษะของนักเรียน  ให้ใช้เวลาในชั่วโมงที่ 6 – 7 ของวันพุธ โดยจัดตารางการสอน

เสริม/ฝึกทักษะให้นักเรียนแต่ละห้องเดือนละ  1  ครั้ง  ครูผู้สอนเวียนกันไปจนครบทุกห้อง 

  19.3  การใช้สถานท่ีในหอประชุม  จัดโต๊ะเว้นระยะห่าง  และเข้าร่วมกิจกรรมระดับช้ันเดียว ประมาณ  200  คน 

มีการรักษาความปลอดภัยตามมาตรการที่กำหนดอย่างเคร่งครัด 

      19.4  การสอนเสร ิมโดยว ิทยากร /การสอนจากว ิทยาการแบบออนไลน ์ /การทำข ้อแบบทดสอบแบบ home test 

แต่งตั ้งคณะกรรมการตรวจสอบผลการปฏิบัติงานที่ชัดเจน  มีการกำกับติดตามผลอย่างต่อเนื่องและส่งผลย้อนกลับให้นักเรียน  

อย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง  เพื่อให้นักเรียนได้ทราบผลงานของตนเองและปรับปรุงตนเอง 
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1. (1.22)โครงการ (Project) สนับสนนุการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาฝร่ังเศส  
2. สนองมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน มาตรฐานข้อที่  1  
3. สอดคล้องกับยุทธศาสตร์โรงเรียน     ข้อที่ 1   
   เป้าหมายหลัก                            ข้อท่ี  1.4 , 1.5 
   ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน               ข้อท่ี  1.4.1 , 1.4.3 , 1.5.1 
4. หน่วยงานที่รับผิดชอบ แผนการเรยีนอังกฤษ-ฝรั่งเศส  ฝา่ยวิชาการ  โรงเรยีนร้อยเอด็วิทยาลยั 
5.  ผู้รับผิดชอบดำเนินงาน (Project proposer)     นายเกรียงศกัดิ์ ศรีน้ำเงิน และคณะ 
6. ลักษณะงาน/โครงการ  (Type of the project)  โครงการใหม่   
7. หลักการและเหตุผล (Background of Rational Criteria) 
       การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศเป็นสิ่งจำเป็นและสำคัญอย่างยิ่ง ในภาวะสังคมปัจจุบัน และภาษาฝรั่งเศสก็เป็นภาษาที่สำคัญภาษา
หนึ่ง เห็นได้จาก มีการใช้ภาษาฝรั่งเศสในทุกทวีปทั่วโลก และภาษาฝรั่งเศสยังเป็นภาษาราชการขององค์การสหประชาชาติ รวมทั้งมี
การก่องตั้ง The Organisation internationale  de La  Francophonie (OIF) ซึ่งประเทศไทยได้เป็นสมาชิกองค์กรดังกล่าว ดังนั้น
เพื่อให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ภาษาฝรั่งเศส มีความรู้เพิ่มเติมนอกจากกิจกรรมการเรียนการสอนในชั้นเรียนจึงสมควรมีการ
จัดค่ายเพื่อพัฒนานักเรียนแผนการเรียนภาษาอังกฤษ-ภาษาฝรั่งเศส และเพื่อให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น และได้เข้า
ร่วมโครงการ FTA ของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อจัดหาครูเจ้าของภาษาฝรั่งเศส 
8. วัตถุประสงค์   (Objective)   
    8.1  เพื่อให้นักเรียนไดม้ีโอกาสเรียนรู้นอกสถานท่ี 
    8.2 เพื่อให้นักเรียนมีโอกาสฝึกทักษะภาษาต่างประเทศกับวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถด้านภาษาฝรั่งเศส  และได้เรียนกับ
เจ้าของภาษา (ชาวฝรั่งเศส) 
    8.3 เพื่อให้นักเรียนฝึกการทำงานร่วมกัน มีความสามัคคีในหมู่คณะ มีความกระตือรือร้นสนใจใฝ่รู้ และเรียนรู้จากแหล่งต่างๆ 
9. เป้าหมาย (Goals) 
      9.1 ด้านคุณภาพ (Quality)     
          9.1.1 นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ภาษาฝรั่งเศสและมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้น ร้อยละ 80 
          9.1.2 นักเรียนได้มีโอกาสเรียนภาษาฝรั่งเศสกับเจ้าของภาษาหรือวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านภาษาฝรั่งเศส ร้อยละ 
100 
          9.1.3 นักเรียนผ่านการทดสอบและได้รับเกียรติบัตรความรู้มาตรฐานยุโรป DELF A2 ร้อยละ 80 ของผู้สมัครสอบ 
      9.2 ด้านปริมาณ (Quantity) 
            9.2.1 นักเรียนแผนการเรียนอังกฤษ-ภาษาฝรั่งเศส ช้ัน ม.6/1  ม.5/1 และ ม.4/1 ร้อยละ 100 
9. สถานที่ดำเนินการ  (Place)         โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 
11. ระยะเวลาดำเนินการ (Time)  ()  ภาคเรียนท่ี 1  ปีการศึกษา 2564 (1 เมษายน 2564 – 30 กันยายน 2564) 

           ()  ภาคเรียนท่ี 2  ปีการศึกษา 2564 (1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565) 

12. วิธีดำเนินการ (Procedure : activity) 
ลำดับที ่

I tem 

การดำเนินงาน 

Implementation 

ระยะเวลา 

Time 

งบประมาณ 

Budget 

ผู้รับผิดชอบ 

Project Proposer 

กิจกรรมที่ 1 สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาฝรั่งเศส (เงินบำรงุการศึกษา = 40,000) 
1. 1.ขั้นเตรียมการ (Plan)  

  1.1 เสนอโครงการต่อโรงเรียน/แต่งต้ังผู้รับผิดชอบ 
2.ขั้นดำเนินการ (Do) 

พ.ค.64 
 
 

 

- 

นายเกรียงศักดิ์ ศรีน้ำเงิน 
และครูที่ปรึกษาชั้นม.6/1 
ม.5/1 และ ม.4/1 
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   2.1 ติดต่อ สพฐ. เร่ืองการจัดหาครูฝร่ังเศส 
   2.2 แต่งต้ังกรรมการ/ประชุมวางแผนงาน 
   2.3 ดำเนินการจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ 
   2.4 เชิญวิทยากร 
   2.5 จัดเตรียมเอกสาร/ดำเนินการอบรมตามแผน 
3.ขั้นติดตามประเมินผล (Check)  
  3.1 ติดตามผล/ประเมินผลการดำเนินงาน 
4.ขั้นทบทวนปรบัปรุงแก้ไข (Action) 
  4.1 ทบทวน/สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน 

พ.ค.- ก.ย.64   
ม.ค 65  

13 ม.ค.65 
20 ม.ค.65 
17 ก.พ.65 

 
ก.พ.65 

 
มี.ค.65 

 

 

 

10,000 

30,000 

 

 
13. งบประมาณ (Proposed Budget)   
      13.1 เงินบำรุงการศึกษา                 40,000   บาท 
      13.2 เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี            -        บาท 
      13.3 เงินอ่ืนๆ                                 -        บาท 
             รวม (Total)                      40,000   บาท 

ารค่าใช้จ่ายโครงการ สนับสนนุการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาฝร่ังเศส 
งานแผนการเรียนอังกฤษ-ฝร่ังเศส  ฝ่ายวิชาการ  โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 

 
กิจกรรมที่ 1 สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาฝรั่งเศส 

ลำดับที่ 
Item 

รายการ 
Lists of materials 

จำนวน/หน่วย 
Quantity 

ราคา 
หน่วยละ 
Price 

งบประมาณ Budget 
บำรุงการศึกษา 
School Free 

อ่ืนๆ 
Others 

1. เอกสารอบรม 120 ชุด 40 4,800 - 
2 ค่าวิทยากรภายนอก 3 คน 3,600 10,800  
3 ค่าอาหารและอาหารวา่ง 120 120 14,400  
4 หมึกปริ้นเตอร์ Laser Ricoh 2 หลอด 4,000 8,000  
5 สื่ออุปกรณ์การสอน ป้ายไวนิล ฟิวเจอรบ์อร์ด   2,000  

รวม (Total)   40,000   

 
14. เนื้อหาสาระ (Content for Seminar)    
      การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะชีวิตและการทำงาน  ทักษะด้านการเรียนรู้และสร้างนวัตกรรม ทักษะ

ด้านการใช้สารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยีและการใช้ทักษะภาษาต่างประเทศเป็นปัจจัยสำคัญในการดำเนินชีวิตในสังคมในการ

ติดต่อสื่อสาร เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและความคิดเห็นเรื่องต่างๆและแสวงหาความรู้เปิดโลกทัศน์ของตนเองในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ

สังคมโลก ดังนั้นจึงได้จัดโครงการ Renforcez votre français เพื่อสอนเสริมนักเรียนให้มีทักษะทางภาษาฝรั่งเศสเพิ่มขึ้นโดยจัด

นักเรียนเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มที่1 เรียนเสริมเพิ่มเตมิและฝึกทักษะฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาฝรั่งเศส เพื่อเตรียมสอบ DELF และ PAT 7.1 ผู้

เข้าอบรม นักเรียนช้ัน ม.6/1 วิทยากร 1 คน กลุ่มที่ 2 เพื่อเสริมทักษะฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาฝรั่งเศส ผู้เข้าอบรม ม.4/1และ ม.5/1 

วิทยากร 2 คน 

 
15.  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (Connected  agencies)   



แผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2564 
โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย/ฝ่ายวิชาการ 

143 
 

 

    15.1. งานแผนงาน    15.2. งานพัสดุ 
 15.3. งานการเงิน    15.4. งานอาคาร สถานท่ี 
     15.4 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 15.6 งานยานพาหนะ 
16. ผลที่คาดว่าจะได้รับ ( End-products of Expected outcomes ) 
     16.1 นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรยีนและมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้น 
     16.2  นักเรียนมีความรักสามคัคี และพร้อมท่ีจะทำงานร่วมกัน 
     16.3  นักเรียนสามารถมีพัฒนาการด้านภาษาต่างประเทศ (ภาษาฝรั่งเศส) 
     16.4 นักเรียนได้รบัเกียรติบัตรและโลร่างวัล 
17. เคร่ืองมือท่ีใช้ประเมินผลกิจกรรม 
     17.1 แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนในการอบรม 
     17.2 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้น 
18. การควบคุมความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น 
     18.1 สถานการณ์โรคตดิต่อในปัจจุบันมีผลต่อการยกเลิกโครงการจัดหาครูช่วยสอนภาษาฝรั่งเศส 
19. แนวทางการแก้ปัญหาความเสี่ยงที่จะเกิดขึน้ 
       19.1 เชิญวิทยากรในท้องถิ่นมาให้ความรู้นักเรียน  
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1. (1.23 )โครงการ (project)  ส่งเสริมการพัฒนานักเรียนแผนการเรียนภาษาไทย-สังคมฯ 

2. สอดคล้องกับมาตรฐานการศกึษาของโรงเรียน มาตรฐานข้อที่ 1 

3. สอดคล้องกับยุทธศาสตร์   ข้อ 1 , 3  

   เป้าหมายหลัก                 ข้อ 1.3   

   ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน   ข้อที่ 1.3.1  

4. หน่วยงานที่รับผิดชอบ    แผนการเรยีนภาษาไทย-สังคมฯ ฝ่ายวิชาการ  โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลยั 

5. ผู้รับผิดชอบดำเนินงาน (project proposer)  นายอาคม  ศรสีุข และคณะ 

6. ลักษณะงาน/โครงการ  (Type of the project) โครงการใหม่    

7. หลักการและเหตุผล   (Background of Rational Criteria) 

 เพื ่อให้การจัดการเรียนการสอนของแผนการเรียนภาษาไทย-สังคมฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีเอกสารและสื่อ 

การเรียนการสอนประกอบการเรียนในรายวิชาต่างๆ ที่เหมาะสมกับแผนการเรียนของโรงเรียน ให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลาง 

ตลอดจนมีการจัดกิจกรรมเสริมต่างๆ ให้ผู้เรียนได้รับความสนุกสนานเพลิดเพลิน เป็นการกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความอยากเรียนรู้ และ

เห็นช่องทาง วิธีการในการนำความรู้ไปใช้ในกาดำเนินชีวิต  ทั้งในโรงเรียนและนอกโรงเรียนอันจะนำไปสู่การเรียนในขั้ นสูงและ

การศึกษาต่อในอนาคต 

8. วัตถุประสงค์ (Objective) 

    8.1 เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนสูงขึ้น 

    8.2 เพื่อส่งเสริมนักเรียนไดศ้ึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาในสาขาที่ต้องการ 

    8.3 เพื่อพัฒนานักเรียน ให้มีบคุลิกภาพ เจตคติ ค่านยิมที่ดีในการดำเนินชีวิต 

9. เป้าหมาย (Goals) 

9.1 ด้านคุณภาพ (Quality) 

   9.1.1 นักเรียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาภาษาไทยและสังคมศึกษาสูงขึ้น 

 9.1.2 นักเรียนได้ศึกษาต่อในระดบัอุดมศึกษาในสาขาท่ีต้องการ 

 9.1.3 นักเรียนมีบุคลิกภาพ เจตคติ ค่านิยมที่ด ี

    9.2 ด้านปริมาณ (Quantity) 

 9.2.1 มีสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ ใช้ในการเรียนการสอน ท่ีทันสมัย ครบ 80 % 

 9.2.2 นักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดบัอุดมศึกษาในสาขาท่ีต้องการ  80 % 

 9.2.3 นักเรียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาภาษาไทยและสังคมศึกษา 80 %  

10. สถานที่ดำเนินการ  (Place)     โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 

11. ระยะเวลาดำเนินการ (Time)  (✓) ภาคเรยีนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (1 เมษายน 2564 – 30 กันยายน 2564) 

           (✓) ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศกึษา 2564 (1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565) 

12.วิธีดำเนินการ (Procedure : activity) 
ลำดับที ่
Item 

การดำเนินงาน 
Implementation 

ระยะเวลา 
Time 

งบประมาณ 
Budget 

ผู้รับผิดชอบ 
Project Proposer 

1 กิจกรรมจัดซื้อสื่อ วัสดุ อุปกรณ์เพื่อการเรียนการสอน ( เงินบำรุงการศึกษา = 6,400 ) 
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 1.ขั้นเตรียมการ (Plan)  
   1.1 เสนอโครงการอนุมัติ  
   1.2 ประชุมคณะกรรมการผู้รับผิดชอบ  
2. ขั้นดำเนินการ (Do)  
    2.1 ขออนุมัติจัดซ้ือ จัดจ้าง  
    2.2 ดำเนินการจัดซ้ือ จัดจ้างตามโครงการ  
3. ขั้นตดิตามประเมินผล (Check)  
    3.1 ติดตามผลการดำเนินงาน  
    3.2 ประเมินผลการดำเนินงาน   
4. ขั้นทบทวนปรับปรุงแก้ไข (Action)  
    4.1 ทบทวนรายงานผลการดำเนินงาน  
    4.2 สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน 

21 มิ.ย 64 
 
 

25 มิ.ย 64 
 
 

30 มิ.ย 64 
 
 

30 มิ.ย 64 
 

 
- 
- 
 
- 

6,400 
 
- 
- 
 
- 
- 

นายอาคม  ศรีสุข 
และคณะ 

2. กิจกรรมส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ิ์ทางการเรยีนนักเรียนสายไทย-สงัคมฯ ( เงินบำรุงการศึกษา = 15,000 ) 
1.ขั้นเตรียมการ (Plan)  

   1.1 เสนอโครงการอนุมัติ  

   1.2 ประชุมคณะกรรมการผู้รับผิดชอบ  

2. ขั้นดำเนินการ (Do)  

    2.1 จัดกิจกรรมส่งเสริมผลสัมฤทธ์ทางการเรียน

นักเรียนสายไทย-สังคมฯ 

3. ขั้นตดิตามประเมินผล (Check)  

    3.1 ติดตามผลการดำเนินงาน  

    3.2 ประเมินผลการดำเนินงาน   

4. ขั้นทบทวนปรับปรุงแก้ไข (Action)  

    4.1 ทบทวนรายงานผลการดำเนินงาน  

    4.2 สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน 

9 ส.ค. 64 

 

 

27 ส.ค. 64 

 

 

30 ส.ค. 64 

 
 

31 ส.ค. 64 

 

 
- 
- 
 

15,000 
 
 
 
- 
- 
 
- 
- 

นายอาคม  ศรีสุข 
และคณะ 

3 กิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการสอบเขา้มหาวิทยาลัย ( เงินบำรุงการศึกษา = 18,600 ) 

1. ขั้นเตรยีมการ (Planning) 
    1.1 เสนอโครงการอนุมัติ 
    1.2 ประชุมคณะกรรมการผู้รับผิดชอบ 
2. ขั้นดำเนินการ (Do) 
   2.1  กิจกรรมเสริมความรู้เข้าสู่มหาวทิยาลัย  
วันที่ 9 -10 กุมภาพันธ์ 2565   
3. ขั้นตดิตามประเมินผล (Check)  
   3.1 ติดตามผล/ประเมินผลการดำเนินงาน 
4. ขั้นทบทวนปรับปรุงแก้ไข (Action) 
    4.1 ทบทวนรายงานเพื่อวางแผนปรบัปรุง  
    4.2 สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน 

 
7 ม.ค. 65 

 
 

9-10 ก.พ. 65 
 
 

28 ก.พ. 65 
 

2 มี.ค. 65 

 

- 

- 

 

18,600 

 
 
- 
 
- 
- 

นายอาคม  ศรีสุข 
และคณะ 
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13. งบประมาณ (Proposed Budget)   
      13.1 เงินบำรุงการศึกษา                 40,000   บาท 
      13.2 เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี            -        บาท 
      13.3 เงินอ่ืนๆ                                 -        บาท 
             รวม (Total)                      40,000   บาท 
 

ประมาณการค่าใช้จ่าย โครงการส่งเสริมการพัฒนาการเรียนการสอนนกัเรียนแผนการเรียนภาษาไทย-สังคมฯ  
งานแผนการเรียนภาษาไทย-สังคมฯ   ฝ่ายวิชาการ  โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 

ลำดับที่ 
Item 

รายการ 
Lists of materials 

จำนวน/
หน่วย 

Quantity 

ราคา 
หน่วยละ 
Price 

งบประมาณ Budget 
บำรุงการศึกษา 
School Free 

อ่ืนๆ 
Others 

1. กิจกรรมจัดซื้อสื่อ วัสด ุอุปกรณเ์พื่อการเรียนการสอน  

1 หนังสือเรียนเพิ่มเติม วิชากฏหมาย 40 เล่ม 40 85 3,400  
2. วัสดุ อุปกรณ์เพื่อจัดทำปา้ยนิเทศวันสำคัญ 3 ชุด 3 1,000 3,000  

รวม 6,400 
2. กิจกรรมส่งเสรมิผลสัมฤทธิ์ิ์ทางการเรียนนักเรียนสายไทย-สังคมฯ 

1 ค่าวัสดุ/เอกสาร   120 20 2,400  
2 ค่าอาหารและอาหารวา่ง 1 วัน 120 100 12,000  
3 ค่าตอบแทนวิทยากรภายนอก   2 300 600  

รวม 15,000 

3. กิจกรรมเตรยีมความพร้อมเพื่อการสอบเข้ามหาวิทยาลยั 

1. ค่าวัสดุ/เอกสาร   41 200 8,200  
2. ค่าอาหารและอาหารวา่ง 2 วัน 80 100 8,000  
3. ค่าตอบแทนวิทยากรภายนอก   8 300 2,400  

รวม 18,600 
รวมทั้งสิ้น 40,000 บาท 

14. เนื้อหาสาระ    
       กิจกรรมส่งเสรมิผลสมัฤทธ์ิ์ิทางการเรียนนักเรียนสายไทย-สังคมฯ 

      กิจกรรมติว วิชาภาษาไทย และสังคมศึกษาฯ เพื่อเตรียมความพร้อมการสอบเข้ามหาวิทยาลัย 

15. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (Connected Agencies) 

      15.1 ฝ่ายวิชาการ  15.2 งานแผนงาน  15.3 งานพัสดุ  15.4 งานการเงิน  
16. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (End-products of Expected outcomes)                                     

     16.1 มีสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ ใช้ในการเรยีนการสอน ท่ีทันสมัย ครบ 80 % 

 16.2 นักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดบัอุดมศึกษาในสาขาท่ีต้องการ 80 % 

     16.3 นักเรียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาภาษาไทยและสงัคมศึกษา 80 %  

17. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการประเมินผลกิจกรรม 

     17.1 แบบประเมินความพึงพอใจกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพือ่สอบเข้ามหาลัย 

     17. 2 แบบสังเกตการมสี่วนรว่มกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อสอบเข้ามหาลัย 



แผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2564 
โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย/ฝ่ายวิชาการ 

147 
 

 

18. การควบคุมความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น  

     18.1 การระบุวันในการทำกิจกรรมมีการคลาดเคลื่อนเนื่องจากปฏิทินโรงเรียนอาจมีการทับซ้อนกับกิจกรรมที่กำหนดไว้ ทำให้

นักเรียนไม่สามารถเข้าร่วมได้ทุกคน 

     18.2 สถานการณ์ในยุคปัจจุบันอาจพบกับฤดูกาลต่าง ๆ เช่น น้ำท่วม และโรคภัยไข้เจ็บต่าง ๆ ที่เกิดโดยไม่ได้ตั้งตัว 

19. แนวทางการแก้ปัญหาความเสี่ยงท่ีจะเกิดขึ้น  

     19.1 ติดตามข่าวสารปฏิทินงานวิชาการของโรงเรียนให้ทันเวลา และแก้ปัญหา เปลี่ยนแปลงวันเวลาให้เหมาะสม 

     19.2 ปรับเปลี่ยนกิจกรรมให้เหมาะสมสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ 
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1. (1.24) โครงการ (project) สง่เสริมหลักสูตรและการเรียนการสอนแผนการเรียนภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์  

2. สนองมาตรฐานการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  มาตรฐานข้อที่  1  
3. สอดคล้องกับยุทธศาสตร์โรงเรียน     ข้อที่ 1  
   เป้าหมายหลัก                            ข้อท่ี  1.2, 1.4 
   ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน               ข้อท่ี  1.2.2, 1.4.3 
4. หน่วยงานที่รับผิดชอบ    แผนการเรยีนภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ ฝ่ายวิชาการ  โรงเรียนร้อยเอด็วิทยาลัย 

5. ผู้รับผิดชอบดำเนินงาน (project proposer)  นางนริศรา  แสงสวัสดิ์ และคณะ  

6. ลักษณะงาน/โครงการ (Type of the project) โครงการใหม่    

7. หลักการและเหตุผล (Background of Rational Criteria) 

 เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนของแผนการเรียนภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีเอกสารและสื่อ 

การเรียนการสอนประกอบการเรียนในรายวิชาต่างๆ ที่เหมาะสมกับแผนการเรียนของโรงเรียน ให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลาง 

ตลอดจนมีการจัดกิจกรรมเสริมต่างๆ ให้ผู้เรียนได้รับความสนุกสนานเพลิดเพลิน เป็นการกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความอยากเรียนรู้  

และเห็นช่องทาง วิธีการในการนำความรู้ไปใช้แข่งขันการต่อคำศัพท์ภาษาอังกฤษโดยใช้กระดานครอสเวิร์ด และการต่อเลขคำนวณโดย

ใช้กระดานเอแม็ท ทั้งในโรงเรียนและนอกโรงเรียนอันจะนำไปสู่การเรียนในขั้นสูงและการศึกษาต่อในอนาคต 

8. วัตถุประสงค์   (Objective) / เป้าหมาย (Goals) 

    8.1 เพื่อพัฒนาหลักสูตรแผนการเรียนภาษาอังกฤษ – คณิตศาสตร์ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยให้ผู้เรียนได้เรียนในรายวชิา 

ที่เหมาะสมกับแผนการเรียนมากยิ่งข้ึน 

    8.2 เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาในสาขาท่ีสอดคล้องกับแผนการเรียนและความต้องการประกอบอาชีพ 

    8.3 เพื่อจัดกิจกรรมเสริมให้แก่ผู้เรียน เป็นการพัฒนาให้ เกิดทักษะต่าง ๆ และมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้น 

    8.4 เพื่อให้นักเรียน พัฒนาบุคลิกภาพ เจตคติ ค่านิยมในการดำเนินชีวิตและเสริมสร้างศีลธรรมจริยธรรม 

    8.5 ผู้เรียนเกิดความรักสามัคคีในสถาบัน มีความสนใจในสาขาท่ีเรียน เห็นประโยชน์และความสำคัญของการเรียนในแผนการเรียน-

อังกฤษ คณิตมากข้ึน 

9. เป้าหมาย (Goals) 

9.1 ด้านคุณภาพ (Quality) 

   9.1.1 เพิ่มศักยภาพในการแข่งขันและพัฒนาความเป็นเลิศ (Excellence) ด้านคณิตศาสตร์ ด้านภาษาอังกฤษ และด้านภาษา

ที2่ 

 9.1.2 พัฒนานักเรียนให้มีศักยภาพเป็นพลโลก (World Citizen) ตามมาตรฐานสากล 

 9.1.3 พัฒนานักเรียนให้เป็นคนไทยยุคใหม่ ที่มีนิสัยใฝ่เรียนรู้ สามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง รักการอ่าน รักการศึกษาค้นคว้า 

และแสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่อง 

 9.1.4 พัฒนานักเรียนให้มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร และมีความรู้และ ทักษะพื้นฐานในการใช้

ภาษาต่างประเทศท่ี 2 คือ ภาษาเกาหลี (อาเซียน + 3) 

  9.1.5 พัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการเรียนรู้ได้อย่างหลากหลาย 

 9.1.6 พัฒนาการเรียนการสอนที่เน้นความสามารถของนักเรียนเป็นรายบุคคล และส่งเสริมให้นักเรียนสามารถพัฒนาตนเอง

ได้ตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ 

    9.2 ด้านปริมาณ (Quantity) 
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 9.2.1 ส่งเสริมนักเรียนในการแข่งขันและพัฒนาความเป็นเลิศ (Excellence)  ด้านคณิตศาสตร์ ด้านภาษาอังกฤษ และด้าน

ภาษาที่ 2 85% 

 9.2.2 พัฒนานักเรียนให้มีศักยภาพเป็นพลโลก (World Citizen) ตามมาตรฐานสากล 85% 

 9.2.3 นักเร ียนได ้ร ับการพัฒนาเป็นคนไทยยุคใหม่ ท ี ่ม ีน ิส ัยใฝ ่เร ียนร ู ้  สามารถเร ียนรู้ ด ้วยตนเอง ร ักการอ่าน  

รักการศึกษาค้นคว้า และแสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่อง 95% 

 9.2.4 นักเร ียนมีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพื ่อการสื ่อสาร และมีความรู ้และ ทักษะพื ้นฐานในการใช้

ภาษาต่างประเทศท่ี 2 คือ ภาษาเกาหลี (อาเซียน + 3) 80 % 

 9.2.5 นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการเรียนรู้ได้อย่างหลากหลาย 100% 

 9.2.6 นักเร ียนได้รับการการส่งเสริมและพัฒนาตนเองในด้านการเรียนการสอนที ่เน้นความสามารถของนักเรียน  

เป็นรายบุคคล ได้เต็มตามศักยภาพ 75% 

10. สถานที่ดำเนินการ  (Place)     โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 

11. ระยะเวลาดำเนินการ (Time)  (✓) ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2564 (1 เมษายน 2564 – 30 กันยายน 2564) 

           (✓) ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2564 (1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565) 

12.วิธีดำเนินการ (Procedure : activity) 
ลำดับที ่

Item 

การดำเนินงาน 

Implementation 

ระยะเวลา 

Time 

งบประมาณ 

Budget 

ผู้รับผิดชอบ 

Project Proposer 

1. กิจกรรมเสริมความรู้ การต่อคำศัพท์ภาษาอังกฤษด้วยกระดานครอสเวิร์ด และการแก้สมการด้วยกระดานเอแม็ท  ( เงินบำรุงการศึกษา = 

30,600 ) 

 1. ขั้นเตรยีมการ (Planning) 

    1.1 เสนอโครงการอนุมัติ 

     1.2 ประชุมคณะกรรมการผู้รับผิดชอบ 

2. ขั้นดำเนินการ (Do) 

   2.1  กิจกรรมการฝึกต่อศัพทภ์าษาอังกฤษ 

         ด้วยกระดานครอสเวิร์ด และการแก้    

         สมการด้วยกระดานเอแม็ท 

   2.2  การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาอังกฤษ 

         และการแข่งขันแก้สมการดว้ยเอแม็ท 

3. ขั้นตดิตามประเมินผล (Check)  

   3.1 ติดตามผล/ประเมินผลการดำเนินงาน 

4. ขั้นทบทวนปรับปรุงแก้ไข (Action) 

    4.1 ทบทวนรายงานเพื่อวางแผนปรบัปรุง  

    4.2 สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน 

 

มี.ค. 64 - เม.ย. 64 

มิ.ย.64 –ส.ค. 64 

 

25 ส.ค.. 64 

 

 

1 ธ.ค. 64 

 

 

8 ธ.ค. 64 

15 ธ.ค. 64 

              

- 

- 

30,000 บาท 

- 

 

- 

 

นางนริศรา  แสงสวัสดิ์  

และคณะ 

- ครูที่ปรึกษา 

- ครูผู้สอน 

- นักเรียนนกัเรียนสายการเรียน

อังกฤษ คณิต 

 

2. กิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการสอบเขา้มหาวิทยาลัย  ( เงินบำรุงการศึกษา = 10,000 ) 

 1. ขั้นเตรยีมการ (Planning) 

    1.1 เสนอโครงการอนุมัติ 

    1.2 ประชุมคณะกรรมการผู้รับผิดชอบ 

2. ขั้นดำเนินการ (Do) 

 

มี.ค. 64 - เม.ย. 64 

มิ.ย. 64 – ก.ค. 64 

 

              

- 

- 

 

 

นางนริศรา  แสงสวัสดิ์  

และคณะ 
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13. งบประมาณ (Proposed Budget)   
      13.1 เงินบำรุงการศึกษา                 40,000   บาท 
      13.2 เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี            -        บาท 
      13.3 เงินอ่ืนๆ                                 -        บาท 
             รวม (Total)                      40,000   บาท 

 
ประมาณการค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนแผนการเรียนภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ 

ฝ่ายวิชาการ  โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 

 

 
14. เนื้อหาสาระ (Content for Seminar)  

14.1 การจัดกิจกรรมการจดัการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ เรื่อง “CROSSWORD”  
14.2 ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ 

15. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ( Connected Agencies) 

   2.1  กิจกรรมเสริมความรู้เข้าสู่มหาวทิยาลัย    

3. ขั้นตดิตามประเมินผล (Check)  

   3.1 ติดตามผล/ประเมินผลการดำเนินงาน 

4. ขั้นทบทวนปรับปรุงแก้ไข (Action) 

    4.1 ทบทวนรายงานเพื่อวางแผนปรบัปรุง  

    4.2 สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน 

23 ก.พ. 65 

 

28 ก.พ.65 

 

2 มี.ค. 65 

10,000 

 

- 

 

- 

- ครูที่ปรึกษา 

- ครูผู้สอน 

นางนริศรา  แสงสวัสดิ์  

และนักเรียน 

สายการเรียน 

อังกฤษ คณิต 

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมเสริมความรู้ การต่อคำศัพท์ด้วยกระดานครอสเวิร์ด และการแก้สมการด้วยกระดานเอแม็ท 

ลำดับที่ 
Item 

รายการ 
Lists of materials 

จำนวน/หน่วย 
Quantity 

ราคา/
หน่วยละ 
Price 

งบประมาณ Budget 
อุดหนุน 

School Free 
อ่ืนๆ 

Others 
1. เอกสารประกอบการอบรม 120 เล่ม 95 11,400 - 
2. รางวัล/เกียรติบัตรพร้อมกรอบ 20 ชุด 145 2,900 - 
3. ค่าอาหารและอาหารวา่ง 135 ชุด 50 6,750 - 
4. ครอสเวิร์ดกระดาษ 30 ชิ้น 185 5,550 - 
5 นาฬิกาจับเวลา 5 เครื่อง 250 1,250 - 
6 ค่าวัสดุอุปกรณ์ 1 ชุด 2,150 2,150 - 

รวม 30,000 - 

กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมเตรียมความพรอ้มเพื่อการสอบเข้ามหาวิทยาลยั 

ลำดับที่ 
Item 

รายการ 
Lists of materials 

จำนวน/หน่วย 
Quantity 

ราคา/
หน่วยละ 
Price 

งบประมาณ Budget 
อุดหนุน 

School Free 
อ่ืนๆ 

Others 
1. เอกสารประกอบการอบรม 121 ชุด 40 4,840 - 
2. ค่าพิมพ์และแฟ้มผลงงานนักเรียน 120 ชิ้น 43 5,160 - 
 รวม   10,000 - 
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15.1 ฝ่ายวิชาการ  15.2 งานแผนงาน  15.3 งานพัสดุ 15.4 งานการเงิน    
15.5 ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรยีนครูที่ปรึกษา 

16. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (End-products of Expected outcomes)                                     
16.1 นักเรียนมีวิสัยทัศน์กว้างไกล ก้าวทันต่อเหตุการณ์ ข่าวสารสนเทศ และสื่อเทคโนโลยีต่าง ๆ 
16.2 นักเรียนได้รบัความรู้และประสบการณต์รง มีสุขภาพจิตแจม่ใส มีสติปัญญาเพิ่มขึ้น 

      16.3 นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนภาษาอังกฤษสูงข้ึน 
16.4 ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้มสี่วนร่วมในการจัดการศึกษาเพิ่มเตมิให้กับนักเรยีน 

17. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการประเมินผลกิจกรรม 
 17.1 แบบประเมินความพึงพอใจในกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ เรื่อง “CROSSWORD” 
และกิจกรรมเตรยีมความพร้อมเพือ่การสอบเข้ามหาวิทยาลยั 
 17. 2 แบบบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ เรื่อง “CROSSWORD” และ
กิจกรรมเตรยีมความพร้อมเพื่อการสอบเข้ามหาวิทยาลัย 
18. การควบคุมความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น  
      18.1 การระบุวันในการทำกิจกรรมมีการคลาดเคลื่อนเนื่องจากปฏิทินโรงเรยีนอาจมีการทับซ้อนกับกิจกรรมที่กำหนดไว้ทำให้
นักเรียนไม่สามารถเข้าร่วมได้ทุกคน 
      18.2 สถานการณ์ในยุคปัจจบุันอาจพบกับฤดูกาลตา่ง ๆ เช่น น้ำท่วม และโรคภยัไข้เจ็บต่าง ๆ ที่เกิดโดยไมไ่ดต้ั้งตัว 
19. แนวทางการแก้ปัญหาความเสี่ยงที่จะเกิดขึน้  
      19.1 ติดตามข่าวสารปฏิทินงานวิชาการของโรงเรียนให้ทันเวลา และแก้ปัญหา เปลีย่นแปลงวันเวลาให้เหมาะสม 
  19.2 สร้างสื ่อออนไลน์ในบางกิจกรรม ที ่เหลือจัดกิจกรรมย่อยให้เกิดความสำเร็จตามห้องเรียนในคาบกิจกรรมชุมนุม  
และวชิาการ 
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1. (1.25) โครงการ (Project)  ส่งเสริมศักยภาพนกัเรียนแผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ -  วิศวกรรมศาสตร์ 
2. สอดคล้องกับมาตรฐานการศกึษาของโรงเรียนฯ    มาตรฐานข้อที ่1  
3. สอดคล้องกับยุทธศาสตร์     ข้อที ่  1 , 10  
    เป้าหมายหลัก          ข้อที ่  1.2, 1.4, 10.2 
    ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน    ข้อที ่  1.2.2 , 1.4.2, 10.2.1 
4. หน่วยงานที่รับผิดชอบ     แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ -  วิศวกรรม  ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 
5. ผู้รับผิดชอบดำเนินงาน (Project proposer)  นายวิทยะวัฒน ์ แก่งอินทร์  
6. ลักษณะโครงการ (Type of the project)      โครงการใหม ่
7. หลักการและเหตุผล (Background of Rational Criteria) 
          โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ได้มีการจัดหลักสูตรการเรียนการสอนที่หลากหลาย  เพื่อให้ผู้เรียนได้เลือกเรียนตามความถนัด
ความสามารถของนักเรียน แผนการเรียน วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์  เป็นอีกหนึ่งสายการเรียนท่ีทางโรงเรียนร้อยเอ็ด
วิทยาลัย  เปิดให้นักเรียนท่ีมีความสนใจที่จะศึกษาและเรียนต่อด้านวิศวกรรมศาสตร์  ได้เลือกเรียนตามความถนัดของตนเอง แผนการ
เรียน วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์  เปิดขึ้นมาเนื่องจากทางโรงเรียนได้เล็งเห็นจำนวนนักเรียนที่จบมัธยมศึกษาตอน
ปลายจากโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย  ไปศึกษาต่อระดับมหาวิทยาลัยในคณะวิศวกรรมศาสตร์เป็นจำนวนมาก  จึงได้เล็งเห็นความสำคัญ
ในด้านการเรียนการสอนที่จะส่งเสริมให้นักเรียนที่มีความชอบความถนัดด้านวิศวกรรมศาสตร์ ให้มีความรู้พื้นฐานด้านวิศวกรรมให้มาก
ขึ้น  และสามารถนำความรู้จากการเรียนสายการเรียนด้านวิศวกรรมศาสตร์นี้ไปสอบเข้ามหาวิทยาลัยและคณะวิศวกรรมศาสตร์ที่
ต้องการได้  ตลอดจนการนำความรู้พื้นฐานท่ีได้เรียนมาไปประยุกต์ใช้ในรั้วมหาวิทยาลัยต่อไปได้ 
8. วัตถุประสงค ์(Objectives) 
    8.1. เพื่อส่งเสริมนักเรียนให้มีความรู้พื้นฐานด้านวิศวกรรมศาสตร์  
    8.2 เพื่อส่งเสริมนักเรียนให้ได้เรียนตามความชอบความถนัดและความสามารถของตนเอง 
9. เป้าหมาย (Goals) 

9.1  ด้านคุณภาพ (Quality)  
       9.1.1 ผู้เรียนแผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ -  วิศวกรรมศาสตร์  ทุกคนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น  การ

จัดการเรียนการสอนเป็นไปตามแผนการเรียนอย่างมีคุณภาพ   
9.2  ด้านปริมาณ (Quantity)  
      9.2.1 นักเรียนแผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ -  วิศวกรรมศาสตร์  สามารถสอบเรียนต่อคณะ วิศวกรรมศาสตร์ 

ในมหาวิทยาลัยได้ร้อยละ 90 
10. สถานที่ดำเนินการ  (Place)       โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 
11. ระยะเวลาดำเนินการ (Time)  ()  ภาคเรียนท่ี 1  ปีการศึกษา 2564 (1 เมษายน 2564 – 30 กันยายน 2564) 
           ()  ภาคเรียนท่ี 2  ปีการศึกษา 2564 (1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565) 
12.วิธีดำเนินการ (Procedure : activity)  

ลำดับที ่
Item 

การดำเนินงาน 
Implementation 

ระยะเวลา 
Time 

งบประมาณ Budget 
ประเภทของเงิน 

ผู้รับผิดชอบ 
Project Proposer 

1. กิจกรรมที่ 1  จัดซื้ออุปกรณ์การเรียน ชุดสื่อการสอน  รายวชิา Robot AI ( เงินบำรุงการศึกษา = 40,000 ) 
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1.ขั้นเตรียมการ (Plan) 
  1.1  เสนอโครงการอนุมัต ิ
  1.2  ประชุมคณะกรรมการผู้รับผิดชอบ 
 2.ขั้นดำเนินการ (Do)   
   จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ สือ่การสอน  
3.ขั้นติดตามประเมินผล (Check)  
  3.1 ติดตามผล/ประเมินผลการดำเนินงาน 
4.ขั้นทบทวนปรบัปรุงแก้ไข (Action) 
  4.1 ทบทวน/สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน 

1-30 มี.ค.64 
1-30 เม.ย.64  

 

 
1-30 กค.64 

 
1-30 มี.ค.65 

 

30 มี.ค.65 

เงินอุดหนุน 
- 
- 
 

40,000  
 

- 
 
- 

นายวิทยะวัฒน์ แก่งอินทร์ 
และคณะ 

2. กิจกรรมที่ 2  อบรมโครงการพี่สอนน้องเล่น Robot Engineering ( เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี = 23,000 ) 
1.ขั้นเตรียมการ (Plan) 
  1.1  เสนอโครงการอนุมัต ิ
  1.2  ประชุมคณะกรรมการผู้รับผิดชอบ 
 2.ขั้นดำเนินการ (Do)   
   จัดอบรมโครงการพี่สอนน้อง Robot Engineer 
3.ขั้นติดตามประเมินผล (Check)  
  3.1 ติดตามผล/ประเมินผลการดำเนินงาน 
4.ขั้นทบทวนปรบัปรุงแก้ไข (Action) 
  4.1 ทบทวน/สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน 

 
1-30 มี.ค.64 
1-30 เม.ย.64  

 
15-16 สค.64 

 
1-30 มี.ค.65 

 

30 มี.ค.65 

 
- 
- 

 
23,000 

 
- 
 
- 

นายวิทยะวัฒน์ แก่งอินทร์ 
และคณะ 

 

13. งบประมาณ (Proposed Budget)   

      13.1 เงินบำรุงการศึกษา                40,000    บาท 

      13.2 เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี        23,000    บาท 

      13.3 เงินอ่ืนๆ                                 -        บาท 

             รวม (Total)                     63,000    บาท 

 
แบบประมาณการค่าใช้จ่าย 

โครงการงานพัฒนานักเรียนแผนการเรียน วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ - วิศวกรรม   
งานแผนการเรียน วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ - วิศวกรรม    ฝ่ายวิชาการ  โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 

กิจกรรมที่ 1  จัดซื้ออุปกรณ์การเรียน ชุดสื่อการสอน  รายวชิา Robot AI  

ลำดับที่ 
Item 

รายการ 
Lists of materials 

จำนวน/หน่วย 
Quantity 

ราคา/
หน่วยละ 
Price 

งบประมาณ Budget 
อุดหนุน 

School Free 
อ่ืนๆ 

Others 
1 มอเตอร์ GA16  500RPM 30 450 13,500 - 
2 ล้อซิลิโคน ขนาด 35 mm. 20 400 8,000 - 
3 Gripper 15 450 7,500 - 
4 แผ่นอะคริลิค 3 mm. –ขนาด 30x30 Cm 20 100 2,000 - 
5 Sensor ตรวจจับสีพร้อมสายหวั JST 3 Pin 100 70 7,000 - 
6 เครื่องชาร์จแบตเตอรี่ Lipo 2 1,000 2,000 - 

รวม 40,000 - 
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14. เนื้อหาสาระ (Content for Seminar) 
      การอบรมโครงการพีส่อนน้องเล่น Robot Engineering เป็นการมุ่งเน้นให้พี่ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 แสดงศักยภาพความรู้เชิงทฤษฎี
และปฏิบตัิด้านหุ่นยนต์ โดยการนำเสนอถ่ายทอดลงสู่การปฏิบัติของน้องๆชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1   
15.  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ( Connected  agencies )   
      15.1. งานแผนงาน  15.2. งานพัสดุ  15.3. งานการเงิน  15.4. หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
16. ผลที่คาดว่าจะได้รับ ( End-products Expected outcomes )   
     16.1 นักเรียนแผนการเรียน  วิทยาศาสตร์  คณติศาสตร์  วิศวกรรมศาสตร์  สามารถสมัครโควตาตรงและสอบเรียนต่อคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ในมหาวิทยาลัยทั่วประเทศได้ร้อยละ 80 
17. เคร่ืองมือท่ีใช้ประเมินผลกิจกรรม    
    17.1 ผลการแข่งขันรายการต่างๆ    
    17.2 ผลการเรียนนักเรียนท่ีสูงขึ้น  
    17.3 ผลการสมัครเรียนต่อรอบโควตาตรง  
18. การควบคุมความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น  
     18.1 งบประมาณไม่เพียงพอต่อการจัดกิจกรรม โครงการพี่สอนน้องเล่น Robot Engineering   
19. แนวทางการแก้ปัญหาความเสี่ยงที่จะเกิดขึน้   
     19.1 จัดหางบประมาณเพิ่มเติมเพื่อฝึกอบรมให้กับน้อง ม.1 ในโครงการพีส่อนน้องเล่น Robot Engineering   
     19.2  จัดหางบประมาณเพิ่มเติมเพื่อจัดทำหุ่นยนต์มอบให้น้องๆ โครงการสานฝันเพื่อน้อง รว.สู่ชุมชน 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรมที่ 2  อบรมโครงการพี่สอนน้องเล่น Robot Engineering 

ลำดับที่ 
Item 

รายการ 
Lists of materials 

จำนวน/หน่วย 
Quantity 

ราคา/
หน่วยละ 
Price 

งบประมาณ Budget 
อุดหนุน 

School Free 
เงินอุดหนุน

เรียนฟรี 15 ป ี
1 ค่าวัสดุอุปกรณ์  - - 10,000 
2 ค่าอาหารและอาหารวา่ง  - - 10,000 
3 ค่าเอกสารประกอบการอบรม  - - 3,000 

รวม - 23,000 
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1. (1.26) โครงการ (Project)  ส่งเสริมศักยภาพนกัเรียนแผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์- คอมพิวเตอร์ 

2. สอดคล้องกับมาตรฐานการศกึษาของโรงเรียน   มาตรฐานข้อ 1 

3. สอดคล้องกับยุทธศาสตร์   ข้อ 1 

   เป้าหมายหลัก                ข้อ 1.2 ข้อ 1.4         

   ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน   ข้อ 1.2.2  ข้อ 1.4.1  ข้อ 1.4.2   

4. หน่วยงานที่รับผิดชอบ   แผนการเรยีนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์- คอมพิวเตอร ์

5. ผู้รับผิดชอบดำเนินงาน (project proposer)  นายธนกฤต ขันธวัฒน์ 

6. ลักษณะโครงการ (Type of the project)  โครงการใหม ่

7. หลักการและเหตุผล (Background of Rational Criteria) 

 แผนการเรียน วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ เป็นแผนการเรียนที่เปิดให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นที่มีความ

สนใจและชื่นชอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์  และการศึกษาต่อสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาการ

คอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และสาขาอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวข้อกับเทคโนโลยี ได้เลือกเรียนตามความสนใจ 

เพื ่อให้การจัดการเรียนการสอนของแผนการเรียนฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีเอกสารและสื่อการเรียนการสอน

ประกอบการเรียนในรายวิชาต่างๆ ที่เหมาะสมกับแผนการเรียน สอดคล้องกับหลักสูตรโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ตลอดจนมีการจัด

กิจกรรมเสริมต่างๆ ให้ผู้เรียนได้รับความรู้ เพลิดเพลินกับกิจกรรมต่างๆ เป็นการกระตุ้นให้ผู้เรียนอยากเรียนรู้ และเห็นช่องทาง วิธีการ

ในการนำความรู้ไปใช้แข่งขันเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์ ทั้งในโรงเรียนและนอกโรงเรียนอันจะนำไปสู่การเรียนในขั้นสูงและ

ประกอบอาชีพในอนาคต จึงได้จัดทำโครงการนี้ 

8. วัตถุประสงค์ (Objectives)  

    8.1 เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีความรู้และทักษะการใช้ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ 
    8.2 เพื่อส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถ เข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันระดับต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน 
    8.3 เพื่อให้นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสูงขึ้น 
9. เป้าหมาย (Goals) 

 9.1 ด้านคุณภาพ (Quality)  

      9.1.1 นักเรียนมีความสามารถในการใช้งานฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี 

  9.1.2 นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาท่ีเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีในระดับดี ขึ้นไป 

     9.2 ด้านปริมาณ (Quantity)   

   9.2.1 มีสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ ใช้ในการเรียนการสอน ท่ีทันสมัย ครบ 100% 

  9.2.2 นักเรียนมีทักษะการใช้ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ ตามความถนัดทุกคน 

10. สถานที่ดำเนินการ (Place)   โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 

11. ระยะเวลาดำเนินการ (Time)  ()  ภาคเรียนท่ี 1  ปีการศึกษา 2564 (1 เมษายน 2564 – 30 กันยายน 2564) 

           ()  ภาคเรียนท่ี 2  ปีการศึกษา 2564 (1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565) 

12.วิธีดำเนินการ (Procedure : activity) 
ลำดับที ่
(Item) 

การดำเนินงาน 
(Implementation) 

ระยะเวลา 
(Time) 

งบประมาณ 
(Budget) 

ผู้รับผิดชอบ 
(Project Proposer) 

 1 กิจกรรมจัดซื้อสื่อ วัสดุ อุปกรณ์เพื่อการเรียนการสอน (เงินบำรุงการศึกษา 20,000 + เงินสมทบสายการเรียน 30,950 = 50,950 ) 
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1.ขั้นเตรียมการ (Plan)  
   1.1 เสนอโครงการอนุมัติ  
   1.2 ประชุมคณะกรรมการผู้รับผิดชอบ   
2. ขั้นดำเนินการ (Do)  
    2.1 ขออนุมัติจัดซ้ือ จัดจ้าง  
    2.2 ดำเนินการจัดซ้ือ จัดจ้างตามโครงการ 
3. ขั้นติดตามประเมินผล (Check)  
    3.1 ติดตามผลการดำเนินงาน  
    3.2 ประเมินผลการดำเนินงาน   
4. ขั้นทบทวนปรับปรุงแก้ไข (Action)  
    4.1 ทบทวนรายงานผลการดำเนินงาน  
    4.2 สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน 

 
3 พ.ค. 64 
4 พ.ค. 64 

 
1 มิ.ย. 64 
4 มิ.ย. 64 

 
4 มิ.ย.-26 ก.ค.64 

27 ก.ค. 64 
 

28 ก.ค. 64 
30 ก.ค. 64 

 
- 
- 
 
- 

50,950 
 
- 
- 
 
- 
- 

นายธนกฤต ขันธวัฒน ์

2 กิจกรรมจัดทำเสื้อสัญลักษณแ์ผนการเรียน ( เงินสมทบสายการเรยีน = 15,000 ) 
1.ขั้นเตรียมการ (Plan)  
   1.1 เสนอโครงการอนุมัติ  
   1.2 ประชุมคณะกรรมการผู้รับผิดชอบ   
2. ขั้นดำเนินการ (Do)  
    2.1 ขออนุมัติจัดซ้ือ จัดจ้าง  
    2.2 ดำเนินการจัดซ้ือ จัดจ้างตามโครงการ  
3. ขั้นติดตามประเมินผล (Check)  
    3.1 ติดตามผลการดำเนินงาน  
    3.2 ประเมินผลการดำเนินงาน   
4. ขั้นทบทวนปรับปรุงแก้ไข (Action)  
    4.1 ทบทวนรายงานผลการดำเนินงาน  
    4.2 สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน 

 
3 พ.ค. 64 
5 พ.ค. 64 

 
1 มิ.ย. 64 
4 มิ.ย. 64 

 
4 มิ.ย.-26 ก.ค.64 

27 ก.ค. 64 
 

28 ก.ค. 64 
30 ก.ค. 64 

 
- 
- 
 
- 

15,000 
 
- 
- 
 
- 
- 

นายธนกฤต ขันธวัฒน ์

3 กิจกรรมสานสัมพันธ์น้องพี่วิทย์คอม ( เงินสมทบสายการเรยีน = 3,250 ) 
1.ขั้นเตรียมการ (Plan)  
   1.1 เสนอโครงการอนุมัติ  
   1.2 ประชุมคณะกรรมการผู้รับผิดชอบ   
2. ขั้นดำเนินการ (Do)  
    2.1 ขออนุมัติจัดซ้ือ จัดจ้าง  
    2.2 ดำเนินการจัดซ้ือ จัดจ้างตามโครงการ  
    2.3 จัดกิจกรรมตามโครงการ 
3. ขั้นติดตามประเมินผล (Check)  
    3.1 ติดตามผลการดำเนินงาน  
    3.2 ประเมินผลการดำเนินงาน   
4. ขั้นทบทวนปรับปรุงแก้ไข (Action)  
    4.1 ทบทวนรายงานผลการดำเนินงาน  
    4.2 สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน 

 
3 พ.ค. 64 
1 มิ.ย. 64 

 
1 มิ.ย. 64 
9 มิ.ย. 64 
9 มิ.ย. 64 

 
9 มิ.ย. 64 
9 มิ.ย. 64 

 
11 มิ.ย. 64 
18 มิ.ย. 64 

 
- 
- 
 
- 

3,250 
- 
 
- 
- 
 
- 
- 

นายธนกฤต ขันธวัฒน ์
และคณะ 

4 กิจกรรมการสอนเพิ่มพูนความรู้ นอกเวลาเรียน ( เงินสมทบสายการเรยีน = 28,000 ) 
1.ขั้นเตรียมการ (Plan)  
   1.1 เสนอโครงการอนุมัติ  
   1.2 ประชุมคณะกรรมการผู้รับผิดชอบ   
2. ขั้นดำเนินการ (Do)  

 
3 พ.ค. 64 
5 พ.ค. 64 

 

 
- 
- 
 

นายธนกฤต ขันธวัฒน ์
และคณะ 
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    2.1 ขออนุมัติจัดซ้ือ จัดจ้าง  
    2.2 ดำเนินการจัดซ้ือ จัดจ้างตามโครงการ  
    2.3 จัดกิจกรรมการสอนนอกเวลา 
3. ขั้นติดตามประเมินผล (Check)  
    3.1 ติดตามผลการดำเนินงาน  
    3.2 ประเมินผลการดำเนินงาน   
4. ขั้นทบทวนปรับปรุงแก้ไข (Action)  
    4.1 ทบทวนรายงานผลการดำเนินงาน  
    4.2 สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน 

1 มิ.ย. 64 
11 พ.ค. 64 

ตลอดปีการศึกษา 
 

ตลอดปีการศึกษา 
สิ้นภาคเรียน 

 
28 มี.ค. 65 
30 มี.ค. 65 

- 
28,000 

- 
 
- 
- 
 
- 
- 

5 กิจกรรมการอบรมทักษะการเขยีนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ควบคุมกล่องสมองกล( เงินสมทบสายการเรียน = 54,400 ) 
1.ขั้นเตรียมการ (Plan)  
   1.1 เสนอโครงการอนุมัติ  
   1.2 ประชุมคณะกรรมการผู้รับผิดชอบ   
2. ขั้นดำเนินการ (Do)  
    2.1 ขออนุมัติจัดซ้ือ จัดจ้าง  
    2.2 ดำเนินการจัดซ้ือ จัดจ้างตามโครงการ 
    2.3 ประสานงานวิทยากร 
    2.4 จัดอบรมตามโครงการ 
3. ขั้นติดตามประเมินผล (Check)  
    3.1 ติดตามผลการดำเนินงาน  
    3.2 ประเมินผลการดำเนินงาน   
4. ขั้นทบทวนปรับปรุงแก้ไข (Action)  
    4.1 ทบทวนรายงานผลการดำเนินงาน  
    4.2 สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน 

 
3 พ.ค. 64 
1 มิ.ย. 64 

 
22 พ.ย. 64 
24 พ.ย.64 
24 พ.ย. 64 
4 ธ.ค. 64 

 
4 ธ.ค. 64 
4 ธ.ค. 64 

 
6 ธ.ค. 64 

13 ธ.ค. 64 

 
- 
- 
 
- 

54,400 
- 
- 
 
- 
- 
 
- 
- 

นายธนกฤต ขันธวัฒน ์
และคณะ 

6 กิจกรรมการอบรมทักษะการสร้างหุ่นยนต์บังคับมือ ( เงินสมทบสายการเรยีน = 44,400 ) 
1.ขั้นเตรียมการ (Plan)  
   1.1 เสนอโครงการอนุมัติ  
   1.2 ประชุมคณะกรรมการผู้รับผิดชอบ   
2. ขั้นดำเนินการ (Do)  
    2.1 ขออนุมัติจัดซ้ือ จัดจ้าง  
    2.2 ดำเนินการจัดซ้ือ จัดจ้างตามโครงการ  
3. ขั้นติดตามประเมินผล (Check)  
    3.1 ติดตามผลการดำเนินงาน  
    3.2 ประเมินผลการดำเนินงาน   
4. ขั้นทบทวนปรับปรุงแก้ไข (Action)  
    4.1 ทบทวนรายงานผลการดำเนินงาน  
    4.2 สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน 

 
3 พ.ค. 64 
1 มิ.ย. 64 

 
16 ก.ค. 64 
7 ส.ค. 64 

 
7 ส.ค. 64 
7 ส.ค. 64 

 
11 ส.ค. 64 

18 ส.ค. 64 

 
- 
- 
 
- 

44,400 
 
- 
- 
 
- 
- 

นายธนกฤต ขันธวัฒน ์
และคณะ 

13. งบประมาณ (Proposed Budget)   

      13.1 เงินบำรุงการศึกษา                20,000    บาท 

      13.2 เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี            -        บาท 

      13.3 เงินอ่ืนๆ (สมทบการศึกษา)      176,000   บาท 

             รวม (Total)                     196,000   บาท 
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ประมาณการค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมศักยภาพนกัเรียนแผนการเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ 
แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมจัดซื้อสื่อ วัสดุ อุปกรณ์เพื่อการเรยีนการสอน = 50,950 บาท 

ลำดับที ่
Item 

รายการ 

Lists of materials 

จำนวน/

หน่วย 

Quantity 

ราคา/หน่วย

ละ 

Price 

งบประมาณ Budget 

อุดหนุน 

School Free 

อ่ืนๆ 

Others 

1 
ชุดกล่องสมองกลเพื่อการเรียนรู้และพฒันาอุปกรณ์สำหรับ

เช่ือมต่อเครื่อข่ายอินเตอร์เน็ตและIoT ด้วยภาษาไพทอน 
10 4,114 41,140 - 

2 สนามทดสอบการเคลื่อนที่ของหุ่นยนต ์ 1 500 500 - 

3 ถ่าน Panasonic ขนาด AA (20 ก้อน/แพ็ค) 10 420 4,200 - 

4 Photo Inkjet Glossy A4 230G.KODAK (50/Pack) 2 150 300 - 

5 เครื่องหัวแร้ง Hako 936 1 1,160 1,160 - 

6 เครื่องเป่าลมร้อน Quick850D 1 3,650 3,650 - 

รวม (Total)   50,950 - 

 

กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมจัดทำเสื้อสัญลักษณ์ของแผนการเรียน = 15,000 บาท 

ลำดับที ่
Item 

รายการ 

Lists of materials 

จำนวน/

หน่วย 

Quantity 

ราคา/หน่วย

ละ 

Price 

งบประมาณ Budget 

อุดหนุน 

School Free 

อ่ืนๆ 

Others 

1 เส้ือประจำแผนการเรียน 50 300 15,000 - 

รวม (Total)   15,000 - 

 

กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมสานสัมพันธ์น้องพี่วิทย์คอม = 3,250 บาท 

ลำดับที ่
Item 

รายการ 

Lists of materials 

จำนวน/

หน่วย 

Quantity 

ราคา/หน่วย

ละ 

Price 

งบประมาณ Budget 

อุดหนุน 

School Free 

อ่ืนๆ 

Others 

1 ค่าอาหารว่าง 130 25 3,250 - 

รวม (Total)   3,250 - 

 

กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมการสอนเพิ่มพูนความรู้นอกเวลาเรียน = 28,000 บาท 

ลำดับที ่
Item 

รายการ 

Lists of materials 

จำนวน/

หน่วย 

Quantity 

ราคา/หน่วย

ละ 

Price 

งบประมาณ Budget 

อุดหนุน 

School Free 

อ่ืนๆ 

Others 

1 ค่าตอบแทนการสอนเพิ่มพูน นอกเวลาราชการ  2 12,000 24,000 - 

2 ค่าเอกสาร/วัสดุฝึกประกอบการสอน 40 100 4,000 - 

รวม (Total)   28,000 - 

 

กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมการอบรมทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ควบคุมกล่องสมองกล = 54,400 บาท 

ลำดับที ่
Item 

รายการ 

Lists of materials 

จำนวน/

หน่วย 

ราคา/หน่วย

ละ 

งบประมาณ Budget 

อุดหนุน อ่ืนๆ 
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Quantity Price School Free Others 

1 ชุดอบรม Micro: Bit 40 995 39,800 - 

2 ค่าอาหารและอาหารวา่ง 60 120 7,200 - 

3 ค่าตอบแทนวิทยากร 1 3,600 3,600 - 

4 ค่าเอกสารประกอบการอบรม 40 95 3,800 - 

รวม (Total)   54,400 - 

 

กิจกรรมที่ 6 กิจกรรมการอบรมทักษะการสร้างหุ่นยนต์บังคบัมือ = 44,400 บาท 

ลำดับที ่
Item 

รายการ 

Lists of materials 

จำนวน/

หน่วย 

Quantity 

ราคา/หน่วย

ละ 

Price 

งบประมาณ Budget 

อุดหนุน 

School Free 

อ่ืนๆ 

Others 

1 ค่าอาหารกลางวัน/อาหารว่าง 40 120 4,800 - 

2 ค่าตอบแทนวิทยากร 1 3,600 3,600 - 

3 ค่าวัสดุฝึกอบรม (ชุดประกอบหุ่นยนต์) 20 1,800 36,000 - 

รวม (Total)   44,400 - 

14. เนื้อหาสาระ (Content for Seminar) 

     - การสร้างหุ่นยนต์บังคับมือ 

     - การเขียนโปรกรมควบคุมหุ่นยนต์ 

15. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (Connected Agencies) 

     15.1 งานการเงิน 15.2 งานพัสดุ 15.3 งานแผนงาน 15.4 หน่วยงานเอกชนท่ีเกี่ยวข้อง 

16. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (End-products of Expected outcomes) 

     16.1 เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีความรู้และทักษะการใช้ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ 
     16.2 เพื่อส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถ เข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันระดับต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน 
     16.3 เพื่อให้นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสูงขึ้น 
17. เคร่ืองมือท่ีใช้ประเมินผลกิจกรรม 

     17.1 แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนแผนการเรียนฯ 

18. การควบคุมความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น 

     18.1 ความเสี่ยงท่ีเกิดจากภัยคุกคามทางธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม เช่น การระบาดของโรค COVID-19 กระแสไฟฟ้าขัดข้อง เป็นต้น 

     18.2 ความเสี่ยงท่ีเกิดจากพฤติกรรมอันไม่พึงประสงค์ของนักเรียน 

19. แนวทางการแก้ปัญหาความเสี่ยงท่ีจะเกิดขึ้น 

     19.1 จัดกิจกรรมแบบ New Normal ลดจำนวนผู้ร่วมกิจกรรม มีการคัดกรองผู้เข้าร่วมกิจกรรมตามมาตรการของรัฐ 

     19.2 ให้คำปรึกษา ควบคุม ดูแล และแก้ไขปัญหาพฤติกรรมอันไม่พึงประสงค์ของนักเรียน ร่วมกับฝ่ายกิจการนักเรียน และ

หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
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1. (1.27) โครงการ (Project)  ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้นักเรียนแผนการเรียนภาษาอังกฤษ ภาษาจีน 

2. สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน มาตรฐานที่ 1 

3. สอดคล้องกับยุทธศาสตร์   ข้อ 1 

   เป้าหมายหลัก                ข้อ 1.3 

   ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน  ข้อที่ 1.3.1 

4. หน่วยงานที่รับผิดชอบ แผนการเรียนภาษาอังกฤษ – ภาษาจีน ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 

5. ผู้รับผิดชอบดำเนินงาน (project proposer) นางสาวภัทรลดา ปิ่นเจริญ/นางสาวอรอุมา ปาสาใน 

6. ลักษณะโครงการ (Type of the project) โครงการใหม่ 

7. หลักการและเหตุผล (Background of Rational Criteria) 

         ในปัจจุบันนอกจากนักเรียนจะต้องสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้แล้วนั้น ภาษาจีนก็เป็นอีกหนึ่งภาษาที่นักเรียนจำเป็นที่

จะต้องเรียนรู้เพิ่มเติม ซึ่งปัจจุบันภาษาจีนได้เข้ามามีบทบาทอย่างมากทั้งทางสังคม เศรษฐกิจรวมถึงการศึกษาของไทย  เพื่อเป็นการ

ส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาจีนของนักเรียนโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ทางแผนการเรียนภาษาอังกฤษ ภาษาจีนจึงได้จัดกิจกรรมต่างๆขึ้น 

เพื่อให้นักเรียนได้นำภาษาจีนไปใช้ได้อย่างสร้างสรรค์ เช่นการจัดกิจกรรมการแข่งขันทักษะภาษาจีนขึ้นเพื่อให้นักเรียนได้พัฒนา

ศักยภาพด้านวิชาการ  นอกจากนี้ทางแผนการเรียนยังได้ส่งเสริมให้นักเรียนได้เข้าร่วมทดสอบการสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนระดับ

สากล  สำหรับผลสอบวัดระดับ HSK สามารถ ใช้เป็นเกณฑ์ในการเทียบ ชั้นเรียนภาษาจีนสำหรับชาวต่างชาติ และบริษัทหรือองค์กร

ต่าง ๆ ที่ต้องการบุคลากรที่มีความรู้ทางภาษาจีน สามารถใช้ผลสอบ HSK เป็นเกณฑ์ในการประเมินความรู้ ทางภาษาจีนได้ เช่น 

ประเทศญี่ปุ่น สิงคโปร์ ฯลฯ ซึ่งการสอบ HSK ดังกล่าวคล้ายกับการสอบ TOEFL ในภาษาอังกฤษ การออกใบรับรองความรู้ภาษาจีน 

HSK ที่สำคัญผู้ที่ผ่านการสอบจะไดร้ับ ใบรับรองความรู้ภาษาจีนตามลำดับขั้น จากคณะกรรมาธิการสอบวัดระดบัความรู้ภาษาจีน HSK 

แห่งชาติ ณ นครปักกิ่ง ใช้เป็นหลักฐานเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญาโทในคณะต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยทุกที่ในประเทศจีนได้ 

และกิจกรรมติวเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสอบเข้าระดับมหาวิทยาลัยในไทย  

8. วัตถุประสงค์ (Objectives)  

     8.1 นักเรียนได้เข้าร่วมการแข่งขันทักษะความสามารถด้านภาษาจีนในโรงเรียน ระดับเขต ร ะดับจังหวัด ระดับภาค และ

ระดับประเทศ 

     8.2 นักเรียนโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยเข้าร่วมการทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนแบบสากล  และนำผลการสอบไปยื่นสมัครขอ

ทุนการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยในจีนได้ 

     8.3 เพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนได้ใช้ภาษาจีนในการสื่อสาร ในสถานการณ์ต่างๆ อย่างสร้างสรรค์ 

     8.4 เพื่อเตรียมความพร้อมให้นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปี่ท่ี 6 มีทักษะในการทำข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย 

9. เป้าหมาย (Goals) 

 9.1 ด้านคุณภาพ (Quality)  

      9.1.1 นักเรียนมีทักษะการแข่งขันด้านภาษาจีนในสถาบันต่างๆ  

          9.1.2 นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6/4 มีความพร้อมในการสอบเข้ามหาวิทยาลัย 

          9.1.3 นักเรียนสอบผ่านการสอบวัดระดับภาษาจีน Hsk3  

          9.1.4 นักเรียนสามารถนำความรู้ด้านภาษาไปใช้ได้อย่างสร้างสรรค์ 

     9.2 ด้านปริมาณ (Quantity)   

   9.2.1 นักเรียนแผนการเรียนภาษาอังกฤษ ภาษาจีนข้าร่วมการแข่งขันทักษะด้านภาษาจีนในสถาบันต่างๆร้อยละ 20 
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         9.2.2 นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6/4 จำนวน 40 คน มีความพร้อมในการสอบเข้ามหาวิทยาลัย ร้อยละ 80 

         9.2.3 นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6/4 สอบผ่านการสอบวัดระดับภาษาจีน Hsk3 ร้อยละ30 

         9.2.4 นักเรียนที่เรียนภาษาจีนในโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยร้อยละ50 ได้ฝึกทักษะการแข่งขันด้านภาษาจีนและนำไปใช้อย่าง

สร้างสรรค์ 

10. สถานที่ดำเนินการ (Place)     โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 

11. ระยะเวลาดำเนินการ (Time)  ()  ภาคเรียนท่ี 1  ปีการศึกษา 2564 (1 เมษายน 2564 – 30 กันยายน 2564) 

           ()  ภาคเรียนท่ี 2  ปีการศึกษา 2564 (1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565) 

12.วิธีดำเนินการ (Procedure : activity) 
ลำดับที ่
Item 

การดำเนินงาน 
Implementation 

ระยะเวลา 
Time 

งบประมาณ 
Budget  

ผู้รับผิดชอบ 
Project Proposer 

1 กิจกรรมสนับสนุนการแขง่ขันทักษะภาษาจีน ( เงินบำรงุการศึกษา = 2,280 ) 
 1.ขั้นเตรียมการ (Plan) 

   1.1 เสนอโครงการเพื่ออนุมัต ิ

   1.2 แต่งต้ังคณะกรรมการ/ประชุมวางแผน 

2.ขั้นดำเนินการ (Do) 

   2.1 ติดต่อประสานงานกับฝ่ายที่เกีย่วข้อง 

ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม 

   2.2 นำนกัเรียนเข้าร่วมกิจกรรม 

3.ขั้นติดตามประเมินผล (Check) 

  ติดตาม/ประเมินผลการดำเนินงาน 

4.ขั้นทบทวนปรบัปรุงแก้ไข (Action) 

  4.1 ทบทวนรายงานผลฯ/วางแผนในการปรับปรุง 

  4.2 สรุปและรายงานผลดำเนินงาน 

       ธ.ค. 64 

      

 

 

      ก.พ. 65 

 

ก.พ. 65 

        

 

        มี.ค. 65 

 
- 
- 
 
- 
 
 

2,280 
 
- 
 
- 

น.ส.ภัทรลดา ปิ่นเจริญ 

 น.ส.อรอุมา ปาสาใน 

2 กิจกรรมสนับสนุนการสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน (HSK/HSKK)  ( เงินบำรุงการศึกษา = 10,000 ) 
 1.ขั้นเตรียมการ (Plan) 

   1.1 เสนอโครงการเพื่ออนุมัต ิ

   1.2 แต่งต้ังคณะกรรมการ/ประชุมวางแผน 

2.ขั้นดำเนินการ (Do) 

  2.1 ติดต่อประสานงานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้อง 

ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม 

  2.2 นักเรียนสอบวัดระดับ 

3.ขั้นติดตามประเมินผล (Check) 

  3.1 ติดตาม/ประเมินผลการดำเนินงาน 

4.ขั้นทบทวนปรบัปรุงแก้ไข (Action) 

  4.1 ทบทวนรายงานผลฯ/วางแผนในการปรับปรุง 

  4.2 สรุปและรายงานผลดำเนินงาน 

 
ส.ค.64 

 

 

17 ส.ค.-16 ก.ย.64 

 

 

17 ต.ค.64 

 

ธ.ค.64 

 

ม.ค.65 

  
- 
- 

 
- 
 
- 
 

 
10,000 

 
- 
- 

น.ส.ภัทรลดา ปิ่นเจริญ 

น.ส.อรอุมา ปาสาใน 

3 กิจกรรมวันตรุษจีน ( เงินบำรุงการศึกษา = 8,400 ) 
 1.ขั้นเตรียมการ (Plan) 

   1.1 เสนอโครงการเพื่ออนุมัต ิ

 

ธ.ค.64  

 
- 

น.ส.ภัทรลดา ปิ่นเจริญ 

น.ส.อรอุมา ปาสาใน 
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ลำดับที ่
Item 

การดำเนินงาน 
Implementation 

ระยะเวลา 
Time 

งบประมาณ 
Budget  

ผู้รับผิดชอบ 
Project Proposer 

   1.2 แต่งต้ังคณะกรรมการ/ประชุมวางแผน 

2.ขั้นดำเนินการ (Do) 

  2.1 ติดต่อประสานงานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้อง 

ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม 

  2.2 จัดงานวันตรุษจีน 

3.ขั้นติดตามประเมินผล (Check) 

  ติดตาม/ประเมินผลการดำเนินงาน 

4.ขั้นทบทวนปรบัปรุงแก้ไข (Action) 

  4.1 ทบทวนรายงานผลฯ/วางแผนในการปรับปรุง 

  4.2 สรุปและรายงานผลดำเนินงาน 

 

 

5 ม.ค.65 

 

26 ม.ค.65 

 

ก.พ.65 

 

 

มี.ค.65 

 

- 
 
- 
 

 
8,400 

 
- 
 
- 
- 
- 

4 กิจกรรมติวความพร้อมสอบเข้าระดบัอุดมศึกษา ( เงินบำรุงการศึกษา = 6,600 ) 
 1.ขั้นเตรียมการ (Plan) 

   1.1 เสนอโครงการเพื่ออนุมัต ิ

   1.2 แต่งต้ังคณะกรรมการ/ประชุมวางแผน 

2.ขั้นดำเนินการ (Do) 

   2.1 ติดต่อประสานงานกับฝ่ายที่เกีย่วข้อง 

   2.2 จัดกิจกรรมติวเตรียมความพร้อม 

3.ขั้นติดตามประเมินผล (Check) 

  ติดตาม/ประเมินผลการดำเนินงาน 

4.ขั้นทบทวนปรบัปรุงแก้ไข (Action) 

  4.1 ทบทวนรายงานผลฯ/วางแผนในการปรับปรุง 

  4.2 สรุปและรายงานผลดำเนินงาน 

 

ม.ค.65 

 

 

17-18ก.พ.65 

 

 

มี.ค.65 

 

มี.ค.65 

 
- 
- 

 
- 

6,600 
 

 
 

     - 
 
- 

น.ส.ภัทรลดา ปิ่นเจริญ 

น.ส.อรอุมา ปาสาใน 

5 กิจกรรมค่ายเชงิปฎิบตัิการภาษาจีน ( เงินบำรุงการศึกษา = 3,600 ) 

 1.ขั้นเตรียมการ (Plan) 

   1.1 เสนอโครงการเพื่ออนุมัต ิ

   1.2 แต่งต้ังคณะกรรมการ/ประชุมวางแผน 

2.ขั้นดำเนินการ (Do) 

   ติดต่อประสานงานกับฝา่ยที่เกีย่วขอ้ง ประกาศ

รับสมัครนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม 

3.ขั้นติดตามประเมินผล (Check) 

  ติดตาม/ประเมินผลการดำเนินงาน 

4.ขั้นทบทวนปรบัปรุงแก้ไข (Action) 

  4.1 ทบทวนรายงานผลฯ/วางแผนในการปรับปรุง 

  4.2 สรุปและรายงานผลดำเนินงาน 

 

ก.พ.65 

 

 

9 มี.ค.65 

 

 

มี.ค.65 

 

 

เม.ย.65 

 
- 
 
 

3,600 
 
 
 
- 
 
 
- 

น.ส.ภัทรลดา ปิ่นเจริญ 

น.ส.อรอุมา ปาสาใน 

6 กิจกรรมวัสดุอุปกรณส์ำนักงาน ( เงินบำรุงการศึกษา = 9,120 ) 

 1.ขั้นเตรียมการ (Plan) 

   1.1 เสนอโครงการเพื่ออนุมัต ิ

พ.ค.64 

 

 
- 

น.ส.ภัทรลดา ปิ่นเจริญ 

น.ส.อรอุมา ปาสาใน 
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ลำดับที ่
Item 

การดำเนินงาน 
Implementation 

ระยะเวลา 
Time 

งบประมาณ 
Budget  

ผู้รับผิดชอบ 
Project Proposer 

   1.2 แต่งต้ังคณะกรรมการ/ประชุมวางแผน 

2.ขั้นดำเนินการ (Do) 

   2.1. สำรวจรายการวัสดอุุปกรณ์ฯ 
   2.2  จัดซื้อ/จัดหาวัสดุอุปกรณ์ฯ 
3.ขั้นติดตามประเมินผล (Check) 

  ติดตาม/ประเมินผลการดำเนินงาน 

4.ขั้นทบทวนปรบัปรุงแก้ไข (Action) 

  4.1 ทบทวนรายงานผลฯ/วางแผนในการปรับปรุง 

  4.2 สรุปและรายงานผลดำเนินงาน 

 

 

มิ.ย.64 

มิ.ย.65 – ก.พ. 65 

ก.พ.65 

 

มี.ค.65 

- 
 
- 

9,120 
 
- 
 
 
- 
- 

13. งบประมาณ (Proposed Budget)   

      13.1 เงินบำรุงการศึกษา                40,000    บาท 

      13.2 เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี       17,000     บาท 

      13.3 เงินอ่ืนๆ                                 -        บาท 

             รวม (Total)                     57,000    บาท 

ประมาณการค่าใช้จ่ายส่งเสริมทักษะการเรียนรู้นักเรียนแผนการเรียนภาษาอังกฤษ - ภาษาจีน 
งานแผนการเรียนภาษาอังกฤษ – ภาษาจีน ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมสนับสนุนการแขง่ขันทักษะภาษาจีนกับหน่วยงานต่างๆ =2,280 

ลำดับที่ 
Item 

รายการ 
Lists of materials 

จำนวน/
หน่วย 

Quantity 

ราคา/หน่วย
ละ 

Price 

งบประมาณ Budget 
บำรุงการศึกษา 
School Free 

อ่ืนๆ 
Others 

1. การแข่งขันร้องเพลง 1 300 300 - 
2. การแข่งขันศิลปะการแสดงจีน 1 1,380 1,380 - 
3. การแข่งขันสุนทรพจน ์ 1 300 300 - 
4. การแข่งขันความรู้ทัว่ไป 1 300 300  

รวมกิจกรรมที่ 1 2,280  
กิจกรรมที่ 2 สนับสนุนการสอบวัดระดบัความรูภ้าษาจีน (HSK/HSKK) = 16,600 

ลำดับที่ 
Item 

รายการ 
Lists of materials 

จำนวน/
หน่วย 

Quantity 

ราคา/หน่วย
ละ 

Price 

งบประมาณ Budget 
บำรุงการศึกษา 
School Free 

อ่ืนๆ 
Others 

1 สอบวัดระดับ HSK3  5 450 2,250 - 
2 สอบวัดระดับ HSK4 5 600 3,000 - 
3 สอบวัดระดับ HSK5 1 1,000 1,000 - 
4 สอบวัดระดับ HSK6 1 2,000 2,000 - 
5 สอบวัดระดับ HSKK 5 350 1,750  

รวมกิจกรรมที่ 2 10,000  
กิจกรรมที่ 3 วันตรุษจีน = 8,400 - 

ลำดับที่ รายการ งบประมาณ Budget 
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14. เนื้อหาสาระ (Content for Seminar)  - 

15. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (Connected Agencies) 

     15.1 ฝ่ายวิชาการ 15.2 งานพัสดุ 15.3 งานการเงิน 15.4 งานแผนงาน 15.5 สถาบันขงจื่อ 

16. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (End-products of Expected outcomes) 

     16.1 นักเรียนได้ฝึกทักษะการใช้เพื่อภาษาจีนเพ่ือการแข่งขันทักษะความสามารถด้านภาษาจีนในโรงเรียน ระดับเขต ระดับจังหวัด 

ระดับภาค และระดับประเทศ 

Item Lists of materials จำนวน/
หน่วย 

Quantity 

ราคา/หน่วย
ละ 

Price 

บำรุงการศึกษา 
School Free 

อ่ืนๆ 
Others 

1 กิจกรรมร้องเพลงจีน  1 1,200 1,200 - 
2 กิจกรรมสุนทรพจน์ภาษาจีน  1 900 900 - 
3 กิจกรรมศิลปการแสดงจีน  1 1,500 1,500 - 
4 กิจกรรมทำวิดีโอการใช้ภาษาจีนอย่างสร้างสรรค์   1 1,500 1,500 - 
5 กิจกรรมคัดตัวอักษรจีน  1 600 600 - 
6 กิจกรรมภาพถ่ายวันตรุษจีน 1 900 900 - 
7 กิจกรรมเขียนตามคำบอก 1 900 900 - 
8 กิจกรรมจัดซุ้มวันตรุษจีน 1 900 900  

รวมกิจกรรมที่ 3 8,400 - 
 กิจกรรมที่ 4 ติวความพร้อมสอบเข้าระดับอุดมศึกษา = 17,000 

ลำดับที่ 
Item 

รายการ 
Lists of materials 

จำนวน/
หน่วย 

Quantity 

ราคา/หน่วย
ละ 

Price 

งบประมาณ Budget 
เงินอุดหนุน

เรียนฟรี 15 ป ี
อ่ืนๆ 

Others 

1 อาหารว่าง 2 วัน 36 75 5,400 - 

2 วิทยากรภายนอก 4 300 1,200  
รวมกิจกรรมที่ 4 6,600  
กิจกรรมที่ 5 คา่ยเชิงปฎิบตัิการภาษาจีน =3,600 

    งบประมาณ Budge 

ลำดับที่ 
Item 

รายการ 
Lists of materials 

จำนวน/
หน่วย 

Quantity 

ราคา/หน่วย
ละ 

Price 

บำรุงการศึกษา 
School Free 

อ่ืนๆ 
Others 

1 อาหารกลางวัน 40 60 2,600 - 
2 กิจกรรมทักษะภาษาจีน 1 1,000 1,000 - 

รวมกิจกรรมที่ 5 3,600 - 
กิจกรรมที่ 6 วัสดุอุปการณ์สำนักงาน = 9,120 

ลำดับที่ 
Item 

รายการ 
Lists of materials 

จำนวน/
หน่วย 

Quantity 

ราคา/หน่วย
ละ 

Price 

งบประมาณ Budget 
บำรุงการศึกษา 
School Free 

อ่ืนๆ 
Others 

1 หมึกปริ้น Samsung laser Multifuncion-M2885FW 4 2,280 9,120 - 
รวมกิจกรรมที่ 6 9,120 - 
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     16.2 นักเรียนสอบผ่านการทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนแบบสากล และนำผลการสอบไปยื่นสมัครขอทุนการศึกษาระดับ

มหาวิทยาลัยในจีนได้ 

     16.3 นักเรียนได้นำภาษาจีนไปใช้ได้อย่างสร้างสรรค์ 

     16.4 นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6/4 สามารถสอบเข้าศึกษาต่อระดับมหาวิทยาลัยในสาขาท่ีนักเรียนต้องการได้ 

17. เคร่ืองมือท่ีใช้ประเมินผลกิจกรรม 

     17.1 แบบประเมินผลการแข่งขันทักษะภาษาจีน 

     17.2 แบบประเมินผลการสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน (HSK/HSKK) 

     17.3 แบบประเมินผลการจัดกิจกรรมวันตรุษจีน 

     17.4 แบบประเมินผลติวความพร้อมเข้าสู่ระดับอุดมศึกษา 

     17.5 แบบประเมินผลค่ายเชิงปฏิบัติการภาษาจีน 

18. การควบคุมความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น 

     18.1 เนื่องด้วยสถานการณ์ COVID-19 อาจจะไม่สามารถจัดกิจกรรมที่มีคนมารวมตัวกันมากๆได้และอาจจะไม่ได้นำนักเรียนเข้า

ร่วมแข่งขันที่ออกนอกพ้ืนท่ี 

     18.2 งบประมาณในการจัดกิจกรรมโครงการอาจจะไม่ตรงกับงบประมาณที่ตั้งไว้ 

     18.3 เนื่องด้วยสถานการณ์ COVID-19 บางหน่วยงานอาจงดการสอบวัดระดับภาษาจีนและวันเวลาการสอบวัดระดับอาจมีการ

คาดเคลื่อน 

19. แนวทางการแก้ปัญหาความเสี่ยงท่ีจะเกิดขึ้น 

     19.1 จัดให้มีการแข่งขันกิจกรรมแบบออนไลน์/หากิจกรรมที่มีการแข่งขันภาษาจีนของหน่วยงานต่างๆให้นักเรียนได้เข้าร่วม 

     19.2 จัดสรรงบประมาณให้เพียงพอ 

     19.3 นักเรียนสมัครสอบวัดระดับภาษาจีนกับหน่วยงานท่ีจัดสอบแบบออนไลน์ หรืออาจต้องเลื่อนวันสอบ 
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1. (1.28.1) โครงการ (Project) สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
2. มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มาตรฐานที่   2  
3. สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที ่  ข้อที่  7 , 9  
   เป้าหมายหลัก  ข้อที ่  7.1 , 7.2, 9.3 , 9.4       
   ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน      ข้อที่   7.1.2 , 7.2.1  9.3.1 , 9.4.1  
4. หน่วยงานที่รับผิดชอบ   กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 
5. ผู้รับผิดชอบดำเนินงาน (Project Proposer )  คณะครสูังกัดกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี  โรงเรียนร้อยเอ็ด
วิทยาลัย 
6. ลักษณะโครงการ (Type of the project)   โครงการใหม ่
7. หลักการและเหตุผล (Background of Rational Criteria) 
         การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจะประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ได้นั้น จะต้องมีองค์ประกอบที่สำคัญ นอกเหนือจาก 
บุคลากรที่เกี่ยวข้องที่ดีมีคุณภาพ งบประมาณที่เพียงพอแล้วจะต้องมีวัสดุ/อุปกรณ์/ครุภัณฑ์/สื่อเทคโนโลยีการสอนต่างๆ ที่ทันสมัย มี
การซ่อมแซมบำรุงรักษาสื่อ/อุปกรณ์ให้เพียงพอและมีความพร้อมสำหรับใช้งาน เพื่อให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติและมีส่วนร่วมกจิกรรม
ในการเรียนการสอน ดังนั้นจึงจำเป็นที่จะต้องมีการจัดหาสื่อ อุปกรณ์ในการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ให้พอเพียงกับจำนวน
นักเรียนและครูผู้สอน ซึ่งจะเป็นปัจจัยในการส่งเสริมการทำงาน เพื่อให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีดีขึ้นโดยมุ่งเน้นนักเรียนเป็น 
8. วัตถุประสงค ์(Objectives) 
   8.1 เพื่อจัดซื้อ/จัดหา วัสด/ุอุปกรณ/์ครภุัณฑ/์สื่อเทคโนโลยีการสอนต่างๆ ท่ีมีคณุภาพทันสมัย ใหม้ีจำนวนเพียงพอต่อการ 
จัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
   8.2 เพื่อให้การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเป็นไปอย่างสะดวก ต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพ 
   8.3 ให้นักเรียนได้พัฒนาผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาศักยภาพการเรียนของตนเอง จากสื่อการเรยีนที่หลากหลาย 
   8.4 เพื่อซ่อมแซมและบำรุงรักษาวัสดุ/อุปกรณ/์ครุภณัฑ์/สื่อเทคโนโลยีการสอนตา่งๆ ให้พร้อมใช้งานอย่างสม่ำเสมอ 
   8.5 เพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมทั้งภายนอกและภายในห้องเรยีนวิทยาศาสตร์ ให้มีบรรยากาศแห่งการเรยีนรู้ทางวิทยาศาสตร ์
9. เป้าหมาย (Goals)  
   9.1 ด้านคุณภาพ (Quality) 
         9.1.1 มีวัสดุ/อุปกรณ/์ครภุัณฑ/์สื่อเทคโนโลยีการสอนต่างๆ ท่ีดีมีคุณภาพ ทันสมัย และมีความพร้อมสำหรับการใช้งาน มากว่า
ร้อยละ 80  
         9.1.2 โรงเรียนมีแหล่งเรยีนรู้ที่เหมาะสม มีบรรยากาศแห่งการเรยีน คลายเคียด ผู้มสี่วนได้ส่วนเสียมคีวามพึงพอใจมากกว่าร้อย
ละ 80 ขึ้นไป 
         9.1.3 นักเรียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนท่ีสูงกว่า 3.00 ร้อยละ 80 ขึ้นไป 
   9.2 ด้านปริมาณ (Quantity) 
        9.2.1 ครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยรี้อยละ 90 มีวัสดุ/อุปกรณ/์ครภุณัฑ์/สื่อเทคโนโลยีต่างๆ ที่พร้อม
สำหรับท้ังสอนออนไลน์และออนไซต์ 
        9.2.2 นักเรียนโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยทั้ง 3,200 คน เรียนรูจ้ากสื่อที่ครูใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความพึงพอใจร้อยละ 80 
ขึ้นไป 
10. สถานที่ดำเนินการ (Place)      โรงเรียนร้อยเอด็วิทยาลยั 
11. ระยะเวลาดำเนินการ (Time)  ()  ภาคเรียนท่ี 1  ปีการศึกษา 2564 (1 เมษายน 2564 – 30 กันยายน 2564) 

           ()  ภาคเรียนท่ี 2  ปีการศึกษา 2564 (1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565) 
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12. วิธีดำเนินการ (Procedure : activity)  
ลำดับที ่
Item 

การดำเนินการ 
(Implementation) 

ระยะเวลา 
Time 

งบประมาณ 
Budget 

ผู้รับผิดชอบ 
Project Proposer 

กิจกรรมที่ 1 จดัซื้อวัสดแุละครุภัณฑ ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ( เงนิบำรุงการศึกษา = 155,000 ) 
 1.ขั้นเตรียมการ (Plan) 

   1.1 เสนอโครงการอนุมัต ิ
   1.2 ประชุมคณะกรรมการผู้รับผิดชอบ 
2.ขั้นดำเนินการ (Do) 
   2.1. สำรวจรายการวัสดอุุปกรณ์ฯ 
   2.2  จัดซื้อ/จัดหา 
3.ขั้นติดตามประเมินผล (Check) 
  3.1 ประเมินผลงาน/รายงานผลการดำเนินงาน 
4.ขั้นทบทวนปรบัปรุงแก้ไข (Action) 
   4.1 ทบทวนรายงานเพือ่วางแผนปรับปรุง  
    4.2 สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน 

เม.ย.-มิ.ย.64 
 
 

ก.ค.64-ม.ค.65 
 
 
 

กพ.65 
 

มี.ค.65 

 
- 
- 
 
- 

155,000 
 
- 
 
- 
- 

นายสุรินทร์  ทวยหมื่น 
นางโสภิดา   เสนารัตน์   
นายคมสันต์  อุดมศักดิ ์
น.ส.อรวรรณยา เย็นวัฒนา 
 
 
 
 
 

   
กิจกรรมที่ 2 พัฒนาการเรียนการสอน  กลุ่มสาระการเรยีนรู้วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี ( เงินบำรงุการศึกษา = 60,000 ) 
 1.ขั้นเตรียมการ (Plan) 

   1.1 เสนอโครงการอนุมัต ิ
   1.2 ประชุมคณะกรรมการผู้รับผิดชอบ 
2.ขั้นดำเนินการ (Do) 
   2.1. สำรวจรายการวัสดอุุปกรณ์ฯ 
   2.2  จัดซื้อ/จัดหา 
3.ขั้นติดตามประเมินผล (Check) 
   3.1 ประเมินผลงาน/รายงานผลการดำเนินงาน 
4.ขั้นทบทวนปรบัปรุงแก้ไข (Action) 
   4.1 ทบทวนรายงานเพือ่วางแผนปรับปรุง  

     4.2 สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน 

พ.ค.-มิ.ย.64 
 
 

ก.ค.64-ม.ค.65 
 
 
 

มี.ค. 65 
 
 

 เม.ย. 65 

 
- 
- 
 
- 

60,000 
 
- 
 
- 
- 

นายเทอดวิทย์  ไชยรัตน์ 
นายประจกัษ์  วิเชียรศรี 
น.ส.กรัณฑ์เพชร  สายเช้ือ 
นางอัชรา  ภูดินดาน 
นายสุรินทร์  ทวยหมื่น 
นายธนกฤต ขันธวัฒน ์
 

กิจกรรมที่ 3 จดัทำแหลง่เรียนรู้ และจดับรรยากาศแห่งการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ( เงินบำรุงการศึกษา = 20,000 ) 
 ขั้นเตรียมการ (Plan) 

1.1 เสนอโครงการอนุมัติ 
1.2 ประชุมคณะกรรมการผู้รับผิดชอบ 
ขั้นดำเนินการ (Do) 
2.1. สำรวจรายการวัสดุอปุกรณ์ฯ 
2.2  จัดซื้อ/จัดหา 
ขั้นติดตามประเมินผล (Check) 
3.1 ประเมินผลงาน/รายงานผลการดำเนินงาน 
4.ขั้นทบทวนปรบัปรุงแก้ไข (Action) 
   4.1 ทบทวนรายงานเพือ่วางแผนปรับปรุง  

     4.2 สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน 

พ.ค.- มิ.ย.64 
 
 

ก.ค.64-ต.ค.64 
 

 
ธ.ค. 64 

 
 ม.ค. 65 

 

 
- 
- 
 
- 

20,000 
 
- 
 
- 
- 

นายเทอดวิทย์ ไชยรัตน์ 
นายสุรินทร์  ทวยหมื่น 
และคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ 
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13. งบประมาณ (Proposed Budget)   

      13.1 เงินบำรุงการศึกษา               235,000    บาท 

      13.2 เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี            -         บาท 

      13.3 เงินอ่ืนๆ                                 -         บาท 

             รวม (Total)                    235,000    บาท 

 
ประมาณการค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน    

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ฝ่ายวิชาการ  โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 
กิจกรรมที่ 1 จัดซ้ือวัสดุและครุภณัฑ์ 

ลำดับที ่
Item 

รายการ 
Lists of materials 

จำนวน/
หน่วย 

Quantity 

ราคา/
หน่วยละ 
Price 

งบประมาณ Budget 
บำรุงการศึกษา 
School Free 

อ่ืนๆ 
Others 

1. หมึกปริ้นเตอร์ Epson L3150 CMYK 4 สี 8 ชุด 2,000 16,000 - 
2. ค่าปากกาไวท์บอร์ด 20 กล่อง 200 4,000 - 
3. ค่าหมึกเติมปากกาไวท์บอร์ด 5 โหล 500 2,500 - 
4. หมึกเติมปริ้นเตอร์ Epson l220 4 สี 2 ชุด 1,000 2,000 - 
5. หมึกเติมปริ้นเตอร์ cannon เบอร์790 4 สี 3 ชุด 1,000 3,000 - 
6. ค่าเชือกฟางคละส ี 12 ม้วน 50 600 - 
7. ค่ากระดาษปกส ี 20 ห่อ 100 2,000 - 
8. ค่ากระดาษเกยีรติบัตร 20 ห่อ 200 4,000 - 
9. ค่าน้ำยาลา้งถ้วยจานชามช้อน 5 ขวด 100  500 - 
10. ค่ากาวลาเท็ก (ขนาดกลาง) 2 โหล 500 1,000 - 
11. ที่เจาะกระดาษ 2 อัน 250 500 - 
12. ค่าคัทเตอร์ใหญ่ 2 โหล 1000 2,000 - 
13. ค่าที่หนีบกระดาษ ใหญ ่ 4 โหล 200 800 - 
14. ค่าที่หนีบกระดาษ กลาง 4 โหล 200 800 - 
15. ค่าสีเมจิก (ปลายสองด้าน) 50 แท่ง 50 2,500 - 
16. ค่าแฟ้มเก็บเอกสาร 12 อัน 200 2,400 - 
17. ค่ากาวสองหน้าบาง ขนาด 1 นิ้ว 2 โหล 1,000 2,000 - 
18. ค่าแลคซีน 1.5 นิ้ว 2 โหล 1,000 2,000 - 
19. ค่ากระดาษโฟโต้ ink jet อยา่งดี 10 ห่อ 250 2,500 - 
20 ค่าปลั๊กไฟฟ้าอย่างด ี 10 อัน 200 2,000 - 
21 ค่ากาว UHU ใหญ ่ 60 อัน 100 6,000 - 
22 ค่ากรรไกร elephant 2 โหล 1,000 2,000 - 
23 ค่าเครื่องเย็บกระดาษเบอร์10max 2 โหล 1,500 3,000 - 
24 ปากกาแดง 2โหล 500 1,000 - 
25 ปากกาเขียนเครื่องช่วยสอนคละส ี 30 ด้าม 50 1,500 - 
26 ค่าปากกา นำ้เงิน และแดง 50 ด้าม/กลอ่ง 2 กล่อง 500 1,000 - 
 24  ไมโครโฟน NPE  20 500 10,000 - 
25 โปรเจคเตอร์ Projector Acer X1326WH 1 13,400 13,400 - 

26 หมึกปริ้นเตอร์ Brother DCP T510W (ดำ ฟ้า เหลือง ชมพู) 2 ชุด 1,000 2,000 - 
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27 
หมึกปริ้นเตอร์ EPSON L120 Ink แบบเติม1ชุด(สีฟ้า ชมพ ูเหลือง 
ดำ) 

2 ชุด 1,000 2,000 - 

28 หมึกปริ้นเตอร์ HP Laser M1522n (36A) 2 กล่อง 3,000 6,000 - 

29 หมึกปริ้นเตอร์ Cannon LBP214dw(052) 2 กล่อง 4,000 8,000 - 
30 ไมค์สาย 10 600 6,000 - 
31 ชุดไมค์ลอย 1 1,500 1,500 - 
32 เลเซอร์พอยเตอร์ (Laser Pointer) 8 150 1,200 - 
33 เครื่องเย็บกระดาษ เบอร์ 10 กล่องใหญ ่ 5 กล่อง 1,000 5,000 - 
34 เครื่องเย็บกระดาษ เบอร์ 35 กล่องใหญ ่ 5 กล่อง 2,000 10,000  
34 กระดาษสติ๊กเกอร์ A4 90 แกรม  2 แพ็ค 120 240 - 
35 กระดาษการ์ด A4 180 แกรม สีขาว  2 แพ็ค 120 240 - 

36 คลิปบอร์ดพลาสติก A4 4  50 200 - 

37 ลูกแม็กเบอร์ 10 กล่องใหญ ่ 5 กล่อง 500 2,500  
38 ลูกแม็กเบอร์ 35 กล่องใหญ ่ 5 กล่อง  2,500  
39 ถ่าน enerloop Panasonic AA 10 ก้อน 150 1,500  
40 เครื่องชาร์จถ่าน Panasonic 2 เครื่อง 500 1,000  
41 เครื่องกรองน้ำดื่ม 1 เครื่อง 8,920 8,920  
42 คลิปดำขนาดเล็กสุด (แพ็ค 12 กล่อง) 1 โหล 200 200  
43 หมึกปริ้นเตอร์ HP Laser Jet M1120 MFP 2 กล่อง 2,500 5,000  

รวมทั้งหมด 155,000 

 
กิจกรรมที่ 2 พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ลำดับที ่
Item 

รายการ 
Lists of materials 

จำนวน/
หน่วย 

Quantity 

ราคา/
หน่วยละ 
Price 

งบประมาณ Budget 
บำรุงการศึกษา 
School Free 

อ่ืนๆ 
Others 

1 ชุดทดลองถาดคลื่น 5 ชุด 2,000 10,000 - 
2 ซ่อมและล้างกล้องจุลทรรศน์ 10 ตัว 2,000 20,000 - 
3 เอทิลแอลกอฮอล ์ 5 แกลลอน 1,000 5,000 - 
4 โซเดียมไฮดรอกไซด์ 5 ขวด 600 3,000 - 
5 แอมโมเนียมคลอไรด์ 5 ขวด 600 3,000 - 
6 ปอดจำลอง 2 ชุด 1,000 2,000 - 
7 เครื่องเคาะสัญญาณเวลา 2 ชุด 500 1,000 - 
8 เครื่องชั่งสปริง 5 อัน 100 500 - 
9 ถุงทราย 10 ถุง 20 200 - 
10 แม่เหล็กแท่ง 10 แท่ง 100 1,000 - 
11 ชุดทดลองเลนส์และกระจก 5 ชุด 500 2,500 - 
12 กล่องแสง 3 ชุด 500 1,500 - 
13 หม้อแปลงโวลต์ต่ำ 5 อัน 1,000 5,000 - 
14 เครื่อง printer cannon inkjet g3010 1 เครื่อง 5,000 5,000 - 
15 หมึกเติมปริ้นเตอร์ cannon สีดำ 2 ขวด 150 300 - 

รวมเงินทั้งหมด 60,000 
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กิจกรรมที่ 3 จดัทำแหลง่เรียนรูแ้ละปรบัปรุงภูมิทัศน์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ลำดับที ่
Item 

รายการ 
Lists of materials 

จำนวน/
หน่วย 

Quantity 

ราคา/
หน่วยละ 
Price 

งบประมาณ Budget 
บำรุงการศึกษา 
School Free 

อ่ืนๆ 
Others 

1. 
จัดทำป้ายนิเทศแหล่งเรียนรู้บริเวณห้องกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

4 2,500 10,000 - 

2. 
จัดทำบอร์ดตารางสอนรวมและบอร์ดผังการบริหารงานในกลุ่ม
สาระ 

2 อัน 5,000 10,000 - 

รวมทั้งหมด 20,000 

14. เนื้อหาสาระ (Content for Seminar)   - 
15. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (Connected Agencies)   
 15.1 งานแผนงาน      15.2 งานการเงิน  
    15.3 งานพัสดุ     15.4 หน่วยงานราชการ/หน่วยงานเอกชนท่ีเกี่ยวข้อง  
16. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (End – products of Expected outcomes) 
  16.1 ได้วัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ สื่อเทคโนโลยีการสอนต่างๆที่ดีมีคุณภาพ ทันสมัย มีจำนวนเพียงพอต่อการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอน 
  16.2 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเป็นไปอย่างสะดวก ต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพ 
  16.3 อุปกรณ์/ครุภัณฑ์/สื่อเทคโนโลยีการสอนต่างๆ ได้รับการซ่อมแซม บำรุงรักษาให้อยู่ในสภาพดี พร้อมสำหรับใช้งาน 
  16.4  ครูมีประสิทธิภาพกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และผู้เรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีดีขึ้น 
     16.5 มีแหล่งเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ให้มากข้ึน นักเรียนได้ศึกษาค้นคว้า ห้องเรียนมีบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ 
ทางวิทยาศาสตร์และนักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีสูงขึ้น 
17. เคร่ืองมือท่ีใช้ประเมินผลกิจกรรม 

      17.1 แบบสอบถามความพึงพอใจในภูมิทัศน์บริเวณสวนป่าหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

      17.2 แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้อุปกรณ์ ICT ในห้องเรียน 

      17.3 แบบประเมินในการใช้สื่อการเรียนการสอนของครูที่หลากหลายและเพิ่มพูนทักษะในกระบวนการเรียนการสอนให้ทันสมัย 

18. การควบคุมความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น 
 18.1 ในการจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์อาจมีการเปลี่ยนแปลงรายการและเปลี่ยนราคาได้และอาจล่าช้าได้ 
 18.2 การพัฒนาการเรียนการสอนในกลุ่มสาระฯ อาจไม่เพียงพอกับความต้องการ  
 18.3 โรงเรียนอาจจะทำการทุบอาคาร 2 ซึ่งเป็นที่ตั้งของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ได้ ในปี 2564 
19. แนวทางการแก้ปัญหาความเสี่ยงท่ีจะเกิดขึ้น  
 19.1 ควบคุม ดูแล และเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้างภายในห้วงเวลาที่กำหนด 
 19.2 จัดหาสื่อการเรียนการสอนและสื่อเทคโนโลยี ให้เหมาะสมและเพียงพอกับความต้องการของแต่ละสาขาวิชา 
 19.3 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาจต้องได้ย้ายห้องกลุ่มสาระใหม่ จึงจำเป็นจะต้องใช้งบประมาณในการ
ปรับปรุงห้องพักครู ให้เหมาะสมและเพียงพอกับบุคลากรในกลุ่มสาระฯ 
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1. (1.28.2) โครงการ (Project) ส่งเสริมการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
2. มาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน มาตรฐานข้อที่   1  
3. สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่  ข้อที่  1 , 3 
   เป้าหมายหลัก                   ข้อที ่  1.1 , 1.2 , 1.3 1.4 , 1.5 , 1.6 , 1.7 , 3.3 
   ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน      ข้อที่  1.1.1 -1.1.4 , 1.2.1,1.2.2 , 1.3.2,1.3.3,1.4.1-1.4.3 ,1.5.1 , 1.6.1 ,1.7.2 , 3.3.1 
4. หน่วยงานที่รับผิดชอบ   กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 
5. ผู้รับผิดชอบดำเนินงาน (Project Proposer) คณะครูสังกัดกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    
6. ลักษณะโครงการ (Type of the project)     โครงการใหม่ 
7. หลักการและเหตุผล (Background of Rational Criteria) 
         การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจะประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ได้นั้น  รู้แบบการสอนหรือกิจกรรมการเรียนการสอน
ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ส่งผลสัมฤทธิ์หรือคุณภาพของผู้เรียนเป็นสำคัญ  ดังนั้นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชา
วิทยาศาสตร์จึงมุ่งส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาในด้านความรู้ความสามารถ  ทักษะกระบวนการ  และ ประสบการณ์ที่กว้างขวาง  
เพื่อเป็นพื้นฐานในการศึกษาต่อไปในระดับที่สูงขึ้นและสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน  จึงต้องจัดกิจกรรมอย่างหลากหลายเพื่อให้
ผู้เรียนได้ร่วมกิจกรรมที่ถนัด ชอบ อย่างกระตือรือร้น นักเรียนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรม   ได้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเองในสถานการณ์ที่
ต่างกัน  ได้ผ่านการสืบค้นรวบรวมข้อมลู  ค้นคว้า และแสวงหาคำตอบด้วยตนเอง   โดยการจัดผ่านรู้แบบการเรยีนรู้แบบสบืเสาะ  หรือ
การเรียนรู้แบบโครงงานวิทยาศาสตร์   มีการส่งเสริม สนับสนุนให้นักเรียนมีโอกาสแสดงออกซึ่งความรู้ความสามารถต่างๆ  ในรายการ
ที่มีการจัดประกวดแข่งขัน  ส่งเสริม  สนับสนุนให้เข้าร่วมการแข่งขันทดสอบความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์  ในสาขาวิชาต่างๆ ทั้งใน
ระดับภูมิภาค  ระดับประเทศและระดับนานาชาติ   
         อีกทั้งกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ยังได้มีการส่งเสริม  สนับสนุนครูผู้สอนในการเข้าฝึกอบรม การศึกษาดูงาน  เพิ่มพูน
และเติมเต็มประสบการณ์  ทางด้านทักษะการบวนการหรือเทคนิควิธีการทางวิทยาศาสตร์  มีการนำเทคโนโลยีต่างๆ ที่ทันสมัยเข้ามามี
ส่วนร่วมในเรียนการสอน  การมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งจากเพื่อนครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้เดียวกัน เพื่อนครูทั้งในและนอกโรงเรียน  
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องทั้งในส่วนของรัฐบาล เอกชน ตลอดจนชุมชนที่โรงเรียนตั้งอยู่  เพื่อนำความรู้หรือข้อมูลที่ได้มาประยุกต์ใช้ในการ
จัดการเรียนการสอนต่อไป 
8. วัตถุประสงค ์(Objectives) 

   8.1 เพื่อให้นักเรียนได้แสดงออกซึ่งความรู้ ความสามารถ ทักษะด้านวิทยาศาสตร์ ตลอดจนสามารถนำประสบการณท์างวิทยาศาสตร์ 
และหลักการทางวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ 
   8.2 เพื่อให้นักเรียนได้แสดงออกในด้านต่าง ๆ เช่นความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์  มี ความกระตือรือร้นที่จะเสาะหา
ความรู้ในรูปแบบที่หลากหลาย  จนสามารถสร้างเป็นองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง 
   8.3 ให้นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  และมีเจตคติที่ดีทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
   8.5 เพื่อส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถ ทักษะกระบวนการ  เทคนิคการจัดการเรียนการสอนให้กับบุคลากรในกลุ่มสาระ
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
9. เป้าหมาย (Goals)     

9.1 ด้านคุณภาพ (Quality) 
          9.1.1 นักเรียนมีความกระตือรือร้นที่จะเสาะหาวิชาการอันหลากหลายด้วยตนเอง สามารถนำหลักการทางวิทยาศาสตร์มา
ประยุกต์ใช้ได้  และมีเจตคติที่ดีต่อวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร้อยละ 80 ขึ้นไป 
          9.1.2 นักเรียนได้แสดงออกซึ่งความรู้ความสามารถทักษะในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และได้รับรางวัลจากการประกวด
แข่งขันในรายการต่างๆ มากกว่า 10 กิจกรรม 
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          9.1.4 นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกว่า 3.00 มากกว่าร้อยละ 85 
    9.2 ด้านปริมาณ (Quantity) 
          9.2.1 นักเรียนโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย เป็นตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันและได้รับรางวัลคิดเป็นร้อยละ 60 
          9.2.2 บุคลากรในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ทั้ง 52 คน สามารถใช้สื่อ และ
นวัตกรรมใหม่ๆเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการจัดการเรียนการสอนคิดเป็นร้อยละ 80 ขึ้นไป 
          9.2.3 นักเรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่นความเป็นไทยและเห็นคุณค่าเกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีการประยุกต์ใช้ความรู้
ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ร้อยละ 80 ข้ึนไป 
10. สถานที่ดำเนินการ (Place)     โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย    หน่วยงานภายนอกท้ังในจังหวัดและต่างจังหวัด  
11. ระยะเวลาดำเนินการ (Time)  ()  ภาคเรียนท่ี 1  ปีการศึกษา 2564 (1 เมษายน 2564 – 30 กันยายน 2564) 

           ()  ภาคเรียนท่ี 2  ปีการศึกษา 2564 (1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565) 

12. วิธีดำเนินการ (Procedure : activity) 
ลำดับที ่
Item 

การดำเนินการ 
(Implementation) 

ระยะเวลา 
Time 

งบประมาณ 
Budget 

ผู้รับผิดชอบ 
Project Proposer 

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมสัปดาหว์ันวิทยาศาสตร์แหง่ชาติ ประจำปีการศึกษา 2564 ( เงินบำรุงการศึกษา = 30,000 ) 
1 
 

1.ขั้นเตรียมการ (Plan) 
  1.1 เสนอโครงการอนุมัติ/ประชุมผู้รับผิดชอบ 
2.ขั้นดำเนินการ (Do) 
   2.1 จัดซื้อ/จัดหาวัสดอุุปกรณ์ฯ 
   2.2 จัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ 

 3. ขั้นตดิตามประเมินผล (Check) 
    3.1 ติดตามผล/ประเมินผลการดำเนนิงาน 
4. ขั้นทบทวนปรับปรุงแก้ไข (Action) 
    4.1 ทบทวนรายงานเพื่อวางแผนปรบัปรุง  

      4.2 สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน 

เม.ย.-มิ.ย.64 
 

18 ส.ค.64 
 
 

ส.ค.64 
 

ส.ค.-ก.ย.64 

 
- 
 

5,000 
25,000 

 
- 
 
- 
- 

นายเทอดวิทย์  ไชยรัตน์ 
นายประจกัษ์  วิเชียรศรี 
 และคณะครูกลุ่มสาระ- 
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมการจดัอบรมโครงงานวิทยาศาสตรแ์ละประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ( เงินบำรุงการศึกษา = 40,000 ) 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1.ขั้นเตรียมการ (Plan) 
   1.1 เสนอโครงการอนุมัติ/ประชุมผู้รับผิดชอบ 
2.ขั้นดำเนินการ (Do) 
    2.1 สำรวจรายการวัสดุอุปกรณ์ฯจัดซ้ือ/จัดหา 
     2.2 ประสานงานวิทยากร/จัดการอบรมโครงงานฯ 
     2.3 ประสานงานกรรมการตัดสิน/ประกวด   
          โครงงานวิทยาศาสตร์ (ช่วงที่ 2) 

3. ขั้นตดิตามประเมินผล (Check) 
     3.1 ติดตามผล/ประเมินผลการดำเนินงาน 

       - จัดการอบรม โครงงานวิทยาศาสตร์ 
        -จัดประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์         
4. ขั้นทบทวนปรับปรุงแก้ไข (Action) 
    4.1 ทบทวนรายงานเพื่อวางแผนปรบัปรุง  
    4.2 สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน 

เม.ย.- ก.ค.64 
 

18 ส.ค.64 
 
 

ส.ค.63 
 
 

ก.ย.64 
 
 
 

ต.ค. 64 

 
- 
 
- 
- 

40,000 
 
 
- 
- 
 
 
- 
- 

นายเทอดวิทย์  ไชยรัตน์ 
นายประจกัษ์  วิเชียรศรี 
นายเดชนรสิงห์ รัตนพล 
นายคมสันต์ อุดมศักดิ ์
นายจกัรพงษ์ น้อยศรีภูม ิ
และคณะครูกลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
 

กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมนำนักเรียนเข้ารว่มการแข่งขันภายนอกสถานศึกษา ( เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี = 23,125 ) 
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3 1.ขั้นเตรียมการ (Plan) 
   1.1 เสนอโครงการอนุมัติ/ประชุมผู้รับผิดชอบ 
2. ขั้นดำเนินการ (Do) 
   2.1 สอบแข่งขันเคมีออสเตรเลีย 
   2.2 จัดทำและจัดเตรียมชุดและแข่งเทพีรีไซเคิล 
   2.3 จัดเตรียมและจัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์เข้าร่วม
แข่งขันในสถาบันภายนอกทั้งออนไซต์และออนไลน์ 
  2.4 จัดเตรียมนักเรียนและอุปกรณ์เพือ่เตรียมพร้อมแข่ง
ฟิสิกส์สัประยุทธ์ระดับภาคตะวันออกเฉยีงเหนือตอนบน 

 3. ขั้นตดิตามประเมินผล (Check) 
    3.1 ติดตามผล/ประเมินผลการดำเนนิงาน 
4. ขั้นทบทวนปรับปรุงแก้ไข (Action) 
    4.1 ทบทวนรายงานเพื่อวางแผนปรบัปรุง  

      4.2 สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน 

เม.ย.-มิ.ย.64 
 

 
20  มิ.ย.64 
1-18 ส.ค.64 

 
1-20 ส.ค.64 
1-31 ม.ค.65 

 
 

ก.พ.65 
 

มี.ค.-เม.ย.65 

 
- 
 

5,500 
5,000 
7,625 

 
5,000 

 
 
- 
 
- 
- 

นายเทอดวิทย์ ไชยรัตน์  
นายประจกัษ์  วิเชียรศรี 
นายเดชนรสิงห์  รัตนพล 
และคณะ  

กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมจรวดขวดน้ำและเครื่องบินพลังยาง ( เงินบำรุงการศึกษา = 10,000 ) 
4. 1.ขั้นเตรียมการ (Plan) 

   1.1 เสนอโครงการอนุมัติ/ประชุมผู้รับผิดชอบ 
2.ขั้นดำเนินการ (Do) 
   2.1 สำรวจจัดวัสดุอุปกรณ์ฯ 
   2.2 จัดซื้อ/จัดหา แท่นยิงจรวดขวดนำ้ 
   2.3 นำตวัแทนนักเรียนเขา้ร่วมแข่งขัน 
   2.4 ร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติร่วมกับจังหวัด 
   2.5 ร่วมกิจกรรม รว.สู่ชุมชน 
3.ขั้นติดตามประเมินผล (Check) 
   3.1 ประเมินผลงาน/รายงานผลการดำเนินงาน 
4.ขั้นทบทวนปรบัปรุงแก้ไข (Action) 
   4.1 ทบทวนรายงานเพือ่วางแผนปรับปรุง  
   4.2 สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน 

เม.ย.-มิ.ย.64 
 

ก.ค.64 
 
 
 
 
 

ส.ค.64 
 

ก.ย.64 

 
- 

 
- 

10,000 
- 
- 
- 
 
- 
 
- 
- 

นายสุรินทร์  ทวยหมื่น 
นายเดชนรสิงห์ รัตนพล 
นายคมสันต์  อุดมศักดิ ์
น.ส.เมธียา  มาตย์จันทร ์
น.ส.มัทยาภรณ์ รังษีคาร 
 

กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมทดสอบแข่งขันความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564 (ไม่ใช้งบประมาณ) 
5. 1.ขั้นเตรียมการ (Plan) 

  1.1 เสนอโครงการอนุมัติ/ประชุมผู้รับผิดชอบ 
2.ขั้นดำเนินการ (Do) 
   2.1 ประกาศรับสมัครผู้เข้าร่วมแข่งขนั 
   2.2 จัดการสอบแข่งขัน 
   2.3 ประกาศผล  มอบรางวัล 
3.ขั้นติดตามประเมินผล (Check) 
   3.1 ประเมินผลงาน/รายงานผลการดำเนินงาน 
4.ขั้นทบทวนปรบัปรุงแก้ไข (Action) 
   4.1 ทบทวนรายงานเพือ่วางแผนปรับปรุง  

     4.2 สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน 

เม.ย.-มิ.ย.64 
 

5 ธ.ค.64 
 
 
 

ม.ค.65 
 

มี.ค.65 

 
- 
 
- 
- 
- 
 
- 
 
- 
- 

นายเทอดวิทย์  ไชยรัตน์ 
นายประจกัษ์ วิเชียรศรี 
น.ส.กรัณฑ์เพชร สายเช้ือ 
นางอัชรา ภูดินดาน 
นายสุรินทร์  ทวยหมื่น 
นายธนกฤต  ขันธวัฒน ์
และคณะครูกลุ่มสาระฯ 
วิทยาศาสตร์ 

กิจกรรมที่ 6 กิจกรรมอบรมและพัฒนาหลักสูตรกลุม่สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีประจำปีการศึกษา 2564 
                ( เงินบำรงุการศึกษา = 20,000 ) 

6. 1.ขั้นเตรียมการ (Plan)   นายเทอดวิทย์  ไชยรัตน์ 
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  1.1 เสนอโครงการอนุมัติ/ประชุมผู้รับผิดชอบ 
2.ขั้นดำเนินการ (Do) 
   2.1 สำรวจความพร้อมวัสดุอปุกรณ์ฯ 
   2.2 จัดกิจกรรมอบรมและพัฒนาหลกัสูตร 

 3. ขั้นตดิตามประเมินผล (Check) 
    3.1 ติดตามผล/ประเมินผลการดำเนนิงาน 
4. ขั้นทบทวนปรับปรุงแก้ไข (Action) 
    4.1 ทบทวนรายงานเพื่อวางแผนปรบัปรุง  

      4.2 สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน 

ม.ค.-ก.พ.65 
 

ก.พ. 65 
23 มี.ค.65 

 
มี.ค.-เม.ย.65 

 
เม.ย.65 

- 
 
- 

20,000 
 
- 
 
- 

 

นายประจกัษ์ วิเชียรศรี 
น.ส.กรัณฑ์เพชร สายเช้ือ 
นางอัชรา ภูดินดาน 
นายสุรินทร์  ทวยหมื่น 
นายธนกฤต  ขันธวัฒน ์
และคณะครูกลุ่มสาระฯ 
วิทยาศาสตร์ 

กิจกรรมที่ 7 กิจกรรมพัฒนาการเรยีนการสอนเทคโนโลยีและหุ่นยนต์ ( เงินบำรุงการศึกษา = 15,000 ) 
7 1.ขั้นเตรียมการ (Plan) 

  1.1 เสนอโครงการอนุมัติ/ประชุมผู้รับผิดชอบ 
2.ขั้นดำเนินการ (Do) 
   2.1 สำรวจความพร้อมวัสดุอปุกรณ์ฯ 
   2.2 จัดกิจกรรมพัฒนาฯ 

 3. ขั้นตดิตามประเมินผล (Check) 
    3.1 ติดตามผล/ประเมินผลการดำเนนิงาน 
4. ขั้นทบทวนปรับปรุงแก้ไข (Action) 
    4.1 ทบทวนรายงานเพื่อวางแผนปรบัปรุง  

      4.2 สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน 

มี.ค.-เม.ย.64 
 

ก.ค.-ธ.ค.64 
 
 
 

ม.ค.64 
 

มี.ค.64 

 
- 
 
- 

15,000 
 
- 
 
- 
 

นายธนกฤต  ขันธวัฒน ์
นายไพฑูลย์ แสนเสนา 
น.ส.อรวรรยา เย็นวัฒนา 
และคณะครเูทคโนโลยี 

รวมทั้งหมด                                                                                          138,125 

13. งบประมาณ (Proposed Budget) 
     13.1 เงินอุดหนุน (Budget)       115,000   บาท 
     13.2 เงินเรียนฟรี 15 ป ี    23,125    บาท + 
     13.3 เงินบริจาค                                        -        บาท  
        รวมเงิน (Total)         138,125   บาท 
 

ประมาณการค่าใช้จ่ายโครงการกิจกรรมส่งเสริมการเรียนการสอน   
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ฝ่ายวิชาการ  โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2564 

ลำดับที่ 
Item 

รายการ 
Lists of materials 

จำนวน/หน่วย 
Quantity 

ราคา/หน่วยละ 
Price 

งบประมาณ Budget 
บำรุงการศึกษา 
School Free 

อ่ืนๆ 
Others 

1 

รางวัลประกวดกิจกรรมตอบปัญหาและจัดบอร์ด
วิทยาศาสตร์ 
รางวัลชนะเลิศ  500 บาท 
รองชนะเลิศอันดับ 1,  300 บาท 
รองชนะเลิศอันดับ 2,  200  บาท 

25 รายการ 1,000 25,000 - 

2 จัดตกแต่งสถานที ่ 2 จุด 1,000 2,000 - 
3 ป้ายไวนิลขนาด 7*3 เมตร 1 ป้าย 3,000 3,000 - 

รวมทั้งหมด 30,000 
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กิจกรรมที่ 2 การจัดอบรมโครงงานวิทยาศาสตร์และประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ 

ลำดับที่ 
Item 

รายการ 
Lists of materials 

จำนวน/
หน่วย 

Quantity 

ราคา/หน่วยละ 
Price 

งบประมาณ Budget 
บำรุงการศึกษา 
School Free 

อ่ืนๆ 
Others 

1 
เงินสนับสนุนการจัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์ 
สำหรับ ม.2 และ ม.4 ทุกห้องยกเว้น ม.4/18 

29 ห้อง 1,000 29,000 - 

2 

รางวัลการประกวดกจิกรรม(500,300,200) 
รางวัลชนะเลิศ  500 บาท 
รองชนะเลิศอันดับ 1  300 บาท 
รองชนะเลิศอันดับ 2  200  บาท 

9 รายการ 
 

1,000 9,000 - 

3 ป้ายไวนิล   1,000 - 
4. จัดตกแต่งสถานที ่ 1 รายการ 1,000 1,000 - 

รวมทั้งหมด 40,000 
 

กิจกรรมที่ 3 นำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันความรู้และทักษะวิทยาศาสตร์นอกหน่วยงาน ใช้งบเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ 

ลำดับที่ 
Item 

รายการ 
Lists of materials 

จำนวน/หน่วย 
Quantity 

ราคา/หน่วยละ 
Price 

งบประมาณ Budget 
บำรุงการศึกษา 
School Free 

เงินอุดหนุน
เรียนฟรี 15 ป ี

1 ค่าจัดเตรียมข้อสอบเคมีออสเตรเลีย 550 คน 10 บาท  5,500- 
2 ค่าตกแต่งชุดและอุปกรณ์ประกวดเทพีรไีซเคิล 2 ชุด 2,500  5,000 
3 ค่าอุปกรณ์เตรียมพร้อมการแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์ 10 ข้อ 500  5,000 
4 ค่าจัดเตรียมและจัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์แข่งขัน

ภายนอกสถานศึกษา 
8 โครงงาน 953.125 

 7,625 

รวมทั้งหมด 23,125 
 

กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมจรวดขวดน้ำและเคร่ืองบินพลังยางท้ังภายในและภายนอกหน่วยงาน  

ลำดับที่ 
Item 

รายการ 
Lists of materials 

จำนวน/
หน่วย 

Quantity 

ราคา/หน่วยละ 
Price 

งบประมาณ Budget 
บำรุงการศึกษา 
School Free 

อ่ืนๆ 
Others 

1 ฐานยิงจรวดขวดนำ้ 4 ชุด 2,000 8,000 - 
2 สูบสำหรับสูบลม 2 ชุด 1,000 2,000 - 

รวมทั้งหมด 10,000 
 

กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมทดสอบแขง่ขันความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564 

ลำดับที่ 
Item 

รายการ 
Lists of materials 

จำนวน/หน่วย 
Quantity 

ราคา/หน่วยละ 
Price 

งบประมาณ Budget 
บำรุงการศึกษา 
School Free 

อ่ืนๆ 
Others 

1 วัสดุและอุปกรณ์ในการเตรียมการ - - - - 
รวมทั้งหมด ใช้งบประมาณกลุ่มสาระฯ 
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กิจกรรมที่ 6 กิจกรรมอบรมและพัฒนาหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ลำดับที่ 
Item 

รายการ 
Lists of materials 

จำนวน/หน่วย 
Quantity 

ราคา/หน่วยละ 
Price 

งบประมาณ Budget 
บำรุงการศึกษา 
School Free 

อ่ืนๆ 
Others 

1 ค่าอาหารและอาหารวา่งสำหรับผู้เข้าอบรม   12,000 - 
2 ค่าตอบแทนวิทยากรภายนอก   5,000 - 
3 ค่าสถานที ่ 1 ห้อง 3,000 3,000 - 

รวมทั้งหมด 20,000 
 

กิจกรรมที่ 7 กิจกรรมพัฒนาสื่อการสอนด้านเทคโนโลยีและหุ่นยนต์ 

ลำดับที่ 
Item 

รายการ 
Lists of materials 

จำนวน/หน่วย 
Quantity 

ราคา/หน่วยละ 
Price 

งบประมาณ Budget 
บำรุงการศึกษา 
School Free 

อ่ืนๆ 
Others 

1 สว่านกระแทกไร้สาย Boschรุ่น Gsb 12 V 1 เครื่อง 3,500 3,500 - 
2 หัวแร้งไฟฟ้า 10 อัน 210 2,100 - 
3 ตะกั่วบัดกรี 20  ม้วน 120 2,400 - 
4 สายไฟฟ้าเล็ก (สายแพร) 100  เมตร 10 1,000 - 
5 ชุดมอเตอร์เกียร์  (เกยีร์บล็อค) 10 ชุด 400 4,000 - 
6 สนามหุ่นยนต ์  2ชุด 1,000 2,000 - 

รวมทั้งหมด 15,000 

 
14. เนื้อหาสาระ (Content for Seminar) 
 14.1  จัดอบรมและพัฒนาหลักสตูรกลุม่สาระการเรยีนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 14.2  บูรณาการและปรับหลักสูตรในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 14.3  เชิญวิทยากรภายในนอกที่มีความเชี่ยวชาญมาให้ความรู้และรว่มพัฒนาปรับปรุงหลักสตูร รวมทัง้บูรณาการหลักสูตร
การเรยีนการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
15. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (Connected Agencies)   
 15.1  งานแผนงาน      15.2  งานการเงิน 
     15.3  งานพัสดุ     15.4  งานยานพาหนะ 
     15.5 หน่วยงานท่ีเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน    15.6 สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 
16. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (End – products of Expected outcomes) 
     16.1 นักเรียนท่ีมีความรู้ความสามารถทักษะในด้านวิทยาศาสตร์ ได้พัฒนาตนเอง มีความพร้อม ความมั่นใจมากข้ึน  
และมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีสูงขึ้น 
     16.2 นักเรียนได้แสดงออกซึ่งความรู้ ความสามารถ ทักษะและประสบการณ์ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ 
 16.3 นักเรียนสามารถทดลอง และสามารถทำโครงงานวิทยาศาสตร์ได้ 
 16.4 นักเรียนมีความกระตือรือร้นในการพัฒนาศักยภาพด้านวิทยาการคำนวณและหุ่นยนต์สูงขึ้น 
     16.2 มีเจตคติที่ดีต่อวิชาวิทยาศาสตร์ นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น และได้นักเรียนที่มีทักษะทางวิทยาศาสตร์เป็น
ตัวแทนโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยเข้าประกวดแข่งขันทักษะกับหน่วยงานภายนอก 
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17. เคร่ืองมือท่ีใช้ประเมินผลกิจกรรม 

        17.1 แบบวัดผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนของนักเรียน 

17.2 แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนต่อการจดักิจกรรมวันวิทยาศาสตร ์

17.3 แบบสอบถามความพึงของใจของครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการพัฒนาหลักสตูรกลุ่มสาระฯ  

18. การควบคุมความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น 
 17.1 ในการจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์อาจมีการเปลี่ยนแปลงรายการและเปลี่ยนราคาได้และอาจล่าช้าได้ 
 17.2 ในการดำเนินการในบางกิจกรรม อาจต้องปรับเปลี่ยนเวลาเช่น การอบรมพัฒนาหลักสูตรกลุ่มสาระฯ การแข่งขันโครงงาน
วิทยาศาสตร์ เป็นต้น  
 17.3 ในการปรับปรุงพัฒนาสื่อการเรียนการสอนในแต่ละสาขาวิชาอาจต้องยืดหยุ่น เปลี่ยนแปลงให้เหมาะสม 
19. แนวทางการแก้ปัญหาความเสี่ยงท่ีจะเกิดขึ้น 
 18.1 ควบคุม ดูแล และเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้างภายในห้วงเวลาที่กำหนด และปรับเปลี่ยนให้เหมาะสม 
 18.2 ปรับเปลี่ยนห้วงระยะเวลาให้เหมาะสมกับการจัดกิจกรรมต่าง ๆ และการใช้งบประมาณให้เหมาะสม 
 18.3 ประชุม อบรม เพื่อพัฒนาและบูรณาการหลักสูตรการเรียนการสอน โดยเฉพาะด้านเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์ให้พัฒนาไปคู่

กันได้อย่างเหมาะสม 
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1. (1.29.1) โครงการ (Project)  สนับสนนุการจัดซ้ือวัสดุ/อุปกรณ์/ครุภัณฑ์สำนักงานกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

2. สอดคล้องมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน  มาตรฐานที่ 2 

3. สอดคล้องกับยุทธศาสตร์   ข้อท่ี 7  

    เป้าหมายหลัก               ข้อที ่7.1, 7.2    

    ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน  ข้อท่ี 7.1.1, 7.2.1    

4. หน่วยงานที่รับผิดชอบ    กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 

5. ผู้รับผิดชอบดำเนินงาน (project proposer)  นายยุทธพร  บิลจรัญ , นายเพิม่พูน  เสนารตัน์, นางหทัยรัตน์  จันทศิลา,  

 นางชวนพิศ  สัจจภาณี  และบุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์                                                    

6. ลักษณะโครงการ (Type of the project)   โครงการใหม ่

7. หลักการและเหตุผล   (Background of Rational Criteria)  

 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน จะประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ได้นั ้น จะต้องมีองค์ประกอบที่สำคัญหลายอย่าง 

นอกเหนือจากบุคลากรที่เกี่ยวข้องที่ดีมีคุณภาพ และมีงบประมาณที่เพียงพอแล้ว จะต้องมีวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ สื่อเทคโนโลยีการ

สอนต่างๆ ที่ทันสมัย มีจำนวนเพียงพอต่อการใช้งาน ตลอดจนการซ่อมแซม บำรุงรักษาสื่อ อุปกรณ์ที่มีอยู่ให้มีความพร้อมสำหรับใช้

งาน จึงจะทำให้งานสำเร็จลุล่วงด้วยดี ผู้เรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีดีขึ้น 

8. วัตถุประสงค ์(Objectives)  

 8.1 เพื่อจัดซื้อ/จัดหา วัสด/ุอุปกรณ์/ครุภณัฑ์/สื่อเทคโนโลยีการสอนต่างๆ ท่ีมีคุณภาพทันสมัย ให้มีจำนวน  

เพียงพอต่อการจัดกิจกรรมการเรยีนการสอน  

 8.2 เพื่อให้การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเป็นไปอย่างสะดวก ต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพ  

 8.3 เพื่อการซ่อมแซมบำรุงรักษาอุปกรณ/์ครภุัณฑ/์สื่อเทคโนโลยีการสอนต่างๆ ใหม้ีความพร้อมสำหรบัใช้งานตลอดไป 

9. เป้าหมาย (Goals) 

   9.1 ด้านคุณภาพ (Quality) 

        9.1.1 ได้วัสดุ/อุปกรณ์/ครภุัณฑ/์สื่อเทคโนโลยีการสอนต่างๆ ท่ีมีคุณภาพทันสมัย และมีความพร้อมสำหรับการใช้งาน ส่งผลต่อ

การพัฒนานักเรียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนท่ีสูงขึ้น  

   9.2 ด้านปริมาณ (Quantity) 

         9.2.1 ครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ จำนวน 34 คน มีวัสดุ/อุปกรณ/์ครุภณัฑ์/สื่อเทคโนโลยีการสอนต่าง ๆ เพียงพอ

ต่อการใช้งานจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตลอดปีการศึกษา 

10. สถานที่ดำเนินการ (Place) โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 

11. ระยะเวลาดำเนินการ (Time)   ()  ภาคเรียนท่ี 1  ปีการศึกษา 2564 (1 เมษายน 2564 –30 กันยายน 2564) 

    ()  ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2564 (1 ตุลาคม 2564 –31 มีนาคม 2565) 
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12. วิธีดำเนินการ (Procedure Activity) 
ลำดับที ่

Item 

การดำเนินงาน 

Implementation 

ระยะเวลา 

Time 

งบประมาณ 

Budget 

ผู้รับผิดชอบ 

Project Proposer 

1 สนับสนุนการจัดซื้อวัสดุ/อุปกรณ์/ครภุัณฑ์สำนักงานกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ( เงินบำรุงการศึกษา = 85,000 ) 
 1. ขั้นเตรยีมการ (Plan) 

1.1 เสนอโครงการอนุมัติ 
1.2 ประชุมคณะกรรมการผู้รับผิดชอบ 

2. ขั้นดำเนินการ (Do) 
2.1 สำรวจรายการวัสดอุุปกรณ์ฯ 
2.2 จัดซื้อ/จัดหา 
2.3 ซ่อมแซม/บำรุงรักษา 

3. ขั้นตดิตามประเมินผล(Check) 
3.1 ประเมินผล / สรุปผล/ รายงานผล 

4. ขั้นทบทวนปรับปรุงแก้ไข (Action) 
4.1 ทบทวนรายงานเพื่อวางแผนปรับ 
4.2 สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน 

 
มี.ค.-เม.ย.64 

 
 
 

พ.ค.64/ต.ค.64 
 
 

มี.ค.65 
 

มี.ค.65 

 
- 
- 
 
- 

80,200 
4,800 

 
- 
 
- 
- 

นายยุทธพร  บิลจรัญ 
และคณะ 

 
13. งบประมาณ (Proposed Budget)   
      13.1 เงินบำรุงการศึกษา                85,000    บาท 
      13.2 เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี            -        บาท 
      13.3 เงินอ่ืนๆ                                 -        บาท 
             รวม (Total)                     85,000    บาท 
 

รายการประมาณการใช้งบประมาณ โครงการจัดซ้ือวัสดุ/อุปกรณ์/ครุภัณฑ์สำนักงาน    
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ฝ่ายวิชาการ  โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 

 

ลำดับที ่
Item 

รายการ 
Lists of materials 

จำนวน/หน่วย 
Quantity 

ราคา/
หน่วยละ 
Price 

งบประมาณ Budget 
บำรุงการศึกษา 
School Free 

อ่ืนๆ 
Others 

1. หมึกปริ้นเตอร์ 83 เอ 6  กล่อง 2,500 15,000 - 
2. หมึกปริ้นเตอร์ 79 เอ 6  กล่อง 2,500 15,000 - 
3 วัสดุสำนักงานตลอดป ี 1 หน่วย 7,000 7,000 - 
4 โปรแกรม Anti Virusจำนวน 3 ไลเซ็นส ์ 3 ชุด 2,100 6,300 - 
5 กระดาษA70 4  ห่อใหญ ่ 2,000 8,000 - 
6 ป้ายชื่อกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ หน้าอาคาร 6 2 ชุด 10,000 10,000  
7 คอมพิวเตอร์ AIO i5 Ram8G 1  เครื่อง 18,900 18,900 - 
8 ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาอุปกรณ์ครุภัณฑ์ และอื่นๆ 1  หน่วย 4,800 4,800 - 

รวม (Total)   85,000 
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14. เนื้อหาสาระ (Content for Seminar) ไม่ม ี
15. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (Connected agencies) 
      15.1  ฝ่ายวิชาการ    15.2  งานพัสดุ  
 15.3  งานการเงิน     15.4  งานแผนงาน 
 
16. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (End – products of Expected outcomes) 
 16.1 ได้วัสดุ/อุปกรณ/์ครภุณัฑ์/สือ่เทคโนโลยีการสอนต่างๆ ท่ีดมีีคณุภาพ ทันสมัย มีจำนวนเพยีงพอต่อการจัดกิจกรรม 
การเรยีนการสอน 
 16.2 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเป็นไปอย่างสะดวก ต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพ 

16.3 อุปกรณ์/ครภุัณฑ/์สื่อเทคโนโลยีการสอนตา่งๆ ไดร้ับการซ่อมแซม บำรุงรักษาให้อยูใ่นสภาพดมีคีวามพร้อมสำหรับใช้งาน 
 16.4 ครูมีความสุขสนุกกับการจดักิจกรรมการเรียนการสอน และผู้เรียนมผีลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีดขีึ้น 
17. เคร่ืองมือท่ีใช้ประเมินผลกิจกรรม 
 17.1แบบประเมินความพึงพอใจในวัสดุ/อุปกรณ/์ครภุัณฑ์สำนักงานกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร ์
18. การควบคุมความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น 
      18.1  การดำเนินการจัดซื้อจดัหาให้ทันเวลากับการใช้งาน 
      18.2  การควบคุมคุณภาพของวัสดุอุปกรณ์    
      18.3  การจัดหาวัสดุอุปกรณต์รงกับความต้องการใช้งาน 
19. แนวทางการแก้ปัญหาความเสี่ยงที่จะเกิดขึน้ 
      19.1  วางแผน ประชุม กำหนด วันเวลา และระบุผูร้ับผดิชอบท่ีชัดเจน ที่มีความรับผิดชอบ  
      19.2  มีการกำหนดคุณภาพ ชัดเจน ตรวจสอบ ประเมินและรายงานผลการจัดซื้อจดัหาวสัดุอุปกรณ์    
      19.3  สำรวจ สอบถาม ในสิ่งท่ีบุคลากร ต้องการใช้ในการดำเนนิงาน 
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1.  (1.29.2) โครงการ(Project)  ส่งเสริมการจัดการศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์สู่สากล 

2. สอดคล้องมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน มาตรฐานที ่1 และ 2 

3. สอดคล้องกับยุทธศาสตร์  ข้อที่  1, 5   

เป้าหมายหลัก                  ข้อที ่ 1.2, 5.1     

ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน     ข้อที ่ 1.2.2 ,5.1.1 

4. หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 

5. ผู้รับผิดชอบดำเนินงาน (project proposer) นางเสาวณติ ร่มศรีและคณะ 

6. ลักษณะโครงการ (Type of the project) โครงการใหม ่

7. หลักการและเหตุผล   (Background of Rational Criteria) 

      โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย เป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล มีหลักสูตรที่ทันสมัย มีโปรแกรมการเรียนที่สอดคล้องกับความต้องการ

เรียนผู้เรียนที่หลากหลายกลุ่ม และมีการพัฒนาการการเรียนการสอน ให้ทันต่อยุคสมัย กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์จึงต้อง

ปรับปรุงเปลี่ยนแปลง ปรับเนื้อหากระบวนการเรียนการสอนและพัฒนาให้ดีขึ้นพร้อมกับให้สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้และ

ตัวช้ีวัด และส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถแข่งขันและพัฒนาตัวเองให้อยู่ในระดับสากลได้ 

8. วัตถุประสงค ์(Objectives)  

 8.1 เพื่อปรับปรุงพัฒนาการจัดการเรียนการสอน และกิจกรรมต่าง ๆ ของกลุ่มสาระการเรยีนรู้คณิตศาสตร์ใหม้ีความทันสมัยทันต่อ

เหตุการณ์ และมีคณุภาพ 

 8.2 เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความสามารถและมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน และผลการทดสอบระดับชาติในระดับสูงขึ้น  

 8.3 เพื่อให้ผู้เรียนมีความสุขกับการเรียนและมีทัศนคติที่ดตี่อวิชาคณติศาสตร์ 

 8.4 เพื่อรวบรวมสาระสนเทศของกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

 8.5 เพื่อ จัดนิทรรศการนำเสนอผลงาน กลุ่มสาระการเรียนรูค้ณติศาสตรไ์ด้อยา่งดี 

9. เป้าหมาย (Goals) 

   9.1 ด้านคุณภาพ (Quality) 

         9.1.1 ครูมีความรู้ความสามารถในการจดัการเรียนการสอนคณิตศาสตร์  

         9.1.2นักเรียนมีความรู้ความสามารถทางคณติศาสตร์  

         9.1.3 นักเรียนมีความรู้และมีเจตคติที่ดตี่อวิชาคณิตศาสตร ์

          9.1.4 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณติศาสตรม์ีการจดันิทรรศการนำเสนอผลงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณติศาสตรไ์ด้อย่างดี 

   9.2 ด้านปริมาณ (Quantity) 

         9.2.1 ครูมี เข้ารับการอบรมพัฒนาการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ จำนวน 45 คน 

         9.2.2นักเรียนร่วมกิจกรรมเสรมิความรู้คณติศาสตร์ จำนวน 50 คน  

         9.2.3กลุ่มสาระการเรยีนรูค้ณิตศาสตร์มีการจัดกิจกรรมเสรมิความรู้แก่นักเรียน ภาคเรยีนละ 2 ครั้ง 

         9.2.4นักเรียนมีเจตคติทีด่ีในวิชาคณิตศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ 95 ของผู้ร่วมกิจกรรม  

         9.2.5 มีข้อมูลสาระสนเทศของกลุ่มสาระการเรียนรู้คณติศาสตร์ที่เป็นปัจจบุันร้อยละ 80 

10. สถานที่ดำเนินการ (Place)  โรงเรียนร้อยเอด็วิทยาลัย อาคาร 6 ห้อง 6308/สถานท่ีที่เหมาะสมในการจัดกิจกรรม 
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11. ระยะเวลาดำเนินการ (Time)   ()  ภาคเรยีนที่ 1  ปีการศึกษา 2564 (1 เมษายน 2564 –30 กันยายน 2564) 

    ()  ภาคเรยีนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (1 ตุลาคม 2564 –31 มีนาคม 2565) 

12.วิธีดำเนินการ (Procedure Activity) 
ลำดับที ่

Item 

การดำเนินงาน 

Implementation 

ระยะเวลา 

Time 

งบประมาณ 

Budget 

ผู้รับผิดชอบ 

Project Proposer 

1 กิจกรรมอบรมครูเพื่อเพิ่มความรู้พัฒนาการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ ( เงินบำรงุการศึกษา = 16,000 ) 

 1. ขั้นเตรยีมการ (Plan) 

1.1 เสนอโครงการอนุมัติ 

1.2 ประชุมคณะกรรมการผู้รับผิดชอบ 

2.ขั้นดำเนินการ (Do) 

2.1 ชี้แจงการจัดกิจกรรมอบรมครู 

2.2 จัดกิจกรรมอบรมคร ู

3. ขั้นตดิตามประเมินผล(Check) 

3.1 ประเมินผลงาน/รายงานผลการดำเนินงาน 

4.ขั้นทบทวนปรบัปรุงแก้ไข (Action) 

4.1 ทบทวนรายงานเพื่อวางแผนปรับปรุง 

4.2 สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน 

 

พ.ค.64 

 

- 

- 

 

- 

16,000 

 

- 

 

- 

- 

นางเสาวณิต ร่มศรี , 

และคณะ 

ก.ย.-พ.ย.64 

1 

9 มี.ค. 65 

19-26 มี.ค. 65 

 

30 มี.ค. 65 

 

30 มี.ค. 65 

2 กิจกรรมอบรมนักเรียนมุ่งสู่ความเป็นเลิศคณิตศาสตร ์(สอวน.คณิตศาสตร์) ( เงินบำรุงการศึกษา = 20,000 ) 

 1.ขั้นเตรียมการ (Plan) มิ.ย.–ก.ค. 64  

- 

- 

 

- 

20,000 

 

- 

 

- 

- 

นางสาวสุภาณี คำสี, 

และคณะ  1.1 เสนอโครงการอนุมัติ  

 1.2 ประชุมคณะกรรมการผู้รับผิดชอบ  

 2.ขั้นดำเนินการ (Do)  

 2.1 ชี้แจง เสนอแนะ จัดตารางการให้ความรู้แก่นกัเรียน   

 2.2 จัดกิจกรรมเสริมการเรียนรู้ 11 ส.ค. 64 

 3. ขั้นตดิตามประเมินผล(Check) 1 -30 ก.ย. 64 

 3.1 ประเมินผลงาน/รายงานผลการดำเนินงาน  

 4.ขั้นทบทวนปรบัปรุงแก้ไข (Action) 1-30 ต.ค. 64 

 4.1 ทบทวนรายงานเพื่อวางแผนปรับปรุง   

 4.2 สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน  

3 กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพและพัฒนาทกัษะกระบวนการทางคณติศาสตร์ของนักเรียน ( เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ป ี= 23,125 ) 
 1.ขั้นเตรียมการ (Plan) 

1.1 เสนอโครงการอนุมัติ 

1.2 ประชุมคณะกรรมการผู้รับผิดชอบ 

2.ขั้นดำเนินการ (Do) 

2.1 ชี้แจง เสนอแนะ จัดตารางการให้ความรู้แก่นกัเรียน  

2.2 จัดกิจกรรมเสริมการเรียนรู้ 

3. ขั้นตดิตามประเมินผล(Check) 

3.1 ประเมินผลงาน/รายงานผลการดำเนินงาน 

4.ขั้นทบทวนปรบัปรุงแก้ไข (Action) 

 

มิ.ย.–ก.ค. 64 

 

 

มิ.ย. – ก.ย. 64 

 

ก.ย. 64 

 

ต.ค. 64 

 

- 

- 

 

- 

23,125 

 

- 

 

นางสาวสุภาณี คำสี 

และคณะ 
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ลำดับที ่

Item 

การดำเนินงาน 

Implementation 

ระยะเวลา 

Time 

งบประมาณ 

Budget 

ผู้รับผิดชอบ 

Project Proposer 

 4.1 ทบทวนรายงานเพื่อวางแผนปรับปรุง  

4.2 สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน 

- 

-  

4 กิจกรรมประชาสัมพันธ์และนำเสนอผลงาน กลุ่มสาระการเรยีนรู้คณิตศาสตร์ ( เงินบำรุงการศึกษา = 30,000 ) 

 1 ขั้นเตรียมการ (Plan) มี.ค.-พ.ค.64  นางพิชดา  รจนยั, 

 1.1. เสนอโครงการอนุมัติ  - และคณะ 

 1.2 ประชุมคณะกรรมการผู้รับผิดชอบ  -  

 2.ขั้นดำเนินการ (Do) 1-30 มิ.ย.64   

 2.1 คณะกรรมการรวบรวมข้อมูล  -  

 2.2  คณะกรรมการวางแผนดำเนินงาน  -  

 2.3 ดำเนินการ    

 2.4 จัดนิทรรศการ นำเสนอผลงาน  30,000  

 3. ขั้นตดิตามประเมินผล(Check) 1-30 มิ.ย.64   

 3.1 ประเมินผลงาน/รายงานผลการเนินงาน  -  

 4.ขั้นทบทวนปรบัปรุงแก้ไข (Action) 1-30 มี.ค. 65   

 4.1 ทบทวนรายงานเพื่อวางแผนปรับปรุง  -  

 4.2 สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน  -  

5 กิจกรรมพัฒนาข้อมูลเว็บไซต์กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ( เงินบำรุงการศึกษา = 4,000 ) 

 1 ขั้นเตรียมการ (Plan) มี.ค.-พ.ค.64  นายพิสิษฐ ์รจนยั, 

 1.1. เสนอโครงการอนุมัติ  - และคณะ 

 1.2 ประชุมคณะกรรมการผู้รับผิดชอบ  -  

 2.ขั้นดำเนินการ (Do) 1-30 มิ.ย.64   

 2.1 คณะกรรมการรวบรวมข้อมูล  -  

 2.2  คณะกรรมการวางแผนดำเนินงาน  -  

 2.3 ดำเนินการ  -  

 2.4 จัดทำและพัฒนาเว็บไซต์กลุ่มสาระฯ  4,000  

 3. ขั้นตดิตามประเมินผล(Check) 1-30 มิ.ย.64   

 3.1 ประเมินผลงาน/รายงานผลการเนินงาน  -  

 4.ขั้นทบทวนปรบัปรุงแก้ไข (Action) 1-31 มี.ค.65   

 4.1 ทบทวนรายงานเพื่อวางแผนปรับปรุง   -  

 4.2 สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน  -  

 

13. งบประมาณ (Proposed Budget)  

      13.1 เงินอุดหนุน (Budget) 70,000  บาท 

      13.2 เงินเรียนฟรี 15 ปี 23,125 บาท 

      13.3 เงินบริจาค                              -       บาท 

             รวมเงิน (Total)  93,125  บาท  
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ประมาณการค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการจัดการศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์สู่สากล 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ฝ่ายวิชาการ  โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 
1. กิจกรรมอบรมครูเพื่อเพิ่มความรู้พฒันาการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ 

ลำดับที่ 
Item 

รายการ 
Lists of materials 

จำนวน/หน่วย 
Quantity 

ราคา/หน่วยละ 
Price 

งบประมาณ Budget 

เงินบำรุงการศึกษา 
School Free 

อ่ืนๆ 
Others 

1 จัดทำเอกสารการอบรม วัสดุ อปุกรณ์   6,000 - 

2 ค่าวิทยากรภายนอก   3,000 - 

3 ค่าอาหารและอาหารวา่งในการอบรม   7,000 - 

รวมเงิน 16,000 

 

2. กิจกรรมอบรมนักเรียนมุง่สู่ความเปน็เลิศคณิตศาสตร์ (สอวน.คณิตศาสตร)์ 

ลำดับที่ 
Item 

รายการ 
Lists of materials 

จำนวน/หน่วย 
Quantity 

ราคา/หน่วยละ 
Price 

งบประมาณ Budget 

เงินบำรุงการศึกษา 
School Free 

อ่ืนๆ 
Others 

1 จัดทำเอกสารการอบรมวัสด ุอุปกรณ์   6,000 - 

2 ค่าวิทยากรภายนอก   5,000 - 

3 ค่าอาหารและอาหารวา่งในการอบรม   9,000 - 

รวมเงิน 20,000 

 

3. กิจกรรมส่งเสรมิศักยภาพและพัฒนาทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตรข์องนักเรียน 

ลำดับที่ 
Item 

รายการ 
Lists of materials 

จำนวน/หน่วย 
Quantity 

ราคา/หน่วยละ 
Price 

งบประมาณ Budget 

เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ป ี
School Free 

อ่ืนๆ 
Others 

1 จัดทำเอกสารการอบรมวัสด ุอุปกรณ์   16,125 - 

2 ค่าอาหารว่างในการอบรม   7,000 - 

รวมเงิน 23,125 

4. กิจกรรมประชาสมัพันธ์และนำเสนอผลงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

ลำดับที่ 
Item 

รายการ 
Lists of materials 

จำนวน/หน่วย 
Quantity 

ราคา/หน่วยละ 
Price 

งบประมาณ Budget 

เงินบำรุงการศึกษา 
School Free 

อ่ืนๆ 
Others 

1 หงษ์โฟมแกะสลัก 1 คู่ 1,500 1,500 - 

2 ผ้าลูกไม้ 1 ม้วน 2,000 2,000 - 

3 ผ้าคลุมโต๊ะถัก 3 ผืน 500 1,500 - 

4 กรอบรูป 20 อัน 100 2,000 - 

5 ดอกไม้ประดิษฐ ์ 40 ช่อ 50 2,000  

6 ค่าจัดทำโล่รางวัล และ กรอบเกยีรติบัตร 15 อัน 1,400 21,000  

รวมเงิน 30,000 
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5. กิจกรรมพัฒนาข้อมูลเวบ็ไซต์กลุ่มสาระการเรยีนรู้คณิตศาสตร์ 

ลำดับที่ 
Item 

รายการ 
Lists of materials 

จำนวน/หน่วย 
Quantity 

ราคา/หน่วยละ 
Price 

งบประมาณ Budget 

เงินบำรุงการศึกษา 
School Free 

อ่ืนๆ 
Others 

1 
ค่าจัดทำพัฒนาเวบ็ไซต์กลุ่มสาระการ

เรียนรู้คณิตศาสตร์ 
1 เว็บไซต์ 4,000 4,000 - 

รวมเงิน 4,000 

14. เนื้อหาสาระ (Content for Seminar) การปรับปรุงหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์   

15. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (Connected agencies) 

      15.1  ฝ่ายวิชาการ    15.2  งานพัสดุ  

 15.3  งานการเงิน     15.4  งานแผนงาน 

16. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (End – products of Expected outcomes) 

 16.1 ครูมีการพัฒนาคุณภาพ การจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ การนำเสนอ และเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศ 

 16.2 นักเรียนมีความรูค้วามสามารถทางคณิตศาสตร์  

 16.3 นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์  

17. เคร่ืองมือท่ีใช้ประเมินผลกิจกรรม 

 17.1แบบสอบถามความพึงพอใจการร่วมโครงการส่งเสริมการจัดการศึกษากลุม่สาระการเรยีนรู้คณิตศาสตร์สูส่ากล 

 17.2 แบบสังเกตการร่วมกจิกรรมส่งเสริมการจัดการศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตรส์ู่สากล 

18. การควบคุมความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น 

      18.1  วัน เวลา ให้เป็นไปตามกำหนดเวลา ในการดำเนินงาน 

      18.2  การใช้งบประมาณ ตามแผนท่ีกำหนด   

      18.3  การให้ความร่วมมือของบุคลากรในการดำเนินงาน 

19. แนวทางการแก้ปัญหาความเสี่ยงที่จะเกิดขึน้ 

      19.1  วางแผน ประชุม กำหนด วัน เวลา ท่ีเหมาะสม ในการอบรม แต่ต้นเทอม ประสานทุกงาน เป็นระยะๆ ประเมิน และหา

แนวทางแก้ไข และระบุผูร้ับผดิชอบท่ีชัดเจน   

      19.2  ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน ใช้งบประมาณตามแผน ดำกับ ตรวจสอบ ประเมินงบประมาณที่ใช้   

      19.3  ระดมความคิดผู้รับผิดชอบ ประสานคณะทำงาน ขอความร่วมมือของบุคลากรทุกฝ่าย 
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1. (1.29.3) โครงการ (Project) ส่งเสริมการสอบแข่งขนัทักษะทางคณิตศาสตร์ 

2. สอดคล้องมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน มาตรฐานที่ 1  

3. สอดคล้องกับยุทธศาสตร์   ข้อท่ี 1, 2 

    เป้าหมายหลัก               ข้อท่ี 1.2, 1.6, 2.3 

    ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน  ข้อท่ี 1.2.2, 1.6.1, 2.3.1, 2.3.2    

4. หน่วยงานที่รับผิดชอบกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 

5. ผู้รับผิดชอบดำเนินงาน (project proposer) นางสุวะรา จุนทวิเทศ และคณะ 

6. ลักษณะโครงการ (Type of the project) โครงการใหม ่

7. หลักการและเหตุผล   (Background of Rational Criteria) 

  ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทุกรายวิชานอกเหนือจากการให้นักเรียนได้รับความรู้ได้รับประสบการณ์จากกิจกรรมแล้ว

การวัดผลการประเมินผลเป็นการตรวจสอบว่านักเรียนได้รับความรู้และประสบการณ์ที่จัดให้มากน้อยเพียงใดนักเรียนมีการศึกษา

เพิ่มเติมเพิ่มพูนประสบการณ์นอกเหนือในห้องเรียนหรือไม่นักเรียนมีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะไปสอบเพื่อศึกษาต่อใน

ระดับที่สูงขึ้นและแข่งขันกับบุคคลอื่นได้หรือไม่กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์จึงเห็นความสำคัญของจัดสอบแข่งขันทักษะทาง

คณิตศาสตร์  เพื่อเป็นการวัดผลประเมินผลและเพิ่มพูนประสบการณ์ทางคณิตศาสตร์ให้กับนักเรียน 

8. วัตถุประสงค ์(Objectives)  

 8.1 เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ทดสอบความรู้ทักษะทางคณติศาสตร์ของตนเองและเปรียบเทียบกับผู้อื่นเพื่อนำไปสู่ 

การพัฒนาตนเองให้ดียิ่งข้ึน 

 8.2 เพื่อกระตุ้นให้นักเรียนตื่นตัวดา้นการเรยีนและพัฒนาตนเองอยู่เสมอ 

 8.3 เพื่อให้ผู้เรียนมผีลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนที่สูงข้ึน 

9. เป้าหมาย (Goals) 

     9.1 ด้านคุณภาพ (Quality)    

           9.1.1 นักเรียนมีความรู้และทักษะทางคณติศาสตรม์ากขึ้นมีประสบการณ์การแข่งขันรู้ระดับความรู้ความสามารถของตนเอง

เมื่อเทียบกับคนอ่ืนและมผีลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีสูงขึ้น 

     9.2 ด้านปริมาณ (Quantity) 

           9.2.1 นักเรียนเข้าร่วมสอบแข่งขัน 5,000 คน 

10. สถานที่ดำเนินการ (Place) โรงเรียนร้อยเอด็วิทยาลัย 

11. ระยะเวลาดำเนินการ (Time)   ()  ภาคเรยีนที่ 1  ปีการศึกษา 2564 (1 เมษายน 2564 –30 กันยายน 2564) 

 ()  ภาคเรยีนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (1 ตุลาคม 2564 –31 มีนาคม 2565) 

12.วิธีดำเนินการ (Procedure : activity) 
ลำดับที ่

I tem 

การดำเนินงาน 

Implementation 

ระยะเวลา 

Time 

งบประมาณ  

Budget  

ผู้รับผิดชอบ 

Project Proposer 

1 กิจกรรมแข่งขันทักษะทางคณิตศาสตร์ ( ไม่ใช้งบประมาณ ) 
 

1. ขั้นเตรยีมการ (Plan) 

1.1 เสนอโครงการอนุมัติ 

1.2 ประชุมคณะกรรมการผู้รับผิดชอบ 

มิ.ย.-ส.ค.64 - นางสุวะรา จุนทวิเทศ,  

และคณะ 

 2. ขั้นดำเนินการ (Do) 9 ม.ค.65 -  
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ลำดับที ่

I tem 

การดำเนินงาน 

Implementation 

ระยะเวลา 

Time 

งบประมาณ  

Budget  

ผู้รับผิดชอบ 

Project Proposer 

 2.1 ใช้หลักสูตร/จัดกิจกรรมการเรียนรู ้    

 2.2 จดบันทึกข้อมูลหลังการใช้หลักสูตร    

 3. ขั้นตดิตามประเมินผล(Check) 1 – 31 ม.ค.65 -  

 3.1 ประเมินผลงาน/รายงานผลการเนินงาน    

 4.ขั้นทบทวนปรบัปรุงแก้ไข (Action) 1 – 31 ม.ค.65 -  

 4.1 ทบทวนรายงานเพื่อวางแผนปรับปรุง    

 4.2 สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน    

2 กิจกรรมการแข่งขันทักษะทางคณิตศาสตร์ภายในโรงเรยีน ( เงินบำรุงการศึกษา = 45,000 ) 

 1. ขั้นเตรยีมการ (Plan) มิ.ย.-ส.ค.64  นางวลีฉัตร  วิบูลยก์ุล 

 1.1 เสนอโครงการอนุมัติ  - และคณะ 

 1.2 ประชุมคณะกรรมการผู้รับผิดชอบ  -  

 2. ขั้นดำเนินการ (Do) ส.ค.- ธ.ค. 64   

 2.1 ประกาศรับสมัครผู้เข้าร่วมแข่งขัน  -  

 2.2 จัดการแข่งขัน 15 ธ.ค. 64 10,000  

 2.3 ประกาศผล  มอบรางวัล  35,000  

 3. ขั้นตดิตามประเมินผล(Check) 

3.1 ประเมินผลงาน/รายงานผลการดำเนินงาน 

1 – 30 ธ.ค.64 

 

  

 4.ขั้นทบทวนปรบัปรุงแก้ไข (Action) 1 – 30 ธ.ค.64   

 4.1 ทบทวนรายงานเพื่อวางแผนปรับปรุง   -  

 4.2 สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน  -  

13. งบประมาณ (Proposed Budget)   

      13.1 เงินบำรุงการศึกษา                45,000    บาท 

      13.2 เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี            -        บาท 

      13.3 เงินอ่ืนๆ                                 -        บาท 

             รวม (Total)                     45,000    บาท 

 

ประมาณการค่าใช้จ่ายโครงการจัดแข่งขนัทักษะทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนในโรงเรียน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ฝ่ายวิชาการ  โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 

1. กิจกรรมการแข่งขนัทักษะทางคณิตศาสตร์ภายในโรงเรียน 

ลำดับที่ 
Item 

รายการ 
Lists of materials 

จำนวน/หน่วย 
Quantity 

ราคา/หน่วยละ 
Price 

งบประมาณ 

เงินบำรุง

การศึกษา 
เงินอ่ืนๆ 

1 เงินรางวัล การประกวดโครงงาน     

 รางวัลที่  1 20 รายการ 500 - 1,000 13,000 - 

 รางวัลที่  2 20 รายการ 350 -750 10,000 - 

 รางวัลที่  3 20 รายการ 150-500 8,000 - 
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 รางวัลชมเชย  20 รายการ 100 2,000 - 

 รางวัลเข้าร่วม (เฉพาะโครงงานคณิตศาสตร์) 10  รายการ 200 2,000 - 

2 อาหารและอาหารวา่งวันแข่งขัน 60  กล่อง 50 3,000 - 

 อาหารว่างและเครื่องดื่มวันแข่งขัน 50  คน 20 1,000 - 

 สำหรับวันที่ทำการแข่งขันล่วงหน้า  ช่วงพักกลางวัน  2  วัน 20  กล่อง 50 1,000 - 

3 วัสดุอุปกรณ์การทำบอร์ดและโครงงาน 10  ชุด 300 3,000 - 

4 สื่อคณิตศาสตร์ 4  ชุด 500 2,000 - 

รวมเงิน 45,000 

14. เนื้อหาสาระ (Content for Seminar)  - 

15. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (Connected Agencies) 

 15.1  ฝ่ายวิชาการ    15.2  งานพัสดุ  

 15.3  งานการเงิน     15.4  งานแผนงาน 

 15.5 โรงเรียนประถมและมัธยมศกึษาในประเทศไทย 

16. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (End – products of Expected outcomes) 

 16.1 นักเรียนได้ทดสอบความรู้ทักษะทางคณิตศาสตร์ของตนเองและเปรียบเทียบกับผู้อื่น เพื่อนำไปสู่การพัฒนาตนเองให้ดียิ่งขึ้น 

 16.2 เพื่อกระตุ้นให้นักเรียนตื่นตัวด้านการเรียนและพัฒนาคณุภาพทางการเรียน มีคะแนนประเมินระดับชาตสิูงขึ้น พัฒนาคุณภาพ

มุ่งสู่สากล 

     16.3 เพื่อให้ผู้เรียนมผีลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีสูงขึ้นและศึกษาตอ่ในระดับที่สูงขึ้นอีก 

17. เคร่ืองมือท่ีใช้ประเมินผลกิจกรรม 

    17.1แบบสอบถามความพึงพอใจโครงการส่งเสริมการสอบแข่งขันทักษะทางคณิตศาสตร ์

  17.2  แบบสังเกตการร่วมกิจกรรมส่งเสริมการสอบแข่งขันทักษะทางคณิตศาสตร ์

18. การควบคุมความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น  

     18.1  วัน เวลา ให้เป็นไปตามกำหนดเวลา ในการดำเนินงาน 

     18.2  การใช้งบประมาณ ตามแผนท่ีกำหนด   

     18.3  การให้ความร่วมมือของบุคลากรในการดำเนินงาน 

19. แนวทางการแก้ปัญหาความเสี่ยงที่จะเกิดขึน้  

     19.1  วางแผน ประชุม กำหนด วัน เวลา ท่ีเหมาะสม ในการอบรม แต่ต้นเทอม ประสานทุกงานเป็นระยะๆ ประเมิน และหาแนว

ทางแก้ไข และระบุผูร้ับผดิชอบท่ีชัดเจน   

     19.2  ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน ใช้งบประมาณตามแผน ดำกับ ตรวจสอบ ประเมินงบประมาณที่ใช้   

     19.3  ระดมความคดิผูร้ับผิดชอบ ประสานคณะทำงาน ขอความร่วมมือของบุคลากรทุกฝ่าย 
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1. (1.30.1) โครงการ (Project)  สนับสนนุการจัดการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

2. สอดคล้องมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน มาตรฐานที่ 2  

3. สอดคล้องกับยุทธศาสตร์  ข้อที่ 6   

    เป้าหมายหลัก              ข้อที่ 6.1    

    ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน ข้อที่ 6.1.1, 6.1.2    

4. หน่วยงานที่รับผิดชอบ        กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาไทย    โรงเรียนร้อยเอด็วิทยาลัย 

5. ผู้รับผิดชอบดำเนินงาน (project proposer)   ว่าท่ี ร.ต.ญ.นงค์รักษ์ ดวงภักด ี

6. ลักษณะโครงการ  (Type of the project)    โครงการใหม ่

7. หลักการและเหตุผล  (Background of Rational Criteria) 

          กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยจัดการเรียนการสอนในรายวิชาสาระพื้นฐาน  และรายวิชาสาระเพิ่มเติม ระดับมัธยมศึกษา

ตอนต้นและตอนปลาย จึงมีความจำเป็นที่จะต้องใช้วัสดุ ครุภัณฑ์ ในการดำเนินการจัดการเรียนการสอนจัดทำสื่อ นวัตกรรม วัดผล

และประเมินผล จัดสภาพแวดล้อม ให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศทุกรูปแบบ  มีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ มีแหล่งเรียนรู้  และสิ่ง

อำนวยความสะดวก พอเพียงและอยู่ในสภาพใช้การได้ดี ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง และการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมให้มีคุณภาพและ

ประสิทธิภาพสูงสุด 

8. วัตถุประสงค ์(Objectives)/เป้าหมาย (Goals) 

     8.1 เพื่อส่งเสริมใหม้ีอุปกรณ์ วัสดุ ครภุัณฑ์ เพียงพอต่อความตอ้งการและความจำเป็นในการจัดการเรยีนการสอน 

8.2 เพื่อพัฒนาสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้เป็นอยา่งดี 

9. เป้าหมาย (Goals)  

     9.1 ด้านคุณภาพ (Quality)    

          9.1.1 ครูมีสื่อและอุปกรณ์ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างเพียงพอ 

          9.1.2 ครูทุกคนจัดการเรยีนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ 

     9.2 ด้านปริมาณ (Quantity) 

          9.2.1 ครูใช้สื่อ เทคโนโลยี ใช้ในการจัดการเรียนการสอนและจัดกจิกรรมอย่างน้อย ร้อยละ 80 

10. สถานที่ดำเนินการ (Place)         โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 

11. ระยะเวลาดำเนินการ (Time)  ()  ภาคเรียนท่ี 1  ปีการศึกษา 2564 (1 เมษายน 2564 – 30 กันยายน 2564) 

           ()  ภาคเรียนท่ี 2  ปีการศึกษา 2564 (1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565) 

12. วิธีดำเนินการ (Procedure : activity) 
ลำดับที ่

Item 

การดำเนินงาน 

Implementation 

ระยะเวลา 

Time 

งบประมาณ 

Budget 

ผู้รับผิดชอบ 

Project Proposer 

1 สนับสนุนการจัดการเรยีนการสอน กลุม่สาระการเรียนรู้ภาษาไทย (เงินบำรงุการศึกษา = 88,000) 

  1.ขั้นเตรยีมการ (Plan) 

 1.1 ประชุมครูในกลุ่มสาระการเรียนรู ้

 1.2 เสนอโครงการขออนุญาตเบกิ-จา่ย 

2. ขั้นดำเนินการ (Do) 

 2.1 สำรวจ สอบถามความจำเป็นและความต้องการ 

1 มิ.ย.-ก.ค.64 

 

 

1 มิ.ย.64-31 พ.ย.64 

 

 

- 

- 

 

- 

นางยุพเรศ  

แหล่งสะท้าน 

ว่าที่ ร.ต.ญ. 

นงค์รักษ์ ดวงภักด ี
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 2.2 จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์สำนักงาน 

   2.3 จัดการเบิก-จ่ายวัสดุอุปกรณ์/นำไปใช้ 

   ตามความจำเป็น 

3.ขั้นติดตามประเมินผล (Check) 

  3.1 ประเมินผลงาน/รายงานผลการดำเนินงาน 

4.ขั้นทบทวนปรบัปรุงแก้ไข (Action) 

  4.1 ทบทวน/วางแผนปรับปรุง /สรุป/รายงาน 

 

 

 

1-31 มี.ค. 65 

 

 

1-31 มี.ค. 65 

88,000 

- 

 

 

- 

 

-  

13. งบประมาณ (Proposed Budget)   

      13.1 เงินบำรุงการศึกษา                88,000    บาท 

      13.2 เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี            -        บาท 

      13.3 เงินอ่ืนๆ                                 -        บาท 

             รวม (Total)                     88,000    บาท 

 

แบบประมาณการค่าใช้จ่ายโครงการจัดซ้ือวัสดุสำนักงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ฝ่ายวิชาการ  โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 

ลำดับที ่
Item 

รายการ 
Lists of materials 

จำนวน/หน่วย 
Quantity 

ราคา/หน่วยละ 
Price 

งบประมาณ Budget 
บำรุงการศึกษา 
School Free 

อ่ืนๆ 
Others 

1 ซ่อมบำรุงวัสดุ อุปกรณ์ - 5,000 5,000 - 
2 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์/ครุภัณฑ์ สำนักงาน - - - - 
3 หมึกเครื่องพริ้นท์เลเซอร์ รุ่น Hp  85A 12 2,550 35,700 - 
4 หมึกเครื่องพริ้นท์เลเซอร์สี 

รุ่น Hp color LeserJet cm1312 
2 2,800 5,600 - 

5 หมึกเครื่องพริ้นท์เลเซอร์ Brothre 
รุ่น Brothre color Lc 3617 

6 ชุด (5 สี) 2,150 12,900 - 

6 กระดาษ A4 (IQ BRAND) A4/70 G/500 130 รีม 90 11,700 - 
7 กระดาษปกสี   A4 10 รีม 120 1,200 - 

8 กระดาษ Photo ชนิดผิวมัน ขนาด A4 15 ห่อ 120 1,800  

9 กระดาษสติกเกอร์ ขาวด้าน ขนาด A4 5 ห่อ 280 1,400  
10 ปากกาเมจิก (ดำ แดง น้ำเงิน) 

ตรา pilot Color pen รุ่น SDR 200 
9 โหล 115 1,035 - 

11 กระดาษทำเกยีรติบัตร (แบบมีกรอบ ) 6 150 900 - 
12 แม็กซ์ เบอร์ 35 10 ตัว 100 100 - 
13 กาวแท่ง (ติดกระดาษ) ตราช้าง 20 หลอด 35 700 - 
14 แม็กซ์ เบอร์ 10 20 ตัว 65 1,300 - 
15 ปากกาเขียนไวท์บอร์ดสีดำน้ำเงิน 10 กล่อง 240 2,400 - 
16 เชือกฟาง 4  ม้วน 25 100 - 
17 คลิปลวดเสียบกระดาษ 6 โหล 60 360 - 
18 กระดาษกาวย่น 1.5 10 ม้วน 50 500 - 
19 เทป 2 หน้าบาง 1x 20  10 ม้วน 50 500 - 



แผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2564 
โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย/ฝ่ายวิชาการ 

191 
 

 

ลำดับที ่
Item 

รายการ 
Lists of materials 

จำนวน/หน่วย 
Quantity 

ราคา/หน่วยละ 
Price 

งบประมาณ Budget 
บำรุงการศึกษา 
School Free 

อ่ืนๆ 
Others 

20 ลวดเย็บแม็กซ์ เบอร์ 35 2 กล่อง 120 240 - 
21 ลวดเย็บแม็กซ์ เบอร์ 10 2 กล่อง 120 240 - 
22 เอทานอล ฮาร์ดดิส 1 2,575 2,575 - 
23 เทปใส 6 25 150 - 
24 กรรไกร 10 50 500 - 
25 คัตเตอร์ขนาดใหญ่พร้อมใบสำรอง 10 50 500 - 
26 ขี้ผึ้งน้ำจับกระดาษ 10 กล่อง 30 300  
27 กาว TOA  ขนาด 8  ออนซ์ 5 30 150  
28 หนังยาง 1 ห่อ 150 150  

รวม 88,000  

 

14. เนื้อหาสาระ (Content for Seminar)   - 

15. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (Connected Agencies) 

 15.1  ฝ่ายวิชาการ    15.2  งานการเงิน   

     15.3  งานพัสดุ     15.4  งานแผนงาน 

16. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (End – products of Expected outcomes) 

      16.1 มีวัสดุอุปกรณ์ใช้ในการบริหารงาน/การจดัการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรยีนรูภ้าษาไทยอย่างเพียงพอ 

17. เคร่ืองมือท่ีใช้ประเมินผลกิจกรรม 

     17.1 แบบสอบถามการใช้งานวัสดุ ครภุัณฑ์ที่ใช้ในการจดัการเรยีนรู ้

18. การควบคุมความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น  

  18.1 ราคาวัสดุ อุปกรณ์ ครุภณัฑ์สำนักงาน อาจมีการเปลีย่นแปลง   

19. แนวทางการแก้ปัญหาความเสี่ยงที่จะเกิดขึน้  

  19.1 การจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ครภุัณฑ์ จดัซื้อตามรายการแต่อาจลดจำนวนลง เพื่อให้สอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับ 

และไม่กระทบกับงบประมาณในสว่นอ่ืน ๆ 
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1. (1.30.2) โครงการ (Project) ส่งเสริมทักษะความสามารถทางภาษาไทย 
2. สอดคล้องมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน  มาตรฐานที ่ 1 และ 3 
3. สอดคล้องกับยุทธศาสตร์          ข้อท่ี  1  และข้อที่ 5 

เป้าหมายหลัก                        ข้อที่  1.1, 1.2 , 5.3 และ 5.4 
ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน          ข้อที่  1.1.1, 1.1.2, 1.2.1, 1.2.2, 1.2.4, 5.3.3, 5.4.1, 5.4.2 

4. หน่วยงานที่รับผิดชอบ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ฝ่ายวิชาการ   โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 

5. ผู้รับผิดชอบดำเนินงาน  (Project Proposer ) นางยุพเรศ  แหล่งสท้าน และคุณครูกลุม่สาระฯ ภาษาไทยทุกท่าน 

6. ลักษณะโครงการ  (Type of the project)  โครงการใหม ่

7. หลักการและเหตุผล   (Background of Rational Criteria ) 

          การเรียนรู้ทางภาษาไทยอย่างมีประสิทธิภาพนั้นจำเป็นอย่างยิ่งต้องอาศัยกระบวนการในการเรียนรู้อย่างรอบด้าน ครบทุก

ทักษะ คือ ทักษะการฟัง ทักษะการพูด ทักษะการอ่านและทักษะการเขียน โดยใช้กระบวนการคิดอย่างรอบด้าน การส่งเสริมให้ผู้เรียน

ได้เกิดทักษะดังกล่าวจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องจัดกระบวนการจัดการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการฝึกฝน ลงมือปฏิบัติเพื่อยกระดับ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทั้งในระดับสถานศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษารวมถึงระดับชาติและผู้เรียนสามารถนำความรู้ไปปรับใช้ใน

การดำเนินชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยจึงจำเป็นต้องพัฒนาครูให้มีความรู้ความสามารถในการจัดการ

เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญสามารถใช้เทคโนโลยีในการพัฒนาการเรียนรู้ของตนเองและผู้เรียน ตลอดจนพัฒนาวิธีการสอนให้

หลากหลาย นำประสบการณ์ วิธีการเหล่านั้นมาใช้ในการเรียนการสอนได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ รวมถึงการสร้างบรรยากาศและ

โอกาสเพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้พัฒนาความสามารถและทักษะทางภาษาไทยได้อย่างเต็มศักยภาพผ่านกิจกรรมการทบทวนเนื้อหา

ด้านภาษาไทยและการแข่งขันเนื่องในวันสำคัญต่างๆ ท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา 

8. วัตถุประสงค ์(Objectives) 

     8.1 นักเร ียนมีท ักษะในการจ ัดการทำงานร ่วมกับผ ู ้อ ื ่นได ้อย ่างสร ้างสรรค์ ม ีความสุข  พัฒนางาน ภูม ิใจในผลงาน 

ของตนเอง ภูมิใจในความเป็นไทย เห็นคุณค่าภูมิปัญญาไทย นิยมไทย และดำรงไว้ซึ่งความเป็นไทย 

     8.2 นักเรียนสามารถสื่อความคิดผ่านทักษะการพูด การเขียน มีความสามารถและทักษะในการใช้ภาษาสื่อสารและนำเสนอด้วยวิธี

ต่าง ๆ ได้ 

     8.3 นักเรียนได้เข้าร่วมการแข่งขันทักษะความสามารถทางภาษาไทยท้ังในสถานศึกษา ระดับเขต ภูมิภาคและระดับประเทศ 

     8.4 เพื่อยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนให้สูงขึ้น 

     8.5 เพื่อให้ครูได้เข้าอบรม/สัมมนา เพื่อพัฒนาตนเองและกระบวนการจัดการเรยีนรู้  

9. เป้าหมาย (Goals)  

     9.1 ด้านคุณภาพ (Quality)    

          9.1.1 นักเรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารภาษาไทยเป็นไปตามเป้าหมายที่โรงเรียนกำหนดอย่างมี

ประสิทธิภาพ 

          9.1.2 นักเรียนได้รับรางวัลในการแข่งขันทางวิชาการ อย่างน้อยระดับเหรียญเงิน 

          9.1.3 นักเรียนระดับชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 มีผลการทดสอบระดับชาติ ดีขึ้นจากปีการศึกษาทีผ่่านมา 

          9.1.4 นักเรียนมีผลการเรยีนตามหลักสตูรสถานศึกษาอยู่ในระดับดี (3.00) ขึ้นไป   

          9.1.5 ครูพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยให้เต็มตามศักยภาพของนักเรียนและพัฒนาสื่อ/เอกสารประกอบการสอน 

ให้ตรงกับตัวช้ีวัด           
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          9.1.6 ครูทุกคนได้เข้าอบรม/สัมมนา เพื่อพัฒนาตนเองและมีความก้าวหน้าในวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง ไม่น้อยกว่า 20 ช่ัวโมง 

ต่อปีการศึกษา 

     9.2 ด้านปริมาณ (Quantity) 

          9.2.1 นักเรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารภาษาไทยเป็นไปตามเป้าหมายที่โรงเรยีนกำหนดอย่างน้อยร้อย

ละ 80 

          9.2.2 นักเรียนได้รับรางวัลในการแข่งขันทางวิชาการ อย่างน้อยร้อยละ 80    

          9.2.3 นักเรียนระดับชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 มีผลการทดสอบระดับชาติ อย่างน้อยร้อยละ 83  

          9.2.4 นักเรียนมีผลการเรยีนตามหลักสตูรสถานศึกษาอยู่ในระดับดี (3.00) ขึ้นไป อย่างน้อยร้อยละ 80 

          9.2.5 ครูพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยให้เต็มตามศักยภาพของนักเรียนและพัฒนาสื่อ/เอกสารประกอบการสอน/วิธีการ

สอนให้ตรงกับตัวช้ีวัด ร้อยละ 100      

          9.2.6 เพื่อให้ครูได้เข้าอบรม/สัมมนา เพื่อพัฒนาตนเองและมีความก้าวหน้าในวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง ไม่น้อยกว่า 20 ช่ัวโมง 

ต่อปีการศึกษา 

10. สถานที่ดำเนินการ (Place) โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 

11. ระยะเวลาดำเนินการ (Time)  ()  ภาคเรียนท่ี 1  ปีการศึกษา 2564 (1 เมษายน 2564 – 30 กันยายน 2564) 

           ()  ภาคเรียนท่ี 2  ปีการศึกษา 2564 (1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565) 

12. วิธีดำเนินการ (Procedure : activity) 
ลำดับที ่

Item 

การดำเนินการ 

(Implementation) 

ระยะเวลา 

Time 

งบประมาณ 

Budget 

ผู้รับผิดชอบ 

Project Proposer 

1 วันสุนทรภู่เชดิชูวัฒนธรรมไทย ( เงินบำรุงการศึกษา = 25,000 ) 

 บวงสรวงสุนทรภู ่
1.ขั้นเตรียมการ (Plan) 
   1.1 ขออนุญาตดำเนินงานตามโครงการ 
   1.2 ประชุมวางแผน แต่งต้ังกรรมการ   
2.ขั้นดำเนินการ (Do) 
   2.1 พธิีบวงสรวงสุนทรภู่/ปา้ยไวนิล 
   2.2 จัดนิทรรศการสดุดีสุนทรภู ่
   2.3 แข่งขันทกัษะภาษาไทย 
   2.3 จัดทำแหล่งเรียนรู้สวนสุนทรภู่/ 
        สวนสุนทรภู่ออนไลน์   
3.ขั้นติดตามประเมินผล (Check) 
  3.1 ประเมินผลและรายงาน   
4.ขั้นทบทวนปรบัปรุงแก้ไข (Action) 
  4.1 ทบทวนรายงานเพื่อวางแผนปรับปรุง  
  4.2 สรุปและรายงานผล 

 
 1-25 ก.ค. 64 

 
 

 26 – 30 ก.ค. 64 
 

 

 
 

1 – 15 ส.ค. 64  
 

1-31 ส.ค. 64 

 
 
- 
- 
 

2,000 
300 

2,700 
20,000 

 
 
- 
 
- 
- 

นายพงศ์ธวัช  จรูญ
ฐิติวัฒน ์
น.ส.วีรนุช วรามิตร 
นายศราวุฒิ  ไล้เลิศ 
น.ส.อังคณา ปันแสง 

 

2 วันภาษาไทย  ( เงินบำรุงการศึกษา = 6,000 ) 

 1.ขั้นเตรียมการ (Plan) 

   1.1 ขออนุญาตดำเนินงานตามโครงการ 

   1.2 ประชุมวางแผน แต่งต้ังกรรมการ  

12-16 ก.ค.64 

 

 

 

- 

- 

นางยุพเรศ   

แหล่งสะท้าน 

นางชนากาญจน์  
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ลำดับที ่

Item 

การดำเนินการ 

(Implementation) 

ระยะเวลา 

Time 

งบประมาณ 

Budget 

ผู้รับผิดชอบ 

Project Proposer 

2.ขั้นดำเนินการ (Do) 

  2.1 แข่งขันทักษะภาษาไทย(ตอบปัญหา,  

อ่านทำนองเสนาะ, เรียงความ ฯลฯ)   

  2.2 จัดนิทรรศการ 

  2.3 อาหารและอาหารว่าง 

3.ขั้นติดตามประเมินผล (Check) 

  3.1 ประเมินผลและรายงาน   

4.ขั้นทบทวนปรบัปรุงแก้ไข (Action) 

  4.1 ทบทวนรายงานเพื่อวางแผนปรับปรุง  

  4.2 สรุปและรายงานผล 

21-30 ก.ค.64 

 

 

2 – 6 ส.ค. 64 

 

1-15 ส.ค. 64 

 

1-15 ส.ค.64 

 

3,600 

 

400 

2,000 

 

- 

 

- 

- 

อุ่นละออ 

นางสาวโศภิษฐ ์  

สุ่มมาตย ์

น.ส.ศิวิมล  มงคลชู 

นายศราวุฒิ  ไล้เลิศ 

3 กิจกรรมประกวดคำประพันธ์วันสำคัญ ( เงินบำรงุการศึกษา = 6,000 ) 

 3.1 วันไหว้ครู 

1.ขั้นเตรียมการ(Plan)  

  1.1 เสนอโครงการและขออนุมัติ/   

 ประชุม/วางแผนแต่งคำประพันธ์/ประกาศ    

2.ขั้นดำเนินการ (Do) 

   2.1 ประชาสัมพันธ์/รับสมัครนักเรียน 

   2.2 ประกวดแต่งคำประพันธ์/ประกาศ/มอบโล่รางวัล  

   2.3 จัดปา้ยนิเทศแสดงผลงานนักเรียน 

3.ขั้นติดตามประเมินผล (Check) 

   3.1 ประเมินผลและรายงาน 

4.ขั้นทบทวนปรบัปรุงแก้ไข (Action) 

   4.1 ทบทวนรายงานเพือ่วางแผนปรับปรุง  

   4.2 สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน 

 

1-30 มิ.ย. 64 

 

 

1-15 ก.ค. 64 

 

 

 

16-30 ก.ค. 64 

 

16-30 ก.ค. 64 

 

 

- 

 

 

- 

1,800 

1,200 

 

- 

 

- 

- 

นางสุมณฑา  สิงห์ชา 

ว่าที่ ร.ต.ญ.นงค์รักษ์ 

ดวงภักด ี

 

 3.2 วันแม ่

1.ขั้นเตรียมการ(Plan)  

   1.1 ขออนุญาตดำเนินงานตามโครงการ 

   1.2 ประชุมวางแผน/แต่งตั้งกรรมการ 

2.ขั้นดำเนินการ (Do) 

   2.1 ประชาสัมพันธ์/รับสมัครนักเรียน 

   2.2 ประกวดแต่งคำประพันธ์/ประกาศ/มอบโล่รางวัล  

   2.3 จัดปา้ยนิเทศแสดงผลงานนักเรียน   

3.ขั้นติดตามประเมินผล (Check) 

   3.1 ประเมินผลงาน/รายงานผล         

4.ขั้นทบทวนปรบัปรุงแก้ไข (Action) 

  4.1 ทบทวนรายงานเพื่อวางแผนปรับปรุง  

  4.2 สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน 

 

2-6 ส.ค.64 

 

 

9-13 ส.ค.64 

 

 

16-20 ส.ค.64 

 

16-30 ส.ค. 64 

 

 

- 

- 

 

1,800 

1,200 

- 

 

- 

 

- 

- 

นางสาวบังอร ศรีวรรณ 

น.ส.ณพิชญา  

เมืองวงษ์ 

 

4 กิจกรรมประกวดสมุดบันทึกรักการอ่าน  ( เงินบำรุงการศึกษา = 3,000 ) 
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ลำดับที ่

Item 

การดำเนินการ 

(Implementation) 

ระยะเวลา 

Time 

งบประมาณ 

Budget 

ผู้รับผิดชอบ 

Project Proposer 

 1.ขั้นเตรียมการ(Plan)  

   1.1 ขออนุญาตดำเนินงานตามโครงการ 

   1.2 ประชุมวางแผน/แต่งตั้งกรรมการ 

2.ขั้นดำเนินการ (Do) 

   2.1 ประชาสัมพันธ์/รับสมัครนักเรียน/ประกวด 

สมุดบันทึกรักการอา่น  (ม.1-6)  

   2.2 มอบเกียรติบัตรและโล่รางวัล 

3. ขั้นตดิตามประเมินผล (Check) 

   3.1 ประเมินผลงาน/รายงานผล         

4. ขั้นทบทวนปรับปรุงแก้ไข (Action) 

   4.1 ทบทวนรายงานเพือ่วางแผนปรับปรุง  

   4.2 สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน 

14-18 ก.พ.65 

 

 

21-25 ก.พ.65 

 

 

 

28 ก.พ. –  

4 มี.ค. 65 

มี.ค. 65 

 

- 

- 

 

3,000 

 

- 

 

- 

 

- 

- 

นางธัญพร  นามไพร 

นางนภสร  สนิทนวล 

นางคำเพ็ญ  ทีคา 

5 กิจกรรมพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาไทย  ( เงินบำรุงการศึกษา = 28,000 ) 

 1.ขั้นเตรียมการ (Plan) 

  1.1 เสนอโครงการเพื่ออนุมัติ/ประชุมกรรมการ

รับผิดชอบ 

2.ขั้นดำเนินการ (Do) 

   2.1 พัฒนาการเรียนการสอน/ปรับปรงุหลักสูตร/ 

จัดซื้อหนังสือใหม่ 

   2.2 จัดทำเอกสารประกอบการสอน ม.4 

   2.2 ดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียน 

การสอน/นิเทศการสอน 

3.ขั้นติดตามประเมินผล (Check) 

  3.1 ติดตามผล/ประเมินผลการดำเนินงาน 

4.ขั้นทบทวนปรบัปรุงแก้ไข (Action)   

    4.1 ทบทวน/สรุปและรายงานผล 

1 มี.ค.- 30 เม.ย.64 

 

 

 

พ.ค.64 -มี.ค.65 

 

พ.ค.64 -มี.ค.65 

พ.ค.64 -มี.ค.65 

 

1-30 มี.ค.65 

 

1-30 มี.ค.65 

 

- 

 

 

6,000 

 

22,000  

- 

 

 

- 

 

- 

นางยุพเรศ แหล่งสะท้าน 

น.ส.ศิวิมล มงคลชู 

นางสุมณฑา  สิงห์ชา 

และครูภาษาไทยทุกคน 

6 กิจกรรมส่งเสริมนักเรยีนเข้าแขง่ขันทางวิชาการวิชาภาษาไทย ( เงินบำรุงการศึกษา = 7,000 ) 

 

1.ขั้นเตรียมการ (Plan) 

  1.1 เสนอโครงการเพื่ออนุมัติ/ประชุมกรรมการ

รับผิดชอบ 

2.ขั้นดำเนินการ (Do) 

  2.1  ประชาสัมพันธ ์

  2.2  คัดเลือกนักเรียนส่งเข้าร่วมแข่งขนัทางวิชาการ

วิชาการวิชาภาษาไทย เช่น การแข่งขันสารานุกรม/ 

พูดฟังเสียงธนชาติ เป็นต้น 

3.ขั้นติดตามประเมินผล (Check)  

  3.1 ติดตามผล/ประเมินผลการดำเนินงาน 

4.ขั้นทบทวนปรบัปรุงแก้ไข (Action)   

1 มี.ค.64- 

30 เม.ย.64 

 

 

1 พ.ค.64- 

31 มี.ค.65 

 

 

 

1-31 มี.ค.65 

 

 

- 

 

 

- 

7,000  

 

 

 

- 

 

นางยุพเรศ แหล่งสะท้าน 

และครู กสร.ภาษาไทย 

ทุกคน 
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ลำดับที ่

Item 

การดำเนินการ 

(Implementation) 

ระยะเวลา 

Time 

งบประมาณ 

Budget 

ผู้รับผิดชอบ 

Project Proposer 

   4.1 ทบทวน/สรุปและรายงานผล 1-31 มี.ค.65 - 

7 กิจกรรมติวเข้ม ม.3,6 /สอนเสริมวิชาภาษาไทย ( เงินบำรุงการศึกษา = 7,000 ) 

 1.ขั้นเตรียมการ (Plan) 

  1.1 เสนอโครงการเพื่ออนุมัติ/ประชุมกรรมการ

รับผิดชอบ 

  1.2 จัดทำเอกสารการตวิเข้ม ม.3, ม.6 

ภาคเรียนที่ 1-2/2564 

2. ขั้นดำเนินการ (Do)   

  2.1 ประชาสัมพันธ์/ติวเข้ม ม.3,6/ 

สอนเสริมวิชาภาษาไทย 

3. ขั้นตดิตามประเมินผล (Check)  

   3.1 ติดตามผล/ประเมินผล 

4. ขั้นทบทวนปรับปรุงแก้ไข (Action) 

  4.1 ทบทวน/สรุปและรายงานผล 

 

1 มี.ค.64-30 มิ.ย.64 

 

1 มิ.ย.-64-พ.ค.65 

 

 

1-31 ม.ค.65 

 

 

1-31 มี.ค.65 

 

1-31 มี.ค.65 

 

- 

 

- 

 

 

7,000 

 

 

- 

 

- 

น.ส.โศภิษฐ์ สุ่มมาตย ์

นางศิวิมล พวงชมภ ู

น.ส.ณพิชญา เมืองวงษ์ 

8 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพครู ( เงินบำรงุการศึกษา = 20,000 ) 

 

1.ขั้นเตรียมการ (Plan) 
   1.1 เสนอโครงการเพื่ออนุมัต ิ
   1.2 ตั้งกรรมการรับผิดชอบ 
2.ขั้นดำเนินการ (Do) 
   2.1 ติดต่อประสานงานวิทยากร 
   2.2 ดำเนินการจัดอบรมพัฒนาครู 
        - ค่าตอบแทนวิทยากรภายนอก 
        - ค่าอาหารว่าง 
        - ค่าจัดทำเอกสารประกอบการอบรม/ 
ค่าวัสดุในการอบรม       
3.ขั้นติดตามประเมินผล (Check) 
   3.1 ติดตามผล/ประเมินผลการดำเนนิงาน 
4.ขั้นทบทวนปรบัปรุงแก้ไข (Action) 
   4.1 ทบวน/สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน 

1 มี.ค. 64-30 ก.ค. 
64 
 

1 ก.พ.65-15 มี.ค.65 
 
 
 
 
 
 

1 ก.พ.64-31 มี.ค.65 
 

1 ก.พ.64-31 มี.ค.65 

 
- 
- 
 
- 
 

14,440 
3,240 
12,360 

 
 
- 
 
- 

นางยุพเรศ แหล่งสท้าน 
นางสุมณฑาสิงห์ชา 

 

9 การอบรมพัฒนาทักษะทางภาษาไทยของนักเรียนแผนการเรียนภาษาไทย - สังคม ม.4 ( เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี = 7,708) 

 

1.ขั้นเตรียมการ (Plan) 
   1.1 เสนอโครงการเพื่ออนุมัต ิ
    1.2 ตั้งกรรมการรับผิดชอบ 
2.ขั้นดำเนินการ (Do) 
    2.1 ติดต่อประสานงานวิทยากร 
    2.2 จัดกิจกรรมอบรม 
         - ค่าตอบแทนวิทยากรภายนอก 
         - ค่าอาหารวา่ง 
         - ค่าจัดทำเอกสารประกอบการอบรม/ค่าวัสด ุ
ในการอบรม       

 
16 – 20 ส.ค. 64 
 
23 – 30 ส.ค. 64 
 
 
 
 
 
 

 
- 
- 
 
- 
 

3,600 
2,400 
1,708 

 

นางยุพเรศ แหล่งสะท้าน 
และครู กสร.ภาษาไทย 

ทุกคน 
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ลำดับที ่

Item 

การดำเนินการ 

(Implementation) 

ระยะเวลา 

Time 

งบประมาณ 

Budget 

ผู้รับผิดชอบ 

Project Proposer 

3.ขั้นติดตามประเมินผล (Check) 
   3.1 ติดตามผล/ประเมินผลการดำเนินงาน 
4.ขั้นทบทวนปรบัปรุงแก้ไข (Action) 
   4.2 ทบทวน/สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน 

30 ส.ค.- 30 ก.ย. 64 
 
1-30 ก.ย. 64 

 
- 
 
- 

 
 
 
 

10 การอบรมพัฒนาทักษะทางภาษาไทยของนักเรียนแผนการเรียนภาษาไทย - สังคม ม.5  ( เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี = 7,708) 

 1.ขั้นเตรียมการ (Plan) 
   1.1 เสนอโครงการเพื่ออนุมัต ิ
   1.2 ตั้งกรรมการรับผิดชอบ 
2.ขั้นดำเนินการ (Do) 
   2.1 ติดต่อประสานงานวิทยากร 
   2.2 จัดกิจกรรมอบรม 
         - ค่าตอบแทนวิทยากรภายนอก 
         - ค่าอาหารวา่ง 
         - ค่าจัดทำเอกสารประกอบการอบรม/ค่าวัสด ุ
ในการอบรม 
3.ขั้นติดตามประเมินผล (Check) 
   - ติดตามผล/ประเมินผลการดำเนินงาน 
4.ขั้นทบทวนปรบัปรุงแก้ไข (Action) 
   - ทบทวน/สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน 

16 – 20 ส.ค. 64 
 
 

23 – 30 ส.ค. 64 
 
 

30 ส.ค. - 30 ก.ย. 64 
 

1-30 ก.ย. 64 

 
- 
- 
 
- 
 

3,600 
2,400 
1,708 

 
 
- 
 
- 

นางยุพเรศ แหล่งสะท้าน 
และครู กสร.ภาษาไทย 

ทุกคน 

11 การอบรมพัฒนาทักษะทางภาษาไทยของนักเรียนแผนการเรียนภาษาไทย - สังคม ม.6 ( เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี = 7,709) 

 1.ขั้นเตรียมการ (Plan) 
   1.1 เสนอโครงการเพื่ออนุมัต ิ
   1.2 ตั้งกรรมการรับผิดชอบ 
2.ขั้นดำเนินการ (Do) 
   2.1 ติดต่อประสานงานวิทยากร 
   2.2 จัดกิจกรรมอบรม 
         - ค่าตอบแทนวิทยากรภายนอก 
         - ค่าอาหารวา่ง 
         - ค่าจัดทำเอกสารประกอบการอบรม/ค่าวัสด ุ
ในการอบรม 
3.ขั้นติดตามประเมินผล (Check) 
   3.1 ติดตามผล/ประเมินผลการดำเนินงาน 
4.ขั้นทบทวนปรบัปรุงแก้ไข (Action) 
   4.1 ทบทวน/สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน 

16 – 20 ส.ค. 64 
 
 

23 – 30 ส.ค. 64 
 
 
 
 
 
                                                                                    

30 ส.ค. – 30 ก.ย. 64 
 

1-30 ก.ย. 64 

 
- 
- 
 
 
 

3,600 
2,400 
1,709 

 
 
- 
 
- 

นางยุพเรศ แหล่งสะท้าน 
และครู กสร.ภาษาไทย 

ทุกคน 

13. งบประมาณ (Proposed Budget)   

      13.1 เงินบำรุงการศึกษา                112,000   บาท 

      13.2 เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี        23,125   บาท 

      13.3 เงินอ่ืนๆ                                 -        บาท 

             รวม (Total)                     135,125   บาท 
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แบบประมาณการค่าใช้จ่าย 

โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะความสามารถทางภาษาไทย 

กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาไทย    ฝ่ายวิชาการ  โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 

 

ลำดับที่ 
Item 

รายการ 
Lists of materials 

จำนวน/
หน่วย 

Quantity 

ราคา/
หน่วยละ 
Price 

งบประมาณ Budget 

บำรุงการศึกษา 
School Free 

อ่ืนๆ 
Others 

1 วันสุนทรภู่เชดิชูวัฒนธรรม 

 1.1 พิธีบวงสรวงสุนทรภู่ (เครื่องบวงสรวง) 1 ชุด 1,500 1,500 - 

 1.2 ป้ายไวนิล 1 แผ่น 500 500 - 

 1.3 โล่รางวัลรายการแข่งขันทักษะภาษาไทย 3 รายการ - - - 

      - ตอบปัญหา ม.ต้น/ม.ปลาย (200-150-100) 6 รายการ 900 900 - 

      - ทำนองเสนาะ ม.ต้น/ม.ปลาย(200-150-100) 6 รายการ 900 900 - 

      - เรียงความ  ม.ต้น/ม.ปลาย (200-150-100) 6 รายการ 900 900 - 

      - จัดนิทรรศการ 1 รายการ 300 300 - 

 1.4 จัดทำแหล่งเรียนรู้สวนสุนทรภู่, สวนสุนทรภู่ดิจิทัล  20,000 20,000 - 

รวมกิจกรรมที่ 1 25,000 

2 วันภาษาไทย 

 

2.1 โล่รางวัลแข่งขันทักษะภาษาไทย ม.ต้น/ม.ปลาย 
  - ตอบปัญหา ม.ต้น/ม.ปลาย (200-150-100) 
  - ทำนองเสนาะ ม.ต้น/ม.ปลาย (200-150-100) 
  - คัดลายมือ ม.ต้น/ม.ปลาย (200-150-100) 
 - พินจิวรรณคดี  ม.ต้น/ม.ปลาย (200-150-100) 
2.2 จัดป้ายนิเทศ  ม.ต้น/ม.ปลาย (200-150-100)  
2.3 อาหารและอาหารวา่ง 

- 
6 รายการ 
6 รายการ 
6 รายการ 
6 รายการ 
6 รายการ 

 

- 
900 
900 
900 
900 
400 

2,000 

- 
900 
900 
900 
900 
400 

2,000 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

รวมกิจกรรมที่ 2 6,000 

3 ประกวดคำประพันธ์วันสำคัญ 

 3.1 วันไหว้ครู ม.ต้น/ม.ปลาย     

      3.1.1 โล่รางวัล 2 900 1,800 - 

      3.1.2 จัดป้ายนิเทศแสดงผลงาน 2 600 1,200 - 

 3.2 วันแม ่ม.ต้น/ม.ปลาย     

      3.2.1 โล่รางวัล 2 900 1,800 - 

      3.2.2 จัดป้ายนิเทศแสดงผลงาน 2 600 1,200 - 

รวมกิจกรรมที่ 3 6,000 

4 กิจกรรมประกวดสมุดบันทึกรักการอ่าน ม.ต้น/ม.ปลาย 

 1. โล่รางวัล 2 900 1,800 - 

 2. จัดป้ายนิเทศแสดงผลงาน 2 600 1,200 - 

รวมกิจกรรมที่ 4 3,000 

5 พัฒนาการจัดการเรยีนการสอนภาษาไทย 



แผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2564 
โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย/ฝ่ายวิชาการ 

199 
 

 

ลำดับที่ 
Item 

รายการ 
Lists of materials 

จำนวน/
หน่วย 

Quantity 

ราคา/
หน่วยละ 
Price 

งบประมาณ Budget 

บำรุงการศึกษา 
School Free 

อ่ืนๆ 
Others 

 
1. ค่าวัสดุพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาไทย/จัดซื้อ

หนังสือใหม่ 

1 6,000 6,000  

 2. จัดทำเอกสารประกอบการสอน ม.4 1 22,000 22,000 - 

รวมกิจกรรมที่ 5 28,000 

6 ส่งเสริมนักเรียนเข้าแข่งขันทางวชิาการวิชาภาษาไทย 

 
1. จัดทำเอกสาร/ส่ือประกอบการแข่งขัน 

2. ค่าอาหารและอาหารวา่ง 

1 

20 

4,600 

120 

4,600 

2,400 

- 

รวมกิจกรรมที่ 6 7,000 

7 กิจกรรมติวเข้ม ม.3,6 /สอนเสริมวิชาภาษาไทย 

 
1. ค่าจัดทำเอกสารประกอบการติวเข้ม ม.3, 6 / 

สอนเสริมวิชาภาษาไทย 

1 7,000 7,000 - 

รวมกิจกรรมที่ 7 7,000 

8 พัฒนาศักยภาพครู 

1. ค่าตอบแทนวิทยากรภายนอก 2 7,200 14,400 - 

2. ค่าอาหารและอาหารวา่ง 27 120 3,240 - 

3. ค่าจัดทำเอกสารในการอบรมและค่าวัสดุในการจัดอบรม   12,360 - 

รวมกิจกรรมที่ 8 30,000 

9 การอบรมพัฒนาทักษะทางภาษาไทยของนักเรียนแผนการเรียนภาษาไทย - สังคม ม.4 

1. ค่าตอบแทนวิทยากรภายนอก 1 3,600 - 3,600 

2. ค่าอาหารและอาหารวา่ง 20 120 - 2,400 

3. ค่าจัดทำเอกสารในการอบรมและค่าวัสดุในการจัดอบรม 1 1,708 - 1,708 

รวมกิจกรรมที่ 9 7,708 

10 การอบรมพัฒนาทักษะทางภาษาไทยของนักเรียนแผนการเรียนภาษาไทย - สังคม ม.5 

1. ค่าตอบแทนวิทยากรภายนอก 1 3,600 - 3,600 

2. ค่าอาหารและอาหารวา่ง 20 120 - 2,400 

3. ค่าจัดทำเอกสารในการอบรมและค่าวัสดุในการจัดอบรม 1 1,708 - 1,708 

 รวมกิจกรรมที่ 10 7,708 

11 การอบรมพัฒนาทักษะทางภาษาไทยของนักเรียนแผนการเรียนภาษาไทย - สังคม ม.4 

1. ค่าตอบแทนวิทยากรภายนอก 1 3,600 - 3.600 

2. ค่าอาหารและอาหารวา่ง 20 120 - 2,400 

3. ค่าจัดทำเอกสารในการอบรมและค่าวัสดุในการจัดอบรม 1 1,708 - 1,709 

 รวมกิจกรรมที่ 11 7,709 

 

14. เนื้อหาสาระ (Content for Seminar)     

     การพัฒนาหลักสูตรและการจดักิจกรรมการเรียนการสอนภาษาไทย  
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15. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (Connected Agencies) 

  15.1   ฝ่ายวิชาการ  15.2  งานการเงิน    15.3  งานพัสดุ  15.4  งานแผนงาน 

      15.5  งานโสตทัศนศึกษา    

16. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (End – products of Expected outcomes) 

    16.1 นักเรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารภาษาไทยเป็นไปตามเป้าหมายที่โรงเรียนกำหนด 

    16.2 นักเรียนไดร้ับรางวัลในการแข่งขันทางวิชาการ  

    16.3 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศกึษาปีท่ี 6 มีผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) ดีขึ้น  

    16.4 นักเรียนมีผลการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาอยู่ในระดับดี (3.00) ขึ้นไป   

    16.5 ครูพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยให้เต็มตามศักยภาพของนักเรียนและพัฒนาสื่อ/เอกสารประกอบการสอน 

ให้ตรงกับตัวช้ีวัด           

16.6 เพื่อให้ครูได้เข้าอบรม/สัมมนา เพื่อพัฒนาตนเองและมีความกา้วหน้าในวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง ไม่น้อยกว่า 20 ช่ัวโมงต่อปี

การศึกษา 

17. เคร่ืองมือท่ีใช้ประเมินผลกิจกรรม     

17.1 รายงานผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการ 

17.2 รายงานผลการประเมินผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนในระดับสถานศึกษาและระดับชาติ 

     17.3 แบบประเมินความพึงพอใจการเข้าร่วมกิจกรรมการอบรมพัฒนาครู 

17.4  แบบประเมินความพึงพอใจการเขา้ร่วมกิจกรรมการอบรมทักษะทางภาษาไทยของนักเรยีน 

18. การควบคุมความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น  

 18.1 สถานการณ์ COVID-19 ที่ยังไม่คลี่คลายส่งผลให้ไมส่ามารถจดักิจกรรมหรือการแข่งขันที่รวมกลุ่มนักเรียนจำนวนมากได้ 

 18.2 การคัดเลือกนักเรียนเพื่อนำไปฝึกฝนและส่งเข้าร่วมการแข่งขันอาจจะไม่ได้นักเรียนทีเ่ก่งมาก ต้องใช้เวลาในการฝึกนานซึ่ง

อาจจะทำให้ไมส่ามารถบรรลเุป้าหมายทีก่ำหนดไว ้  

    18.3 แบบทดสอบยากเกินไป โดยเฉพาะ ม.ต้น มีการเอาคะแนน การทดสอบแห่งชาตมิาหาค่าเฉลี่ยและรวมกับคะแนน 

ปลายภาคทำให้ผลการเรียนของนกัเรียนโดยเฉลี่ยไม่สูงเท่าที่ควร  

 18.4 สถานการณ์ COVID-19 หากยังควบคุมไมไ่ด้ กลุ่มสาระการเรยีนรู้จำเป็นต้องปรับวิธีการการจัดอบรม/สัมมนาเพื่อพัฒนา

นักเรียนและครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

19. แนวทางการแก้ปัญหาความเสี่ยงที่จะเกิดขึน้  

 19.1 เพื่อหลีกเลี่ยงภาวะการแพรร่ะบาดของ COVID-19 ให้จัดรูปแบบกิจกรรมและการแข่งขันแบบออนไลน์รวมถึงเตรยีมนักเรียน

สำหรับการแข่งขันแบบออนไลนส์ำหรับการแข่งขันในระดับจังหวัดเป็นต้นไป 

 19.2 ควรใช้เวลาฝึกฝนนักเรียนท่ีมีความสามารถเฉพาะด้านใหม้ากขึ้นหรือเข้มข้นขึ้น 

     19.3 เข้มงวดนักเรียนใหข้ยันทำแบบทดสอบให้มากข้ึนโดยใช้วิธีการต่างๆ ตามความเหมาะสม 

 19.4 จัดการอบรมพัฒนานักเรียนและครูในรูปแบบออนไลน ์
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1.  (1.31.1) โครงการ (Project) ส่งเสริมประสิทธภิาพการจัดการเรียนรู้และระบบการบริหารจัดการ 
2. สอดคล้องมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน ข้อที่ 1 ข้อที่ 2 ข้อที่  3 
3. สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ข้อที่ 1,2, 3 4  6 9 10  
   เป้าหมายหลัก   ข้อ 1.3,2.2,9.1 10.3 
   ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน  ข้อ 1.1.3 2.2.2  9.9.1 10.3.3 
4. หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ฝ่ายวิชาการ โรงเรยีนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 
5. ผู้รับผิดชอบดำเนินงาน (project proposer) นายวรีศักดิ์ บุญวเิศษและคณะ 
6. ลักษณะโครงการ (Type of the project) โครงการใหม ่
7. หลักการและเหตุผล   (Background of Rational Criteria) 

กระทรวงศึกษาธิการ  มีนโยบายเร่งปฏิรูปการเรยีนรู้ทั้งระบบใหส้ัมพันธ์เช่ือมโยงกันเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาและ
พัฒนาศักยภาพของผู้เรยีน โดยมแีนวทางให้การจัดหลักสูตรและกจิกรรมการเรียนการสอนจำเป็นตอ้งมีความเป็นพลวัต ก้าวทันกับ
ความเปลีย่นแปลงตา่ง ๆ  

เพือ่ให้การดำเนินการตามนโยบายดังกล่าวดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ กลุ่มสาระการเรียนรูส้ังคมศกึษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม  จึงจัดทำโครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้และระบบการบริหารจดัการขึ้น  เพื่อรองรับความต้องการด้านขีด
ความสามารถและระบบบริหารจดัการภายใน 
8. วตัถุประสงค์ (Objectives)  
    8.1 เพื่อพัฒนาศักยภาพในการจัดการเรียนรู้ของครูตามแนวทางการจัดการเรยีนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
    8.2 เพื่อพัฒนาทักษะด้านการออกแบบและเขียนแผนการจดัการเรียนรู้ตามแนวทางการจัดการเรยีนรู้ในศตวรรษที่ 21 
    8.3 เพื่อพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องก้าวทันความเปลี่ยนแปลงและนโยบายต่างๆ 
    8.4 เพื่อพัฒนาระบบการบรหิารจัดการภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพ 
    8.5 เพื่อพัฒนาและส่งเสริมกิจกรรมสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ 
9. เป้าหมาย (Goals)  
   9.1 ด้านคุณภาพ (Quality) 
         9.1.1 นักเรียนไดร้ับการพฒันา มีคุณธรรมจริยธรรมและครกูลุ่มสาระการเรียนรูส้ังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ได้รับการ
พัฒนาทักษะด้านการจดัการเรียนรู้ตามแนวทางการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เข้าใจระบบโครงสร้างหน้าท่ีในการบริหารจัดการ
ภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้  กลุ่มสาระฯ มีหลักสตูรและกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่สอดคล้องก้าวทันความเปลีย่นแปลงและนโยบาย
ต่างๆ 
   9.2 ด้านปริมาณ (Quantity) 
        9.2.1 นักเรียน ร้อยละ 80 ได้รับการพัฒนา   ไดร้ับการพัฒนาและมคีุณธรรมจริยธรรม 
        9.2.2 ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ร้อยละ 80 ไดร้ับการพัฒนาทักษะด้านการ 
จัดการเรียนรู้ตามแนวทางการจัดการเรยีนรู้ในศตวรรษท่ี 21 และแนวทางการบริหารจัดการภายในองค์กรตามแนวทางของเกณฑ์ 
OBECQA  
10. สถานที่ดำเนินการ (Place)    โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย     
11. ระยะเวลาดำเนินการ (Time)  ()  ภาคเรียนท่ี 1  ปีการศึกษา 2564 (1 เมษายน 2564 – 30 กันยายน 2564) 
           ()  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565) 
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12.วิธีดำเนินการ (Procedure : activity) 
ลำดับที ่
I tem 

การดำเนินงาน 
Implementation 

ระยะเวลา 
Time 

งบประมาณ 
Budget 

ผู้รับผิดชอบ 
Project Proposer 

1. กิจกรรมที่ 1 พัฒนาหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ สงัคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม ( เงินบำรุงการศึกษา = 15,000 ) 
 1.ขั้นเตรยีมการ (Plan) 
    1.1  เขียนโครงการและเสนอโครงการ 
    1.2  แจ้งคณะครูในกลุ่มสาระฯทราบ และจัด 
เตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
    1.3 ประสานงานกบัฝ่ายบริการเพื่อขอใช้สถานที่ 
 2. ขั้นดำเนินการ (Do) 
    2.1 แบ่งกลุ่มครูระดับ ม.ต้น และ ม.ปลาย 
    2.2 ดำเนินการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร 
    2.3  จัดพิมพ์เข้ารูปเล่ม 
3. ขั้นตดิตามประเมินผล(Check) 
    3.1 ติดตามประเมินการใช้หลักสูตร 
4.ขั้นทบทวนปรบัปรุงแก้ไข (Action) 
   4.1 1.สะท้อนผล 
   4.2 เสนอแนวทางแก้ไขปรับปรุง 
    4.3 สรุปรายงานผลการดำเนินการ 

 
1 มี.ค. 65 
7 มี.ค. 65 

 
21 มี.ค. 65 

 
25 มี.ค. 65 
25 มี.ค. 65 

 
 

14 ต.ค.65 
 

30-31 มี.ค.66 

 
- 
- 
 
- 
 
- 

3,000 
12,000 

 
- 
 
- 
- 
- 

นางสิรินุช สุจริต 

2. กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมครอบครัวพอเพียง ( เงินบำรุงการศึกษา = 15,000 ) 
 1.ขั้นเตรยีมการ (Plan) 
    1.1  เขียนโครงการและเสนอโครงการ 
    1.2  ปรึกษาหารอืผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
 2. ขั้นดำเนินการ (Do) 
     2.1 แต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินงาน 
    2.2 จัดทำแผนการดำเนินกิจกรรม 
    2.3 ดำเนินกิจกรรมตามแผนการดำเนินกิจกรรม 
3. ขั้นตดิตามประเมินผล(Check) 
    3.1 ประเมินผลการจัดกจิกรรม 
4.ขั้นทบทวนปรบัปรุงแก้ไข (Action) 
    4.1 สรุปผลการประเมินผล/รายงานผลการดำเนินงาน     

 
30มี.ค.64 
28 เม.ย.64 

 
10 มิ.ย.64 
18 มิ.ย.64 
22 มิ.ย.64 

 
25 มิ.ย. 64 

 
30-31มี.ค.65 

 
- 
- 
 
- 
- 

15,000 
 
- 
 
- 

นายเด่นพงษ์ ใจหาญ 
นางปิยนันท์ รินทา 

3. กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมพัฒนาห้องสืบคน้ ( เงินบำรุงการศึกษา = 10,000 ) 
 1.ขั้นเตรยีมการ (Plan) 
    1.1  เขียนโครงการและเสนอโครงการ 
    1.2  แต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินงาน  
2. ขั้นดำเนินการ (Do) 
    2.1 จัดซื้อสื่อ วัสดุอุปกรณ์  
3. ขั้นตดิตามประเมินผล(Check) 
    3.1 ติดตาม/ประเมินผลการดำเนินงาน 
4.ขั้นทบทวนปรบัปรุงแก้ไข (Action) 
   4.1 เสนอแนวทางแก้ไขปรับปรุง 
   4.2 สรุปรายงานผลกรดำเนินการ 

 
30 มี.ค. 64 
7 มิ.ย. 64 

 
10 มิ.ย. 64 

 
28 ก.ย. 64 

 
ม.ค 2565 

30-31มี.ค.65 

 
- 
- 
 

10,000 
 
- 
 
- 
- 

นายธีรวุฒิ หอมอินทร ์

4. กิจกรรมที่ 4 ส่งเสริมหนึ่งห้องเรียน หน่ึงโครงงานคุณธรรม และโครงการโรงเรียนสุจริต ( เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี = 23,125 ) 
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ลำดับที ่
I tem 

การดำเนินงาน 
Implementation 

ระยะเวลา 
Time 

งบประมาณ 
Budget 

ผู้รับผิดชอบ 
Project Proposer 

1.ขั้นเตรียมการ (Plan) 
    1.1  เขียนโครงการเพื่อขออนุมัติ 
    1.2  จัดทำกำหนดการและเอกสารการอบรม 
2. ขั้นดำเนินการ (Do) 
    2.1 แจ้งนักเรียน ม.1,ม.4 เข้าร่วมโครงการ 
    2.2 จัดอบรมตัวแทนนักเรียน ม.1และม.4 
    2.3 มอบเกียรติบัตรการอบรม 
    2.4 จัดประกวดโครงงาน 
3. ขั้นตดิตามประเมินผล(Check) 
    3.1 ติดตามและสังเกตพฤติกรรมของนักเรียน 
4.ขั้นทบทวนปรบัปรุงแก้ไข (Action) 
   4.1 .สะท้อนผล 
   4.2 เสนอแนวทางแก้ไขปรับปรุง 
   4.3 สรุปรายงานผลการดำเนินการ 

 
30 มี.ค. 64 
1-5 เม.ย. 64 

 
21-25 มิ.ย. 64 

7 ก.ค. 64 
30 มิ.ย. 64 

30 ส.ค.-3 ก.ย.64 
 

6-10 ก.ย. 64 
 

27 ก.ย. 64 
28 ก.ย. 64 

29-30 ก.ย. 64 

 
- 
- 
 
- 

17,000 
3,000 

- 
 
- 
 
- 
- 
- 

นางสิรินุช  สุจริต 

5. กิจกรรมที่ 5 โครงการบริหารปรับปรุงกลุ่มสาระสังคมศึกษา  ศาสนา และวฒันธรรม ( เงินบำรุงการศึกษา = 10,000 ) 
1.ขั้นเตรียมการ (Plan) 
    1.1  เสนอโครงการเพื่อข้ออนุมัต ิ
    1.2  แต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินงาน 
2. ขั้นดำเนินการ (Do) 
     2.1.ประสานงานกับผู้ที่เกีย่งข้อง 
     2.2 ดำเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง 
3. ขั้นตดิตามประเมินผล(Check) 
    3.1. ประเมิน / รายงานผลการดำเนนิงาน 
4.ขั้นทบทวนปรบัปรุงแก้ไข (Action) 
   4.1. สรุปผลการประเมิน / รายงานผลการดำเนินงาน 

 
5 เม.ย.64 
9 เม.ย.64 

 
14 มิ.ย.64 
21 มิ.ย.64 

 
28 ก.ย.64 

 
28 ก.พ.65 

 
- 
- 
 
- 

10,000 
 
- 
 
- 

* โอนโครงการ 
และเงินไปยงั 
ฝ่ายบริการ 
รับผิดชอบ 

13. งบประมาณ (Proposed Budget)   
      13.1 เงินบำรุงการศึกษา                 50,000   บาท 
      13.2 เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี        23,125    บาท 
      13.3 เงินอ่ืนๆ                                 -        บาท 
             รวม (Total)                    73,125  บาท 

 
ประมาณการค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้และระบบการบริหารจัดการ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 

กิจกรรมที่ 1 พัฒนาหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ สงัคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม งบประมาณ = 15,000   บาท  

ลำดับที ่
Item 

รายการ 
Lists of materials 

จำนวน/
หน่วย 

Quantity 

ราคา/
หน่วยละ 
Price 

งบประมาณ Budget 
บำรุงการศึกษา 
School Free 

อ่ืนๆ 
Others 

1 - ค่าอาหารว่างสำหรับผู้เข้ารว่มอบรมจดัทำหลักสูตร จำนวน  30  คน 30  50 1,500 - 
2 - ค่าเอกสารการอบรม  30 ชุด 30 50 1,500 - 



แผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2564 
โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย/ฝ่ายวิชาการ 

204 
 

 

 

14. เนื้อหาสาระ (Content for Seminar) 
      14.1 แนวทางการออกแบบและเขียนแผนการจัดการเรยีนรู้ตามแนวทางการจัดการเรยีนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
      14.2 แนวทางการบริหารจัดการภายในองค์กรตามแนวทางของเกณฑ์ OBECQA  
15. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (Connected Agencies) 
       15.1 กลุ่มสาระการเรยีนรูส้งัคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
       15.2 ฝ่ายวิชาการ 

3 - ค่าจัดพิมพ์เข้ารูปเล่ม 100 120 12,000 - 
รวม (Total)   15,000   - 

กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมครอบครัวพอเพียง  งบประมาณ = 15,000   บาท              

ลำดับที ่
Item 

รายการ 
Lists of materials 

จำนวน/
หน่วย 

Quantity 

ราคา/
หน่วยละ 
Price 

งบประมาณ Budget 
บำรุงการศึกษา 
School Free 

อ่ืนๆ 
Others 

1 -ค่าเอกสารและวัสดุอุปกรณ์ 200  10 2,000  
2 -ค่ารับรองวิทยากร 3 1,000 3,000 - 
3 -ค่าอาหารวา่งเช้าบ่าย 100 20 2,000 - 
4 -ค่าอาหารกลางวันนกัเรียนร่วมกิจกรรม 200 คนและคณะครู 220 36.50 8,000 - 

รวม (Total)   15,000   - 
กิจกรรมที่ 3 พัฒนาห้องสบืค้นกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม งบประมาณ = 10,000   บาท              

ลำดับที ่
Item 

รายการ 
Lists of materials 

จำนวน/
หน่วย 

Quantity 

ราคา/
หน่วยละ 
Price 

งบประมาณ Budget 
บำรุงการศึกษา 
School Free 

อ่ืนๆ 
Others 

1 -หนังสือวิชาการด้านสังคมศึกษา    3,000 - 
2 -โต๊ะญี่ปุ่น 8 350 2,800 - 
3 เบาะรองนั่ง 27 100 2,700 - 
4 ผ้าคลุมเบาะรองนั่ง 30 50 1,500 - 

รวม (Total)   10,000   - 
กิจกรรมที่ 4 ส่งเสริมหนึ่งห้องเรียน หน่ึงโครงงานคุณธรรมและโครงการโรงเรียนสุจริต งบประมาณ = 23,125   บาท  

ลำดับที ่
Item 

รายการ 
Lists of materials 

จำนวน/
หน่วย 

Quantity 

ราคา/
หน่วยละ 
Price 

งบประมาณ Budget 
บำรุงการศึกษา 
School Free 

เงินอุดหนุน
เรียนฟรี 15 ป ี

1 - ค่าอาหารและอาหารวา่งสำหรับผู้เข้าอบรม    - 7,000 
2 - ค่าวัสดุอปุกรณ์และเอกสารในการอบรม   - 5,000 
3 - ค่าอาหารและอาหารวา่งในวันประกวดโครงงาน   - 4,000 
4 - ค่าวัสดุอปุกรณ์และเอกสารในการประกวดโครงงาน   - 7,125 

รวม (Total)   - 23,125 
กิจกรรมที่ 5 โครงการบริหารปรับปรุงกลุ่มสาระสังคมศึกษา  ศาสนา และวฒันธรรมงบประมาณ = 10,000    

ลำดับที ่
Item 

รายการ 
Lists of materials 

จำนวน/
หน่วย 

Quantity 

ราคา/
หน่วยละ 
Price 

งบประมาณ Budget 
บำรุงการศึกษา 
School Free 

อ่ืนๆ 
Others 

1 ปรับซ่อมวัสดุครุภัณฑ์   10,000  
รวม (Total)   10,000   
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       15.3 มูลนิธิครอบครัวพอเพียง 
       15.4 ศูนย์คุณธรรม 
16. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (End-products of Expected outcomes) 
     16.1 ครูกลุ่มสาระการเรยีนรูส้ังคมศึกษาฯ ทุกคน มีทักษะในการออกแบบและเขียนแผนการจัดการเรยีนรู้ตามแนวทางการจัดการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
     16.2 ครูกลุ่มสาระการเรยีนรูส้ังคมศึกษาฯ ทุกคน เข้าใจระบบโครงสร้างหน้าท่ีในการบริหารจัดการภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้   
     16.3 กลุ่มสาระการเรียนรูส้ังคมศึกษาฯ มีห้องสืบค้น หลักสูตร และกิจกรรมเสรมิที่สอดคล้องก้าวทันความเปลี่ยนแปลงและ
นโยบายตา่งๆ 
17. เคร่ืองมือท่ีใช้ประเมินผลกิจกรรม 
     17.1 แบบประเมินการจัดกิจกรรมส่งเสริมหนึ่งห้องเรยีน หน่ึงโครงงานคุณธรรมและโครงการโรงเรียนสุจรติ 
     17.2 แบบประเมินการจัดกิจกรรมครอบครัวพอเพียง 
      17.3 ความพึงพอใจของคณะครูกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
      17.4 ผลสะท้อนกลับของของคณะครูกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
      17.5 แบบประเมินการใช้หลกัสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศกึษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
18. การควบคุมความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น  
     18.1 ราคาวัสดุ อุปกรณ์ ครุภณัฑ์สำนักงาน อาจมีการเปลี่ยนแปลง  
     18.2 การจัดระบบการป้องกัน Covid-19 
     18.3 การปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรเน้นส่วนรวม อาจไม่ตรงตามศกัยภาพของนักเรียนทุกคน 
19. แนวทางการแก้ปัญหาความเสี่ยงที่จะเกิดขึน้  
     19.1 การจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ครุภณัฑ์ จัดซื้อตามรายการแต่อาจลดจำนวนลง เพื่อให้สอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับ และไม่
กระทบกับงบประมาณในส่วนอ่ืน ๆ 
     19.2 การประชุม ปรึกษาหารอืที่จะเกิดประเกิดประหยัดใหไ้ด้มากท่ีสุด 
     19.3 ระบบออนไลน์ สืบค้นข้อมูล และราคา 
     19.4 ครูผู้สอนควรปรับปรุงกจิกรรมการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับศักยภาพของนักเรียน 
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1. (1.31.2) โครงการ (Project) ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
2. สอดคล้องมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน มาตรฐานท่ี 1 และ 3  
3. สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ข้อที่ 1 ข้อที่ 3 
    เป้าหมายหลัก             ข้อที่ 1.1 
    ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน ข้อที่ 1.1.2   
4. หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ฝ่ายวิชาการ โรงเรยีนร้อยเอ็ดวิทยาลัย  
5. ผู้รับผิดชอบดาเนินงาน (Project Proposer) นายวรีศักดิ์ บญุวิเศษ และคณะ  
6. ลักษณะโครงการ (Type of the project) โครงการส่งเสรมิความเป็นเลิศของผู้เรียน เป็นสำคัญ 
7. หลักการและเหตุผล (Background of Rational Criteria)  
     โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย มีวิสัยทัศน์ว่า “เป็นโรงเรียนคุณภาพชั้นนำ ระดับมาตรฐานสากล” ดังนั้นกลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ได้จัดทำโครงการนี้ขึ้นเพื่อที่จะส่งเสริมให้นักเรียนได้ลงมือฝึกปฏิบัติเรียนรู้และแก้ไขปัญหาตาม
สถานการณ์ได้เป็นอย่างดีและเป็นการส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถด้านต่างๆได้มีโอกาสแสดงออกอย่างเต็มศักยภาพกลุ่มสาระ
สังคมศึกษา ฯได้ตระหนักและเห็นความสำคัญของกิจกรรมดังกล่าวจึงจัดทำโครงการนี้ขึ้นให้เป็นที่ประจักษ์และสามารถมีตัวแทนไป
แข่งขันในระดับ เขตพื้นท่ี ภาคและระดับประเทศสร้างช่ือเสียงให้กับโรงเรียนและชุมชนต่อไป 
8. วัตถุประสงค์ (Objectives)  
    8.1 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนทีม่ศีักยภาพทางวิชาการได้แสดงความสมารถในเวทีการแข่งขันที่หลากหลาย  
    8.2 เพื่อพัฒนาศักยภาพทางวิชาการด้านสังคมศึกษาให้แก่นักเรยีนโรงเรยีนร้อยเอ็ดวิทยาลยั  
9. เป้าหมาย (Goals)   
   9.1 ด้านคุณภาพ (Quality)  
        9.1.1 นักเรียนโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยมีศักยภาพในการแข่งขันทางวิชาการ  
   9.2 ด้านปริมาณ (Quantity)  
         9.2.1 นักเรียนโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลยัร้อยละ 80 ได้เขา้ร่วมกิจกรรมแข่งขันทางวิชาการ 
10. สถานที่ดำเนินการ (Place)     โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 
11. ระยะเวลาดำเนินการ (Time)  ()  ภาคเรียนท่ี 1  ปีการศึกษา 2564 (1 เมษายน 2564 – 30 กันยายน 2564) 
           ()  ภาคเรียนที่  2 ปีการศึกษา 2564 (1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565) 
12.วิธีดำเนินการ (Procedure : activity) 
 

ลำดับที ่
I tem 

การดำเนินงาน 
Implementation 

ระยะเวลา 
Time 

งบประมาณ 
Budget 

ผู้รับผิดชอบ 
Project Proposer 

1. กิจกรรมที่ 1 เปดิโลกกว้างทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สงัคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ( เงินบำรุงการศึกษา = 35,000 ) 
 1.ขั้นเตรยีมการ (Plan) 
    1.1 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัต ิ 
    1.2 ประชุมผู้มีส่วนเกีย่วขอ้ง 
 2. ขั้นดำเนินการ (Do) 
 2.1 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน  
       2.2 จัดกิจกรรมแข่งขันทางวิชาการดังนี้  
            -ประกวดมารยาทไทย ม.ต้น ม.ปลาย  
            -ตอบปัญหาธรรมะ ม.ต้น ม.ปลาย  
            -ตอบปัญหาภูมิศาสตร์ ม.ต้น ม.ปลาย  
            -ตอบปัญหาอาเซียน ม.ต้น ม.ปลาย  

 
30 มี.ค.64 
28 เม.ย.64 

 
30 ส.ค. – 3 ก.ย.64 

 
 
 
 
 

 
- 
- 
 

35,000 
 
 
 
 
 

นายวีรศักดิ ์บุญวิเศษ 
และคณะ 
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ลำดับที ่
I tem 

การดำเนินงาน 
Implementation 

ระยะเวลา 
Time 

งบประมาณ 
Budget 

ผู้รับผิดชอบ 
Project Proposer 

            -ตอบปัญหากฎหมาย ม.ปลาย  
            -ตอบปัญหาประวัติศาสตร์ ม.ต้น ม.ปลาย  
            -ตอบปัญหาเศรษฐศาสตร์ ม.ปลาย  
            -ตอบปัญหารัฐศาสตร์ ม.ปลาย  
           -จัดเวทีเสวนาทางวิชาการ 
3. ขั้นติดตามประเมินผล (Check)  
   3.1 ประเมิน/รายงานผลการดาเนินงาน  
4.ขั้นทบทวนปรบัปรุงแก้ไข (Action) 
   4.1 สะท้อนผล 
   4.2 เสนอแนวทางแก้ไขปรับปรุง 
   4.3 สรุปรายงานผลการดำเนินการ 

 
 
 
 
 

10 ก.ย.64 
 

10 ก.ย.64 
10 ก.ย.64 
1 เม.ย.65 

 
 
 
 
 
 
- 
 
- 
- 
- 

2. กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมสอบแข่งขันความเป็นเลิศทางสังคมศึกษา (ไม่ใชง้บประมาณ) 
1.ขั้นเตรียมการ (Plan) 
   1.1 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ  
   1.2 ปรึกษาหารือผู้มีส่วนเกีย่วขอ้ง  
2. ขั้นดำเนินการ (Do) 
    2.1 แต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินงาน  
    2.2 จัดกิจกรรมแข่งขันทางวิชาการดังนี้  
    2.3 ประชาสัมพันธ์รับสมัครผู้เข้าร่วมกิจกรรม  
    2.4 รับสมัครผู้เข้าร่วมกิจกรรม  
    2.5 ดำเนินการสอบแข่งขันความเปน็เลิศทางสังคมศึกษา  
    2.6 ประกาศผลการสอบแข่งขัน  
    2.7 จัดทำโล่รางวัลและเกียรติบัตร  
    2.8 จัดพิธีมอบรางวัล  
3. ขั้นตดิตามประเมินผล(Check) 
   3.1 ประเมินความเหมาะสมของกิจกรรม  
   3.2 ประเมินความพึงพอใจผู้เข้ารว่มกจิกรรม  
4.ขั้นทบทวนปรบัปรุงแก้ไข (Action) 
   4.1 สะท้อนผล 
   4.2  เสนอแนวทางแก้ไขปรับปรุง 
   4.3 สรุปรายงานผลการดำเนินการ 

 
30 มี.ค.64 
28 เม.ย.64 

 
22 ต.ค..64 

1พ.ย.64 20 ม.ค.65 
1พ.ย.64-20 ม.ค.65 

 
29 ม.ค.65 

 
 

14ก.พ.65 
 

28 ก.พ.65 
 
 

20 มี.ค..65 
 

30 มี.ค.65 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 

นายวีรศักดิ ์บุญวิเศษ 
และคณะ 

3. กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมหน่วยประจัญบาน ( เงินบำรุงการศึกษา = 10,000 ) 
1.ขั้นเตรียมการ (Plan) 
    1.1 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัต ิ
    1.2 ปรึกษาหาหรือผู้ที่สว่นเกี่ยวข้อง 
2. ขั้นดำเนินการ (Do) 
    2.1 แต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินงาน 
    2.2 คัดเลือกนักเรียนที่จะเขา้ร่วมการแข่งขันในสาระต่างๆ 
    2.3 ฝึกซ้อมและติวเข้มให้ความรู้ในแต่ละสาระ 

 
30 มี.ค. 64 
7 มิ.ย. 64 

 
10 มิ.ย. 64 

 
 
 

มิ.ย. 64 – ก.พ. 65 

 
- 
- 
 
- 
- 
- 
 

10,000 

นายยุทธกรณ์ ก่อศิลป ์
และคณะ 
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ลำดับที ่
I tem 

การดำเนินงาน 
Implementation 

ระยะเวลา 
Time 

งบประมาณ 
Budget 

ผู้รับผิดชอบ 
Project Proposer 

    2.4 นำนักเรียนเข้ารว่มการแข่งขันตามหน่วยงานต่างๆ ที่จัด
ขึ้นทั้งในระดับเขตพื้นที่ ระดับจังหวัด ระดับภาค และ
ระดับประเทศ  
3. ขั้นตดิตามประเมินผล (Check) 
   3.1 ประเมินผลการเข้าร่วมกจิกรรมในแต่ละรายการการแข่งขัน 
4.ขั้นทบทวนปรบัปรุงแก้ไข (Action) 
4.1 สรุปผลการประเมินผล/รายงานผลการดำเนินงาน     

 
 
 
 
 

30-31มี.ค.65 

 
 

 
- 

 
- 

4. กิจกรรมที่ 4 การจัดป้ายนิเทศวันสำคัญ ( เงินบำรุงการศึกษา = 5,000 ) 
 1.ขั้นเตรยีมการ (Plan) 
    1.1 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัต ิ
    1.2 ประชุม/แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ 
    22. ขั้นดำเนินการ (Do) 
.2 แตง่ตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 
    2.2 จัดทำ/กำหนดเกณฑ์การประกวด 
          การจัดป้ายนิเทศวันสำคัญ 
    2.3 ประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนจัดป้ายนิเทศหน้าชั้นเรียนตาม
วันสำคัญต่างๆ 
กิจกรรมการจัดป้ายนิเทศ 
     วันสำคัญทางพุทธศาสนา 
      -  วันมาฆบูชา 
      -  วันวิสาขบูชา 
      -  วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา 
    วันสำคัญชาติไทย 
     - วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้า
เจ้าอยู่หวั 
     - วันเฉลิมพระเฉลิมพระชนมพรรษา  
สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พระบรมราชิน ี
     -  วันแม่แห่งชาติ 
     -  วันพ่อแห่งชาต ิ
  2.4 มอบรางวัลผลการประกวดการจัดป้ายนิเทศของแต่ละ
ระดับชั้นเรียน 
3. ขั้นตดิตามประเมินผล(Check) 
   3.1 ประเมินผลการเข้าร่วมกจิกรรมในแต่ละรายการการแข่งขัน 
4.ขั้นทบทวนปรบัปรุงแก้ไข (Action) 
  4.1สรุปผลการประเมินผล/รายงานผลการดำเนินงาน     

 
30 มี.ค. 64 
7 มิ.ย. 64 

 
10 มิ.ย. 64 

 
 
 
 
 
 

14-18 ก.พ.65 
24-29 พ.ค. 64 
24-25 ก.ค. 64 

 
26-30 ก.ค. 64 

 
3–5 มิ.ย. 64 

 
11-15 ส.ค. 64 
3 - 8 ธ.ค. 64 
28 ก.พ. 65 

 
 

21 มี.ค.65 
 

30-31 มี.ค.65 

- 
 
 
 
- 
 
 
 

 
5,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
- 

นางพิศมัย สิงห์เสนา  
      และคณะ 

13. งบประมาณ (Proposed Budget)   
      13.1 เงินบำรุงการศึกษา                50,000   บาท 
      13.2 เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี            -        บาท 
      13.3 เงินอ่ืนๆ                                 -        บาท 
             รวม (Total)                    50,000  บาท 
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ประมาณการค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ฝ่ายวิชาการการ  โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 

14. เนื้อหาสาระ  ความรู้ในสาระการเรยีนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
15. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (Connected Agencies) 
      15.1 กลุ่มสาระการเรียนรูส้ังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม                   15.2 ฝ่ายวิชาการ 
16. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (End-products of Expected outcomes) 

16.1 นักเรียนโรงเรยีนร้อยเอด็วิทยาลัยมีศักยภาพในการเรยีนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรูส้ังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
16.2 นักเรียนโรงเรยีนร้อยเอด็วิทยาลัยมีศักยภาพในการแข่งขันและพัฒนาความเป็นเลิศ(Excellent) 

      16.3 นักเรียนโรงเรยีนร้อยเอด็วิทยาลัยมีคุณธรรม จริยธรรม คณุลักษณะและค่านิยมที่พึงประสงค ์
     16.4 นักเรียนโรงเรยีนร้อยเอด็วิทยาลัยมีความรู้ เห็นคณุค่าของวันสำคัญ จงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนาและ 
 

กิจกรรมที่ 1 เปดิโลกกว้างทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สงัคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

ลำดับที ่
Item 

รายการ 
Lists of materials 

จำนวน/
หน่วย 

Quantity 

ราคา/
หน่วยละ 
Price 

งบประมาณ Budget 
บำรุงการศึกษา 
School Free 

อ่ืนๆ 
Others 

1 ค่าจัดนิทรรศการ   25,000 - 
2 ค่าเอกสารและวัสดุอุปกรณ์   2,000 - 
3 ค่าอาหารและอาหารวา่ง   5,000 - 
4 ค่าวิทยากร   3,000 - 

รวม (Total)   35,000   - 
กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมสอบแข่งขันความเป็นเลิศทางสังคมศึกษา 

ลำดับที ่
Item 

รายการ 
Lists of materials 

จำนวน/
หน่วย 

Quantity 

ราคา/
หน่วยละ 
Price 

งบประมาณ Budget 
บำรุงการศึกษา 
School Free 

อ่ืนๆ 
Others 

 ไม่ใช้งบประมาณ   - - 
รวม (Total)   -   - 

กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมหน่วยประจัญบาน             

ลำดับที ่
Item 

รายการ 
Lists of materials 

จำนวน/
หน่วย 

Quantity 

ราคา/
หน่วยละ 
Price 

งบประมาณ Budget 
บำรุงการศึกษา 
School Free 

อ่ืนๆ 
Others 

1 -ค่าเอกสารและวัสดุอุปกรณ์   2,000 - 
2 -ค่าสวัสดิการนกัเรียนและครูที่เข้าร่วมกจิกรรม   8,000 - 

รวม (Total)   10,000   - 
กิจกรรมที่ 4 การจัดป้ายนิเทศวันสำคัญ 

ลำดับที ่
Item 

รายการ 
Lists of materials 

จำนวน/
หน่วย 

Quantity 

ราคา/
หน่วยละ 
Price 

งบประมาณ Budget 
บำรุงการศึกษา 
School Free 

อ่ืนๆ 
Others 

1 - ค่าเอกสารและวัสดุอปุกรณ์   5,000 - 
รวม (Total)   5,000 - 
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17. เคร่ืองมือท่ีใช้ประเมินผลกิจกรรม 
      17.1 แบบประเมินการจัดกิจกรรมเปิดโลกกว้างทางวิชาการ 
 17.2 แบบประเมินพัฒนาการด้านวิชาการของนักเรียนท่ีเข้าร่วมกจิกรรม 
      17.3 จำนวนรางวัลที่ได้รับจากการเข้าร่วมการแข่งขันทางวิชาการดา้นสังคมศึกษา 

17.4 แบบประเมินผลการจัดป้ายนิเทศวันสำคัญ 
      17.5 จำนวนนักเรียนท่ีเข้าร่วมการจัดประกวดป้ายนิเทศในวันสำคญัต่างๆ 
18. การควบคุมความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น 

18.1 ราคาการจัดซื้อ จดัจ้าง อาจมีการเปลี่ยนแปลง  
18.2 ด้วยสภาวการณ์เกดิโรคติดตอ่ไวรัสโคโรนา 2019 อาจต้องมีการเลื่อนการจัดกิจกรรมในช่วงเวลาที่เหมาะหรือไม่ 
18.3 ความสะดวกและความปลอดภัยของนักเรียนทุกคนในการเข้าร่วมกิจกรรมในแตล่ะรายการการแข่งขัน 

19. แนวทางการแก้ปัญหาความเสี่ยงที่จะเกิดขึน้  
19.1 การจัดซื้อจัดจ้าง อาจมผีลกระทบต่อราคา อาจมีการลดขนาดและหรือคุณภาพของงานเพื่อให้สอดคล้องกับ

งบประมาณ ท่ีไดร้ับและไม่กระทบกับงบประมาณในส่วนอ่ืน ๆ 
19.2 ติดตามข่าวการแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรสัโคโรนา 2019 และหาช่วงเวลาทีเ่หมาะสมในการดำเนินโครงการ 
19.3 เปลี่ยนรูปแบบการจัดกิจกรรมโดยใช้เทคโนโลยี 
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1. (1.31.3) โครงการ (Project)  สนับสนุนจัดซ้ือวัสดุสิ้นเปลือง กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
2. สอดคล้องมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน มาตรฐานที่ 2  
3. สอดคล้องกับยุทธศาสตร์    ข้อท่ี 6  
    เป้าหมายหลัก                ข้อท่ี 6.2   
    ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน   ข้อท่ี 6.2.1  
4. หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม โรงเรียนร้อยเอ็ดวทิยาลัย 
5. ผู้รับผิดชอบดาเนินงาน (Project proposer)  นายอาคม ศรีสุข  
6. ลักษณะโครงการ (Type of the project) โครงการใหม ่
7. หลักการและเหตุผล (Background of Rational Criteria) 

การจัดการเรยีนการสอนที่มีคุณภาพจำเป็นต้องใช้วัสดุอุปกรณ์ที่หลากหลายรองรับการจดักิจกรรมใหส้อดคล้องแผนการ
จัดการเรียนการสอนและกิจกรรมที่หลากหลาย 

8. วัตถุประสงค ์(Objectives)  
    8.1 เพื่อให้มีวัสดุสิ้นเปลือง และวัสดสุานักงานอย่างเพียงพอ 
9. เป้าหมาย (Goals)  
    9.1 ด้านคุณภาพ (Quality)  
          9.1.1 ครูมีวัสดุอุปกรณ์ทีม่ีคุณภาพใช้สนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรยีนการสอน 
    9.2 ด้านปริมาณ (Quantity) 
          9.2.1 มีวัสดุอุปกรณ์ใช้สนับสนุนการจดักิจกรรมการเรยีนการสอนอย่างเพียงพอเอื้อต่อการบริหารจดัการร้อยละ 80 
10. สถานที่ดำเนินการ (Place)     โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 
11. ระยะเวลาดำเนินการ (Time)  ()  ภาคเรียนท่ี 1  ปีการศึกษา 2564 (1 เมษายน 2564 – 30 กันยายน 2564) 
           ()  ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2564 (1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565) 
12. วิธีดาเนินการ (Procedure : activity) 

ลำดับที ่
 I tem 

การดำเนินงาน  
Implementation 

ระยะเวลา 
Time 

งบประมาณ 
Budget 

ผู้รับผิดชอบ 
Project Proposer 

1 กิจกรรมสนับสนุนจัดซื้อวัสดุสิ้นเปลือง กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ( เงินบำรุงการศึกษา = 100,000 ) 
1.ขั้นเตรียมการ (Plan) 
  1.1 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 
  1.2 ประชุมครูในกลุ่มสาระฯ วางแผนงาน 
2.ขั้นดาเนินการ (Do) 
  2.1 เตรียมข้อมูลสืบราคา 
  2.2 ดาเนินการตามแผนงาน 
3.ขั้นติดตามประเมินผล (Check) 
   3.1 ประเมิน/รายงานผลการดาเนินงาน 
4.ขั้นทบทวนปรบัปรุงแก้ไข (Action) 
   4.1 ทบทวนรายงานเพือ่วางแผนปรับปรุง 
   4.2 สรุปและรายงานผลการดาเนินงาน 

มี.ค.-เม.ย.64 
 
 

พ.ค.64-มี.ค.65 
 
 

มี.ค.65 
 

มี.ค.65 

 
- 
- 
 
- 

100,000 
 
- 
 
- 
- 

นายอาคม  ศรีสุข 
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13. งบประมาณ (Proposed Budget)   
      13.1 เงินบำรุงการศึกษา                100,000   บาท 
      13.2 เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี            -        บาท 
      13.3 เงินอ่ืนๆ                                 -        บาท 
             รวม (Total)                     100,000  บาท          

 

             ประมาณการค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 

 

โครงการ จัดซื้อวัสดุสิ้นเปลือง กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรมงบประมาณ 

ลำดับที ่
Item 

รายการ 
Lists of materials 

จำนวน/
หน่วย 

Quantity 

ราคา/
หน่วยละ 
Price 

งบประมาณ Budget 
บำรุงการศึกษา 
School Free 

อ่ืนๆ 
Others 

1 ชุดหมึกLaser Jet สี HP (CC533A) 1 กล่อง 1 4,000 4,000  
2 -ชุดหมึกLaser Jet สี HP (CC530A) 1 กล่อง 1 4,000 4,000  
3 -ชุดหมึกLaser Jet สี HP (CC531A) 1 กล่อง 1 4,000 4,000  
4 -ชุดหมึก HP 83A  2 กล่อง 2 2,200 4,400  
5 ชุดหมึก HP 85A  4 กลอ่ง 4 2,400 9,600  
6 ชุดหมึกBrother TN2480 3 กล่อง 3 2,300 6,900  
7 หมึก HP 17A (CF217A) 2 กล่อง 2 1,600 4,000  
8 หมึก HP 19A (CF219A) 2 กล่อง 2 2,500 4,000  
9 หมึกเติมเครื่องปริ๊นcanon 3010  4 สี 3 ชุด 3 1200 3,600  
10 คอมพิวเตอร์ HP 22-b204l All-in-One 1 ชุด 1 15,200 15,200  
11 กระดาษสี A4 สีตา่งๆ 5 แพ็ค 5 100 500  
12 กระดาษชาร์ต 20 แผ่น 20 10 200  
13 กระดาษการ์ดA4 180g  10 ห่อ 10 100 1,000  
14 กระดาษโปสเตอร์แข็ง 20 แผ่น 20 10 200  
15 ริบบิ้นแต่งขอบสีต่าง ๆ 30 มว้น 30 30 900  
16 กระดาษโปสเตอร์ออ่น 20 แผ่น 20 10 200  
17 แผ่นฟิวเจอร์บอร์ด 120 x 65 ซม. (10) 10 40 400  
18 หมึกลบคำผิด ( 2 โหล ) 2 600 1,200  
19 ลวดเย็บกระดาษ เบอร์ 10 ( แพ็ค 24 กล่อง ) 24 145 1,175  
20 เครื่องเย็บกระดาษ เบอร์ 10  ( 6 ) 6 100 600  
21 ลวดเย็บกระดาษ เบอร์ 35 ( แพ็ค 24 กล่อง )x2 2 260 520  
22 เครื่องเย็บกระดาษ MAX เบอร์ 35 ( 6 ) 6 150 900  
23 ปากกาไวท์บอร์ด แดง,น้ำเงิน 6 กล่อง 6 220 1,320  
24 ลวดเสียบกระดาษ 10 กลอ่ง 10 10 100  
25 กระดาษกาวโฟม  2 หนา้ 3M  12 ม้วน 12 135 1620  
26 กระดาษกาว2หนา้บาง  20 ม้วน 20 35 700  
27 ผ้าเทป (แลคซีน) 2 นิ้ว 20 ม้วน 20 40 800  
28 กาว T O A 16 ออนซ์  5 ขวด 5 40 200  
29 หมึกเติมปากกาไวท์บอร์ด  30 ซีซี 5 ขวด 5 65 325  
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30 ที่เย็บกระดาษชนิดยิง รุ่น Max TGD 1 1,450 1,450  
31 ลวดเย็บ รุ่น Max TGD  3 กล่อง 3 80 240  
32 ไม้บรรทัดเหล็ก 24 นิ้ว  10 อัน 10 120 1,200  
33 สมุดปกแข็งเบอร์ 2   5 เล่ม 5 60 300  
34 ขี้ผึ้งนับแบงค์ Gatherette 40 g. 12  อนั 12 25 300  
35 ยางวงใหญ่ 1 ก.ก. 1  60 60  
36 ซอง DL สีขาว 80 แกรม 4.33” 8.66” 100ซอง 100 350 350  
37 กรรไกรตัดกระดาษ   12  อัน 12 65 780  
38 ปากกา นำ้เงิน, แดง   2 กล่อง 2 170 340  
39 ถ่าน AA แพ็ค 2 ก้อน  10 แพ็ค 10 48 480  
40 ดินสอ 2B   2 กล่อง 2 45 90  
41 ใบมีดคัตเตอร์ 5 กล่อง 5 20 100  
42 มีดคัตเตอร์  12  อัน 12 40 480  
43 Post-it Notes ขนาด 3x3 คละสี 2 กลอ่ง 2 135 270  
44 กรอบเกียรติบัตร ขอบทอง ม. ต้น    10,000  
45 กรอบเกียรติบัตร ขอบทอง ม. ปลาย   10,000  

รวม (Total)   100,000  

14. เนื้อหาสาระ (Content for Seminar)   -  
15. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (Connected Agencies ) 
     15.1 งานการเงิน   15.2 งานพัสดุ  15.3 ฝ่ายวิชาการ   15.4 งานแผนงาน 
16. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (End-products of Expected outcomes) 
     16.1 มีอุปกรณ์ที่เพียงพอ เหมาะสมในการปฏบิัติงาน 
     16.2 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเป็นไปอย่างสะดวก ต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพ 
     16.3 อุปกรณ์/ครภุัณฑ/์สื่อเทคโนโลยีการสอนต่างๆไดร้ับการซอ่มแซมบำรุงรักษาให้อยู่ในสภาพดี มีความพร้อมใช้งาน 
17. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการประเมินกิจกรรม 
 17.1 แบบประเมินความพึงพอใจของคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรูส้งัคมฯ ในการใช้สื่อการจดัการเรียนรู้ 
18. การควบคุมความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น 
     18.1 ราคาวัสดุ อุปกรณ์ ครุภณัฑ์สำนักงาน อาจมีการเปลี่ยนแปลง  
19. แนวทางการแก้ปัญหาความเสี่ยงที่จะเกิดขึน้  
     19.1 การจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ครุภณัฑ์ จัดซื้อตามรายการแต่อาจลดจำนวนลง เพื่อให้สอดคล้องกับงบประมาณที่  ไดร้ับ และไม่
กระทบกับงบประมาณในส่วนอ่ืน ๆ 
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1. (1.32.1) โครงการ (Project) สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ 
2. สอดคล้องมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน มาตรฐานที่ 2 
3. สอดคล้องกับยุทธศาสตร์  ข้อที่ 6 
    เป้าหมายหลัก              ข้อที่ 6.1    
    ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน ข้อที่ 6.1.1, 6.1.2    
4. หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 
5. ผู้รับผิดชอบดำเนินงาน  (Project proposer)  นายเกรียงศักดิ์ ศรีน้ำเงินและครูกลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาต่างประเทศ 
6. ลักษณะโครงการ(Type of the project)      โครงการใหม ่
7. หลักการและเหตุผล (Background of Rational Criteria) 

    การจัดการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศให้เกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุดนั้น นักเรียนจะต้องมีทักษะทางการสื่อสาร  ภาษา -
ต่างประเทศท้ัง 4 ทักษะ คือ ฟัง พูด อ่านและเขียน โดยจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ นอกจากจะมีหนังสือเรียนแล้ว 
ยังจำเป็นต้องมีสื่อการเรียนการสอนประกอบ มีวัสดุ อุปกรณ์สำหรับครูเพื่อเป็นสื่อการเรียนการสอน รวมทั้งวัสดุและอุปกรณ์สำนักงาน
เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ครูผู้สอนในการดำเนินการจัดการเรียนการสอนและมีสิ่งแวดล้อมเหมาะสมที่เอื้อต่อการเรียนรู้  เพื่อส่งเสริม
ให้ผู้เรียนได้บรรลุตามจุดประสงค์ที่วางไว้ 
8. วัตถุประสงค์   (Objectives)   

8.1เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการเรยีนการสอนวิชาภาษาต่างประเทศ 
8.2 เพื่อส่งเสริมกิจกรรมท่ีสอดคลอ้งกับการเรียนการสอนวิชาภาษาต่างประเทศ 
8.3 เพื่อจัดหาสื่อการเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพ 
8.4 เพื่อจัดซื้อวัสดุครภุณัฑ์สำนักงาน 

9. เป้าหมาย (Goals) 
9.1 ด้านปริมาณ (Quantity)  

9.1.1  มีการจัดบอร์ดนิทรรศการ อาคาร 3 เพื่อให้ความรู้ภาษาต่างประเทศ อย่างน้อยร้อยละ 80 
            9.1.2  ครูร้อยละ 80 มีสื่อการเรียนการสอนเพียงพอ 
            9.1.3  ห้องเรียน ร้อยละ 80 มีบรรยากาศทีเ่อื้อต่อการเรยีนรู้   

9.2 ด้านคุณภาพ  (Quality)  
 9.2.1นักเรียนทุกคนสามารถพัฒนาทักษะทางภาษาทั้ง 4 ทักษะ และมีสื่อการเรยีนการสอนที่มีคุณภาพทันสมัยเพิ่มขึ้น 

 9.2.2  มีวัสดุอุปกรณส์ำนักงานเพือ่อำนวยสะดวกในการจัดการเรยีนการสอนร้อยละ 80 
      9.2.3  ห้องเรียนมีบรรยากาศน่าเรียน เอื้อต่อการเรียนรู้ 

10. สถานที่ดำเนินการ (Place)  โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 
11. ระยะเวลาดำเนินการ (Time)  ()  ภาคเรียนท่ี 1  ปีการศึกษา 2564 (1 เมษายน 2564 –30 กันยายน 2564) 
           ()  ภาคเรียนท่ี 2  ปีการศึกษา 2564 (1 ตุลาคม 2564 –31 มีนาคม 2565) 
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12. วิธีดำเนินการ (Procedure : activity) 
ลำดับที ่
I tem 

การดำเนินงาน 
Implementation 

ระยะเวลา 
Time 

งบประมาณ 
Budget 

ผู้รับผิดชอบ 
Project Proposer 

1 กิจกรรมสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ ( เงินบำรุงการศึกษา = 72,500 ) 
  1.ขั้นเตรยีมการ (Plan) 

  1.1เสนอโครงการ/ตั้งกรรมการรับผิดชอบ 
2.ขั้นดำเนินการ (Do) 
   2.1 สำรวจ สอบถามความจำเป็นและความต้องการ 
   2.2 ดำเนินการจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ตามความจำเป็นครั้งที่ 1 
   2.3 ดำเนินการจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ตามความจำเป็นครั้งที่ 2 
3.ขั้นติดตามประเมินผล(Check) 
   3.1 ประเมินผลงาน/รายงานผลการดำเนินงาน 
4.ขั้นทบทวนปรบัปรุงแก้ไข (Action) 
   4.1 ทบทวน/วางแผนปรับปรุง /สรุป/รายงาน 

มิ.ย 64 
 
 

1 ก.ค. 64 
14 ก.ค. 64 

    16 ธ.ค.64 
 

25 ก.พ. 65 
 

10 มี.ค. 65 

 
- 
 
- 

72,500 
- 
 
- 
 
- 

นายเกรียงศักดิ์ ศรีน้ำเงิน 
และคณะกรรมการ 

 
13. งบประมาณ (Proposed Budget)   

      13.1 เงินบำรุงการศึกษา                72,500    บาท 

      13.2 เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี            -        บาท 

      13.3 เงินอ่ืนๆ                                 -        บาท 

             รวม (Total)                     72,500    บาท 

 
ประมาณการค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศฝ่ายวิชาการ  โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 
 

ลำดับที ่
Item 

รายการ 
Lists of materials 

จำนวน/
หน่วย 

Quantity 

ราคา/หน่วย
ละ 

Price 

งบประมาณ Budget 
บำรุงการศึกษา 
School Free 

อ่ืนๆ 
Others 

1 ปากาไวทบ์อร์ด  20 กล่อง 200 4,000 - 
2 หลอดหมึกเครื่องพิมพ์เลเซอร์ 15  หลอด 2,500 37,500 - 
3 Kaspersky Antivirus 1ชุด/3Lisens 1 ชุด 1,200 1,200 - 
4 ป้ายไวนิลและชุดจัดบอร์ดนิทรรศการ 

กระดาษโปสเตอร์สี/ฟวิเจอร์บอร์ด 
6 ชุด 1,000 6,000 - 

5 คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คAcer 1 18,000 18,000 - 
6 คลิปดำ แพ็ค 40 ชิ้น 3 กล่อง 100 300 - 
7 เชือกฟาง 5 ม้วน 20 100 - 
8 กาวลาเท็ก 5 ขวด 50 250 - 
9 แล็คซีน/กระดาษกาว/เทปกาว 20 ม้วน 30 600 - 
10 แม็คเย็บกรดาษ ขนาด 1.0 3 ตัว 150 450 - 
11 แม็คเย็บกระดาษ ขนาด 3.5 3 ตัว 150 450 - 
12 ลูกแม็คขนาด 1.0 และ 3.5 กล่องใหญ ่ 2 กล่อง 150 450 - 
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13 ลาดหนีบกระดาษกล่อง200ตัว 2 กล่อง 50 100 - 
14 คัตเตอร์พร้อมใบสำรอง 6 ชุด 100 600 - 
15 หมึกเติมปากกา Pilot 36 ขวด 60 2,160 - 
16 เสาธง 2 เสา 170 340 - 

รวม (Total)  72,500 - 

 
14. เนื้อหาสาระ (Content for Seminar)  - 
15. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (Connected Agencies)   
     15.1 งานแผนงาน 15.2 งานการเงิน       15.3 งานพัสดุ       15.4 หน่วยงานราชการ/หนว่ยงานเอกชนท่ีเกี่ยวข้อง 
16. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (End-products of Expected outcomes) 
     16.1 ครูมีอุปกรณ์เพื่อใช้ในการจัดการเรยีนการสอนตามที่เสนอ 
      16.2 ครูมีวัสดุ ครภุัณฑ์ในการบริหารจัดการกลุม่สาระการเรยีนรู้ภาษาตา่งประเทศ 
17. เคร่ืองมือท่ีใช้ประเมินผลกิจกรรม 

17.1 แบบประเมินความพึงพอใจของครูกลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาต่างประเทศ 
18. การควบคุมความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น 
  18.1  ราคาวัสดุครุภณัฑ์อาจมีราคมสูงขึ้นตามภาวะเศรษฐกิจ 
  18.2  สื่อการเรียนการสอนชำรุดในระหว่างการใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
19. แนวทางการแก้ปัญหาความเสี่ยงที่จะเกิดขึน้ 
  19.1  ลดจำนวนในการจัดซื้อวัสดุครุภณัฑ์และใช้อย่างประยัด 
  19.2  ซ่อมบำรุงเพื่อให้ใช้งานได้และทำแผนซื้อในปีต่อไป 
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1. (1.32.2) โครงการ (Project) ส่งเสริมความเป็นเลิศด้านภาษาต่างประเทศ 
2. สอดคล้องมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน มาตรฐานที่  1 และ3 
3. สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ข้อที่  1  และข้อที่  3 

เป้าหมายหลัก                       ข้อที่  1.1, 1.2 
ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานข้อที่  1.1.1, 1.1.2, 1.1.4, 1.1.5, 1.1.6, 1.2.1, 1.2.3, 1.2.4 

4. หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  โรงเรียนร้อยเอด็วิทยาลัย 
5. ผู้รับผิดชอบดำเนินงาน (Project proposer) คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาต่างประเทศ 
6. ลักษณะโครงการ (Type of the project)โครงการใหม ่
7. หลักการและเหตุผล (background of Rational Criteria) 

การจัดการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศให้เกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุดนั้น ต้องมีการจัดกิจกรรมกระบวนการเรียนการสอนเพื่อ
ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาเต็มศักยภาพ ซึ่งวัดผลได้จากการทดสอบ การจัดกิจกรรมแสดงนิทรรศการผลงานนักเรียนและการแสดงบน
เวทีที่เกี่ยวกับภาษาต่างประเทศ การจัดกิจกรรมที่หลากหลาย จึงเป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่งที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุจุดประสงค์ที่วางไว้ 
และมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ภาต่างประเทศ ซึ่งปัจจุบันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศเปิดสอน 5 ภาษา ดังนี้ ภาษาอังกฤษ 
ภาษาฝรั่งเศส ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น และภาษาเกาหลี 
8. วัตถุประสงค์ (Objectives) 

8.1 เพื่อส่งเสริมใหผู้้เรียนได้เรยีนรูก้ารทำงานร่วมกับหมู่คณะ 
8.2 เพื่อส่งเสริมกิจกรรมท่ีสอดคลอ้งการเรียนการสอนวิชาภาษาต่างประเทศ 
8.3 เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการเรียนการสอนวิชาภาษาต่างประเทศ 

9. เป้าหมาย (Goals) 
9.1 ด้านคุณภาพ (Quality)  

9.1.1 นักเรียนทุกคนสามารถสื่อสารภาษาต่างประเทศได้ 
9.1.2 นักเรียนร้อยละ 80 มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
9.1.3 ครูกลุ่มสาระการเรยีนรูภ้าษาต่างประเทศร้อยละ 80 มีเทคนิคการสอนภาษาต่างประเทศรองรับการจัดการเรยีน 

การสอนตามวิถีชีวิตแบบใหม่ (New Normal)  
9.2 ด้านปริมาณ (Quantity) 

9.2.1 นักเรียนร้อยละ 80 สามารถพัฒนาทักษะทางภาษาทั้ง 4 ทักษะ และการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
9.2.2 นักเรียนร้อยละ 80 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
9.2.3 นักเรียนร้อยละ 25 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันทักษะภาษาตา่งประเทศ 
9.2.4 นักเรียนทุกคนได้มสี่วนร่วมกับกิจกรรมการจัดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิภาษาอังกฤษ วันภาษาวัฒนธรรม การแข่งขันทักษะ

ภาษาต่างประเทศ 
9.2.5 ครูกลุ่มสาระการเรยีนรูภ้าษาต่างประเทศร้อยละ 80 ได้รับการอบรม พัฒนาเทคนิคการสอนภาษาต่างประเทศ 

10. สถานที่ดำเนินการ (Place)     กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาตา่งประเทศ หอประชุม โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 
11. ระยะเวลาดำเนินการ (Time)  ()  ภาคเรียนท่ี 1  ปีการศึกษา 2564 (1 เมษายน 2564 –30 กันยายน 2564) 
               ()  ภาคเรียนท่ี 2  ปีการศึกษา 2564 (1 ตุลาคม 2564 –31 มีนาคม 2565) 
12.วิธีดำเนินการ (Procedure : activity) 

ลำดับที ่
Item 

การดำเนินงาน 
Implementation 

ระยะเวลา 
Time 

งบประมาณ 
Budget 

ผู้รับผิดชอบ 
Project Proposer 
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กิจกรรมที่ 1 พัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศของนักเรียนในการแข่งขันทักษะ Face to Face, online ทุกระดับ ( เงินบำรงุการศึกษา = 25,000 ) 
 1. ขั้นเตรยีมการ (Plan) 

1.1 ประชุมครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
1.2 เสนอโครงการขออนุมัติเบิก-จา่ย 

2. ขั้นดำเนินการ (Do) 
2.1 ประชาสัมพันธ ์รับสมัครนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม/

คัดเลือกนักเรียน 
2.2 จัดหา/วัสดุอุปกรณ์ตามความจำเปน็ 
 
2.3 ฝึกซ้อมนักเรียนเพื่อทำการเข่งขัน 

3. ขั้นตดิตามประเมินผล (Check) 
3.1 ประเมินผล/รายงานผลการดำเนินงาน 

4. ขั้นทบทวนปรับปรุงแก้ไข (Action) 
4.1 ทบทวน/วางแผนปรับปรุง/สรุป/รายงาน 

 
5 พ.ค. 64 
1 มิ.ย 64 

 
7 มิ.ย. 64 – 
28 ก.พ 65 
1 ก.ค 64 – 
30 ธ.ค 64 

4 – 31 ม.ค 65 
 

1 – 11 ก.พ 65 
 

14 ก.พ 65 

 
- 
- 
 
- 
 

25,000 
 
- 
 
- 
 
- 

1. นางนันทพร   ภาวะล ี
2. นายเกรียงศักดิ์  ศรีน้ำ
เงิน 
3. นางสาวภัทรลดา  ปิ่น
เจริญ 
4. นางสาวฉัตรสุดา  บุญ
เสริม 
5. นางสาวมนชญา 
ฉอสุวรรณชาต ิ
6. ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้   
  ภาษาตา่งประเทศทุกคน 
 

กิจกรรมที่ 2 การสอบแข่งขันทักษะความเป็นเลิศวชิาภาษาอังกฤษ 

 1. ขั้นเตรยีมการ (Plan) 
1.1 ประชุมครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
1.2 เสนอโครงการขออนุมัติเบิก-จา่ย 

2. ขั้นดำเนินการ (Do) 
2.1 ติดต่อประสานงานกับงานที่เกีย่วขอ้ง 
2.2 จัดหา/วัสดุอุปกรณ์/แบบทดสอบ 
 
2.3 รับสมัครนักเรียนเข้าร่วมทดสอบ 
 
2.4 ดำเนินการจัดสอบ/ทดสอบ 

3. ขั้นตดิตามประเมินผล (Check) 
3.1 ประเมินผล/รายงานผลการดำเนินงาน 

4. ขั้นทบทวนปรับปรุงแก้ไข (Action) 
4.1 ทบทวน/วางแผนปรับปรุง/สรุป/รายงาน 

 
5 พ.ค. 64 
1 มิ.ย 64 

 
1 - 9 ก.ค 64 
1 ก.ค 64 – 
31 ส.ค 64 
1 ก.ย 64 - 
30 ธ.ค 64 
23 ม.ค 65 

 
1 – 11 ก.พ 65 

 
14 – 25 ก.พ 65 

งบประมาณ 
จากค่าสมัครสอบ 

1.หัวหน้ากลุ่มสาระฯ 
2. นายจิรภัทร  สมคำ 
3. นางมัชฌิมา  โรแวน 
4.นายชานนท์  กุสุริย ์
5. นางนริศรา  แสงสวัสดิ์ 
6.นายวิชาญ น้อยเมือง
เปลือย  
7. นางวนิดา  สูงสันเขต 
8. นางสาวทับทิม มนตรี
พิลา 
9. นางกรรณิการ์ พันธภิบาล 
10. นางสาวสุนันทา ดา่นวัน
ดี 
11.ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้   
  ภาษาตา่งประเทศทุกคน 

กิจกรรมที่ 3 พัฒนาความสามารถครูโดยสอบมาตรฐานสากลระบบออนไลน์ ( เงินบำรงุการศึกษา = 50,000 ) 

 1. ขั้นเตรยีมการ (Plan) 
1.1 ประชุมครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
1.2 เสนอโครงการขออนุมัติเบิก-จา่ย 

2. ขั้นดำเนินการ (Do) 
2.1 สำรวจรายชือ่ครูสมัครสอบ 
2.2 วิเคราะห์เนื้อหาขอ้สอบ/หว้งเวลาในการสอบ 
2.3 ดำเนินการสอบ 

3. ขั้นตดิตามประเมินผล (Check) 
3.1 ประเมินผลการสอบ/รายงานผลการสอบ 

4. ขั้นทบทวนปรับปรุงแก้ไข (Action) 
4.1 ทบทวน/วางแผนปรับปรุง/สรุป/รายงาน 

 
5 พ.ค. 64 
1 มิ.ย 64 

 
1 – 30 ก.ค 64 
2 – 31 ส.ค 64 

1 ก.ย 64 – 
25 ก.พ 65 

 
1 – 11 มี.ค 65 
14 – 31 มี.ค 65 

 
- 
- 
 
- 
- 

50,000 
 
 
- 
- 

1. นางสาวสลินดา  โคตร
ภักด ี
2.นายวิชาญ น้อยเมือง
เปลือย 
3. ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้   
  ภาษาตา่งประเทศทุกคน 
 
 

วิธีดำเนินการ (ต่อ) 
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ลำดับที ่
Item 

การดำเนินงาน 
Implementation 

ระยะเวลา 
Time 

งบประมาณ 
Budget 

ผู้รับผิดชอบ 
Project Proposer 

กิจกรรมที่ 4 งานวันภาษาและวัฒนธรรม ( เงินบำรุงการศึกษา = 37,500 ) 

 1. ขั้นเตรยีมการ (Plan) 
1.1 ประชุมครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
1.2 เสนอโครงการขออนุมัติเบิก-จา่ย 

2. ขั้นดำเนินการ (Do) 
2.1 ติดต่อประสานงานกับงานที่เกีย่วขอ้ง 
2.2 จัดหา/วัสดุอุปกรณ์ตามความจำเปน็ 
2.3 ดำเนินกิจกรรม ประกอบด้วย 
      2.3.1 โครงงานประกวดละครสั้นภาษาอังกฤษ 

(Skit)4/1-4/18 
             2.3.1.1 เงินสนับสนุนการเตรียมฉาก/เส้ือผา้

การแสดง 
             2.3.1.2 กิจกรรมประกวดโครงงานละครสั้น 
      2.3.2 โครงงานกิจกรรมแข่งขัน Crossword 
      2.3.3 โครงงานส่งเสริมกิจกรรม Cover Dance 
              2.3.3.1 กิจกรรมการประกวด Cover Dance 
2.3.4 โครงงานการประกวดRW Singing Contest 
            2.3.4.1 กิจกรรมการประกวด RW Singing 

Contest 
2.4 ค่าอาหารและอาหารวา่ง 

3. ขั้นตดิตามประเมินผล (Check) 
3.1 ประเมินผล/รายงานผลการดำเนินงาน 

 
4. ขั้นทบทวนปรับปรุงแก้ไข (Action) 

4.1 ทบทวน/วางแผนปรับปรุง/สรุป/รายงาน 

 
5 พ.ค. 64 
1 มิ.ย 64 

 
1 – 30 ก.ย 64 
1- 30  พ.ย 64 

23 ธ.ค 64 
 
 

1 ธ.ค 64 
 

23 ธ.ค 64 
23 ธ.ค 64 

 
23 ธ.ค 64 

 
23 ธ.ค 64 

 
23 ธ.ค 64 

 
24 ธ.ค 64 – 
14 ม.ค 65 

 
17 – 31 ม.ค 65 

 
- 
- 
 
- 
- 
- 
 
 

18,000 
 

7,500 
 

1,200 
 

3,400 
 

1,200 
6,200 

 
- 
 
 
- 

1. นางนันทพร  ภาวะลี 
2. นางสาวทับทิม มนตรีพิลา 
3. นางนริศรา แสงสวัสดิ์ 
4. นางมัชฌิมา โรแวน 
5. นางรองรัตน์ แก้วนาดูน 
6. นางสาวมนชญา 
ฉอสุวรรณชาต ิ
7.Mr.KiwanKil 
8. นางสาวสลินดา โคตรภักด ี
9. นายวิชาญ  
น้อยเมืองเปลือย 
10. ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้   
  ภาษาตา่งประเทศทุกคน 
 

กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมส่งเสรมิทักษะการสอบภาษาอังกฤษออนไลน์สำหรับบุคลากรโรงเรียนร้อยเอ็ดวทิยาลัย ( เงินบำรุงการศึกษา = 5,000 ) 

 1. ขั้นเตรยีมการ (Plan) 
1.1 ประชุมครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
1.2 เสนอโครงการขออนุมัติเบิก-จา่ย 

2. ขั้นดำเนินการ (Do) 
2.1 ติดต่อประสานงานกับงานที่เกีย่วขอ้ง 
2.2 รับสมัครครูที่สนใจ 
2.3จัดเตรียมวัสดุ/เอกสารการอบรม 
2.4 จัดอบรมการทำขอ้สอบ 

 
3. ขั้นตดิตามประเมินผล (Check) 

3.1 ประเมินผล/รายงานผลการดำเนินงาน 
4. ขั้นทบทวนปรับปรุงแก้ไข (Action) 
4.1 ทบทวน/วางแผนปรับปรุง/สรุป/รายงาน 

 
1 พ.ย 64 
8 พ.ย 64 

 
15-19 พ.ย 64 
22–30 พ.ย 64 

1-30 ธ.ค 64 
4 ม.ค65 –  
28 ก.พ 65 

 
1 – 11 มี.ค 65 

 
14 – 25 มี.ค 65 

 
- 
- 
 
- 
- 

1,400 
3,600 

 
 
- 
 
- 
 

1. นางนันทพร  ภาวะลี 
2. นางกรรณิการ์ พันธภิบาล 
3. นางมัชฌิมา โรแวน 
4. นางสาวเครือวัลย ์ทองวันด ี
5. ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้   
  ภาษาตา่งประเทศทุกคน 
 
 

กิจกรรมที่ 6 กิจกรรมส่งเสรมิทักษะภาษาต่างประเทศหน้าเสาธง วันละ 2 นาที ( เงินบำรุงการศึกษา = 10,000 ) 
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 1. ขั้นเตรยีมการ (Plan) 
1.1 ประชุมครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
1.2 เสนอโครงการขออนุญาตเบิก-จ่าย 

2. ขั้นดำเนินการ (Do) 
2.1 ติดต่อประสานกับงานที่เกีย่วขอ้ง 
2.2 จัดหาวัสดุอุปกรณ์ตามความจำเป็น 

 
    2.3 นักเรียนดำเนินกิจกรรม 
3. ขั้นตดิตามประเมินผล (Check) 
    3.1 ประเมินผลงาน/รายงานผลการดำเนินงาน 
4. ขั้นทบทวนปรับปรุงแก้ไข 
    4.1 ทบทวน/วางแผนปรับปรุง/สรุป/รายงาน 

 
5 พ.ค. 64 
1 มิ.ย 64 

 
7 มิ.ย 64 

7 มิ.ย 64 – 
28 ม.ค 65 

1 ก.ค 64 – 28 
ม.ค 65 

1 – 11 ก.พ 65 
 
14 – 25 ก.พ 65 

 
- 
- 
 
- 
- 
 

10,000 
 
- 
 
- 

1. นางชมกาญจน ์จันหวันา 
2. นายเกรียงศักดิ์ ศรีน้ำเงิน 
3. นางสาวภัทรลดา ปิ่นเจริญ 
4. นางสาวมนชญา 
ฉอสุวรรณชาต ิ
5. นางสาวฉัตรสุดา บุญเสริม 
6. ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาตา่งประเทศทุกคน 

กิจกรรมที่ 7 กิจกรรมสอนเสริมความรูภ้าษาต่างประเทศเพื่อเตรยีมสอบเข้ามหาวิทยาลัย GAT PAT ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (อังกฤษ จีน ฝรั่งเศส ญีปุ่่น) 
               ( เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี = 23,125 ) 
 1. ขั้นเตรยีมการ (Plan) 

1.1 ประชุมครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
1.2 รับสมัครนักเรียนที่สนใจ 
1.3 เสนอโครงการขออนุญาตเบิก-จ่าย 

2. ขั้นดำเนินการ (Do) 
2.1 วิทยากรจัดเตรียมเอกสารติว 
2.2 จัดหาวัสดุอุปกรณ์ตามความจำเป็น 
2.3 ดำเนินกิจกรรมสอนเสริมความรู้ภาษาต่างประเทศ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
3. ขั้นตดิตามประเมินผล (Check) 

3.1 ประเมินผลงาน/รายงานผลการดำเนินงาน 
4. ขั้นทบทวนปรับปรุงแก้ไข 
4.1 ทบทวน/วางแผนปรับปรุง/สรุป/รายงาน 

 
6 ม.ค 65 

10-31 ม.ค 65 
 
 

1 ก.พ– 18 ก.พ.65  
1 ก.พ– 18 ก.พ.65  

26-27 ก.พ. 65 
 

1 – 11 มี.ค 65 
 

14–25 มี.ค. 65 

 
- 
- 
- 
 
- 
- 

23,125 
 
 
- 
 
- 

1. นายจิรภัทร สมคำ 
2.นางชมกาญจน์   
    จันหวันา 
3.นางสาวสุนันทา   
    ด่านวันด ี
4. นาวสาวสลินดา 
    โคตรภักด ี
5. นายมงคล  คลังมนตรี 
6. นายชานนท ์ กุสุรยิ ์
7.ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้   
  ภาษาตา่งประเทศทุกคน 

 
13. งบประมาณ (Proposed Budget) 

 13.1 งบอุดหนุน (Budget) 127,500  บาท 
      13.2 งบเรียนฟรี 15 ปี              23,125   บาท  
      13.3 เงินอ่ืนๆ                              -        บาท 

รวม (Total)  150,625   บาท 
ประมาณการค่าใช้จ่าย โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านภาษาต่างประเทศ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศฝ่ายวิชาการ  โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 

กิจกรรมที่ 1  กิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศของนักเรียนในการแข่งขันทักษะ Face to Faceและระบบ online ทุกระดับ 

ลำดับที ่
Item 

รายการ 
Lists of materials 

จำนวน/
หน่วย 

Quantity 

ราคา/หน่วย
ละ 

Price 

งบประมาณ Budget 
บำรุงการศึกษา 
School Free 

อ่ืนๆ 
Others 

1 ค่าเอกสาร 100 50 5,000 - 
2 ค่าธรรมเนียมการสมัคร/ข้อสอบ 10 2,000 20,000 - 

รวม (Total)  25,000 - 
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กิจกรรมที่ 2 การสอบแข่งขันทักษะความเป็นเลิศวชิาภาษาอังกฤษ 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 

กิจกรรมที่ 3  กิจกรรมพัฒนาความสามารถครูโดยสอบมาตรฐานสากลระบบออนไลน์ 
ลำดับที ่
Item 

รายการ 
Lists of materials 

จำนวน/
หน่วย 

Quantity 

ราคา/หน่วย
ละ 

Price 

งบประมาณ Budget 
บำรุงการศึกษา 
School Free 

อ่ืนๆ 
Others 

1 ค่าสมัครสอบ TOEFL (IBT) 3 6,000 18,000 - 
2 ค่าสมัครสอบ TOEFL (ITP) 2 1,900 3,800 - 
3 ค่าสมัครสอบ IELTS 2 6,900 13,800 - 
4 ค่าสมัครสอบ TOEIC 2 2,000 4,000 - 
5 ค่าสมัครสอบ CU-TEP 2 900 1,800 - 
6 ค่าสมัครสอบ HSK 2 1,600 3,200 - 
7 ค่าสมัครสอบวัดระดับความถนัดทางภาษาเกาหล ีTopik 1 1,000 1,000 - 
8 ค่าสมัครสอบวัดระดับความถนัดทางภาษาญี่ปุ่น 1 900 900 - 
9 ค่าสมัครสอบวัดระดับภาษาฝรั่งเศส DELF B2 1 3,500 3,500 - 

รวม (Total)  50,000 - 

 
กิจกรรมที่ 4   กิจกรรมงานวันภาษาและวัฒนธรรม 

ลำดับที ่
Item 

รายการ 
Lists of materials 

จำนวน/
หน่วย 

Quantity 

ราคา/
หน่วยละ 
Price 

งบประมาณ 
บำรุงการศึกษา 
School Free 

อ่ืนๆ 
Others 

1 รางวัลและเงินสนับสนุนกิจกรรม 
1.1 เงินสนับสนุนกิจกรรมการประกวดละครสั้น (Skit) 
1.2 รางวัล 

1.2.1 โครงงานประกวดละครสั้นภาษาอังกฤษ(Skit)4/1-4/18 
        - รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัลและเกียรติบัตร  
        - รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัลและเกียรติบัตร 
        - รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 เงินรางวัลและเกียรติบัตร 
- รางวัลชมเชย เงินรางวัลและเกียรติบัตร 
1.2.2 การแข่งขัน Crossword(ทีม 2 คน) 
        - รางวัลชนะเลิศ เกยีรติบัตรและกรอบ 
        - รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เกยีรติบัตรและกรอบ 
        - รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 เกยีรติบัตรและกรอบ 
1.2.3. การแข่งขัน Cover Dance(ทีม12 คน) 
        - รางวัลชนะเลิศ เกยีรติบัตรและกรอบ 
        - รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เกยีรติบัตร 
        - รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 เกยีรติบัตร 

1.2.4. การแข่งขัน RW Singing Contest(เดี่ยว) 
        - รางวัลชนะเลิศ เกยีรติบัตรและกรอบ 
        - รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เกยีรติบัตรและกรอบ 

 
18 
 
 
1 
1 
1 
3 
 
2 
2 
2 
 

12 
1 
1 
 
2 
2 

 
1,000 

 
 

3,000 
2,000 
1,000 
500 

 
200 
200 
200 

 
200 
500 
500 

 
200 
200 

31,300 
18,000 
13,300 

 
3,000 
2,000 
1,000 
1,500 
 
400 
400 
400 
 
2,400 
500 
500 
 
400 
400 

- 
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        - รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 เกยีรติบัตรและกรอบ 2 200 400 
2 ค่าอาหารและอาหารวา่ง 62 100 6,200  

รวม (Total) 37,500  

 
กิจกรรมที่ 5   กิจกรรมส่งเสริมทักษะการสอบภาษาอังกฤษออนไลน์สำหรับบุคลากรโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 

ลำดับที ่
Item 

รายการ 
Lists of materials 

จำนวน/
หน่วย 

Quantity 

ราคา/หน่วย
ละ 

Price 

งบประมาณ Budget 
บำรุงการศึกษา 
School Free 

อ่ืนๆ 
Others 

1 เอกสาร   1,400 - 
2 ค่าอาหารกลางวันและอาหารวา่ง   3,000 - 
3 วิทยากร     600 - 

รวม (Total)  5,000 - 

 
กิจกรรมที่ 6   โครงงานแข่งขันการพูดภาษาต่างประเทศหน้าเสาธง วันละ 2 นาที(ทีมละ 2 คน) 

ลำดับที ่
Item 

รายการ 
Lists of materials 

จำนวน/
หน่วย 

Quantity 

ราคา/หน่วย
ละ 

Price 

งบประมาณ Budget 
บำรุงการศึกษา 
School Free 

อ่ืนๆ 
Others 

1 

รางวัล 
   - รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัลพร้อมเกยีรติบัตร 
   - รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1เงินรางวัลพร้อมเกียรติบัตร 
   - รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2เงินรางวัลพร้อมเกียรติบัตร 

 
10 
10 
10 

 
300 
200 
100 

6,000 
3,000 
2,000 
1,000 

 
- 

2 เกียรติบัตร 400 10 4,000 - 
รวม (Total)  10,000 - 

 
กิจกรรมที่ 7  กิจกรรมสอนเสริมความรู้ภาษาต่างประเทศเพ่ือเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัย GAT PAT 

ลำดับที ่
Item 

รายการ 
Lists of materials 

จำนวน/
หน่วย 

Quantity 

ราคา/หน่วย
ละ 

Price 

งบประมาณ Budget 
บำรุงการศึกษา 
School Free 

อุดหนุนเรียน
ฟรี 15 ป ี

1 ค่าเอกสาร 330 50 - 16,500 
2 ค่าอาหารกลางวันและอาหารวา่ง   - 2,785 
3 วิทยากร 4 คน 4 600 - 2,400 
4 ปากกามาคเกอร์ Posca เขียน visual 24 แท่ง 60 - 1,440 

รวม (Total)  - 23,125 

 
14. เนื้อหาสาระ (Content for Seminar)  - 
15. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (Connected Agencies) 

15.1 งานแผนงาน    15.2 งานการเงิน 
15.3 งานพัสดุ     15.4 หน่วยงานราชการ/หน่วยงานเอกชนท่ีเกี่ยวข้อง 

16. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (End-products of Expected Outcomes) 
16.1 นักเรียนมีการพัฒนาทางด้านภาษาต่างประเทศ 
16.2 นักเรียนมีความรักในหมู่คณะ 
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16.3 นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนภาษาต่างประเทศ 
16.4 ครูมีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานสากล 
16.5 นักเรียนได้รบัรางวัลจากการแข่งขันระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับประเทศ และระดับนานาชาติ 

17. เคร่ืองมือท่ีใช้ประเมินผลกิจกรรม 
17.1 แบบประเมินความพึงพอใจกิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศของนักเรียนในการแข่งขันทกัษะ Face to Face และ

ระบบออนไลน ์
17.2 แบบประเมินความพึงพอใจกิจกรรมพัฒนาความสามารถครูโดยสอบมาตรฐานสากลระบบออนไลน์ 

17.3 แบบประเมินความพึงพอใจกิจกรรมงานวันภาษาและวัฒนธรรม 
17.4 แบบประเมินความพึงพอใจกิจกรรมส่งเสริมทักษะภาษาต่างประเทศหน้าเสาธง วันละ 2 นาที 

18. การควบคุมความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น  
18.1 การรับนักเรียนของมหาวิทยาลัยต่างๆ มีการเปลี่ยนแปลงบ่อย ส่งผลให้การเตรียมความพร้อมใหน้ักเรียนไม่สอดคล้องกับ

ระยะเวลาการรับสมัครและวิธีการรับสมคัรของสถาบันอุดมศึกษา 
18.2 โรงเรียนมีกิจกรรมพิเศษต่างๆ ที่จะให้นักเรยีนเข้าร่วม ส่งผลให้เวลาเรียนของนักเรียนไมเ่พียงพอ 
18.3 ประเทศไทยได้รับผลกระทบจากการแพรร่ะบาดของโรคตดิเช้ือไวรัสโคโรน่า-19 รอบที่ 3 โรงเรยีนต้องหยุดเรียนทำให้มี

ผลกระทบต่อการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมใหส้อดคล้องกับระยะเวลาตามตารางปฏบิัติการของโรงเรียน 
19. แนวทางการแก้ปัญหาความเสี่ยงที่จะเกิดขึน้ 
 19.1 สำรวจความต้องการในการติวแต่ละวิชาแล้วแยกกลุ่มย่อย ครูปรับการเรียนการสอนโดยใช้ออนไลน์และให้นักเรียนศึกษา
ค้นคว้าด้วยตนเองเพิ่มเติมและติดตามผลการเรียน รวมทั้งแจ้งให้ผู้ปกครองทราบเพื่อวางแผนแก้ปัญหาร่วมกัน 
 19.2 การจัดการเรียนการสอนและการติวเพื่อเตรยีมความพร้อมใหน้ักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ต้องปรับเปลีย่นมาจดัในภาคเรียน
ที่ 1 เพิ่มเติมในคาบเรียนท่ี 9และหรือวันเสาร์-อาทิตย์ และครผูู้สอนทำงานร่วมกับครูแนะแนวอยา่งต่อเนื่องและเขม้แข็งในการให้
ข้อมูลเป็นปัจจุบันของการรับสมัครของมหาวิทยาลัยต่างๆ 
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1. (1.33.1) โครงการ (Project)  สนับสนุนแหล่งเรียนรู้และจัดหาวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอนศิลปะ 
2. สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน มาตรฐานที่  1   
3. สอดคล้องกับยุทธศาสตร์  ข้อที่ 6 
   เป้าหมายหลัก     ข้อที่ 6.1 , 6.2 
   ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน   ข้อที่ 6.1.1 , 6.1.2 
4. หน่วยงานที่รับผิดชอบ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 
5. ผู้รับผิดชอบดำเนินงาน (project proposer) นายศุภชัย  ไพรินทร์ 
6. ลักษณะโครงการ (Type of the project)  โครงการใหม่ 
7. หลักการและเหตุผล (Background of Rational Criteria) 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะมีการจัดการเรียนการสอนทุกระดับชั้น  ทั้งระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย  มีความ
จำเป็นที่จะต้องพัฒนาแหล่งเรียนรู้ และจัดหาสื่อวัสดุอุปกรณ์ในการเรียนการสอน ให้มีประสิทธิภาพและเพียงพอ เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้
บรรลุผลตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร  
8. วัตถุประสงค์ (Objectives)  
     8.1 เพื่อจัดซื้อ/จัดหา วัสดุ/อุปกรณ์/ครุภัณฑ์/สื่อเทคโนโลยีการสอนต่างๆ ที่มีคุณภาพทันสมัย ให้มีจำนวนเพียงพอต่อการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน 
     8.2  เพื่อให้การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
     8.3 ให้นักเรียนได้พัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและพัฒนาศักยภาพการเรียนของตนเอง จากสื่อการเรียนที่หลากหลาย 
     8.4 เพื่อซ่อมแซมและบำรุงรักษาวัสดุ/อุปกรณ์/ครุภัณฑ์/สื่อเทคโนโลยีการสอนต่างๆ ให้พร้อมใช้งานอย่างสม่ำเสมอ 
     8.5 เพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมท้ังภายนอกและภายในห้องเรียนศิลปะ ให้มีบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ศิลปะอย่างมีสุนทรียภาพ 
9. เป้าหมาย (Goals)  
 9.1 ด้านคุณภาพ (Quality)  
      9.1.1 มีวัสดุ/อุปกรณ์/ครุภัณฑ์/สื่อเทคโนโลยีการสอนต่างๆ ท่ีดีมีคุณภาพ ทันสมัย และมีความพร้อม สำหรับการใช้งาน  
      9.1.2 มีห้องเรียนศิลปะที่มีบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ มีเจตคติที่ดีต่อวิชาศิลปะ 
    9.2 ด้านปริมาณ (Quantity)   
       9.2.1 นักเรียนมีพัฒนาการด้านศิลปะ มีความคิดสร้างสรรค์ มีสุนทรียภาพ มีความสุข กับการเรียน และมีผลสัมฤทธิ์ ทางการ
เรียนสูงขึ้น ร้อยละ 85  
         9.2.2 นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ร้อยละ 85 
10. สถานที่ดำเนินการ (Place)  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ   โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 
11. ระยะเวลาดำเนินการ (Time)   

()  ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2564 (1 เมษายน 2564 – 30 กันยายน 2564) 
   ()  ภาคเรียนท่ี 2  ปีการศึกษา 2564 (1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565) 
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12. วิธีดำเนินการ (Procedure: activity) 
ลำดับที ่
(Item) 

การดำเนินงาน 
(Implementation) 

ระยะเวลา
(Time) 

งบประมาณ
(Budget) 

ผู้รับผิดชอบ 
(Project Proposer) 

1 กิจกรรมสนับสนุนแหล่งเรยีนรู้และจดัหาวัสดุอุปกรณ์การเรยีนการสอนศิลปะ ( งบบำรุงการศึกษา = 100,000 ) 
 1.ขั้นเตรียมการ (Plan) 

  1.1 สำรวจวัสดุ ครุภัณฑ์ ที่มกีารชำรุด หรือไม่เพียงพอ
ต่อการใช้งาน 
  1.2 สำรวจราคากลางครุภัณฑ์ 
  1.3 ประชุมวางแผนเสนอโครงการ 
2.ขั้นดำเนินการ (Do) 
  2.1 แต่งตั้งคณะกรรมการ 
  2.2 จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ และซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ 
3.ขั้นติดตามประเมินผล(Check) 
  3.1 ติดตามผล/ประเมินผลการดำเนินงาน 
4.ขั้นทบทวน ปรับปรุงแก้ไข(Action) 
  4.1 ทบทวนรายงานเพื่อวางแผนปรับปรุง  
  4.2 สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน 

 
1- 31เม.ย.64 

 
 
 
 

1พ.ค.64– 28กพ.
65 
 

15 มี.ค. 65 
 

31 มี.ค. 65 
 

 
- 
 
- 
- 
- 

 
100,000 

- 
 
- 
- 

นายศุภชยั  ไพรินทร์ 

 
13. งบประมาณ (Proposed Budget)   
      13.1 เงินบำรุงการศึกษา                100,000   บาท 
      13.2 เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี            -        บาท 
      13.3 เงินอ่ืนๆ                                 -        บาท 
             รวม (Total)                     100,000   บาท 

ประมาณการค่าใช้จ่าย 
โครงการสนับสนุนแหล่งเรียนรู้และจัดหาวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอนศิลปะ 

กลุ่มสาระการเรียนรูศ้ิลปะ   ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 
 

ลำดับที ่
Item 

รายการ 
Lists of materials 

จำนวน/
หน่วย 

Quantity 

ราคา/หน่วย
ละ 

Price 

งบประมาณ Budget 
บำรุงการศึกษา 
School Free 

อ่ืนๆ 
Others 

1 วัสดุสำนักงาน   40,000 - 
- หมึก hp lazerjet pro m 12 a  2 300 600 - 
- แลคซีน ขนาด 1.5 นิ้ว 5 90 450 - 
- น้ำยาลบคำผิด ลิควิดเปเปอร์ 7   มล 2 780 1,560 - 
- ลวดเย็บกระดาษ ขนาด 33 มม 5 65 325 - 
- ลวดเย็บกระดาษ 10-11 5 200 1,000 - 
- ลูกแมก็ยิงบอร์ด 5 240 1,200 - 
- เครื่องยิงบอร์ด 1 1,200 1,200 - 
- หมึก Brother dcp t 310 2 820 1,640 - 
- ผงหมึก Brother lazer Hl 2240 D 1 2,500 2,500 - 
- เทปกาวย่น 1.5x25หลา แพค 6  มว้น 5 150 750 - 
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- กาวสองหนา้ แบบหนา 3 50 150 - 
- กาวสองหนา้ แบบบาง 4 25 100 - 
- คลิปดำหนีบกระดาษ e 110 32 มม.กล่อง 12 ตัว 12 30 360 - 
-โปรแกรม Antivirus 2 2,000 4,000 - 
- คลิปบอร์ด  A4 ตราช้าง  10 47 470 - 
- กาวร้อน1 กล่อง 30 ขวด 2 365 730 - 
- คีมปากจระเข้  1 360 360 - 
- แม็กเย็บกระดาษ 10 78 780 - 
- หมึกส ีปริ๊นเตอร์ cannon 2 200 400 - 
- Computer all in one Hp 1005G1/45 Gb/1TB 1 18,000 18,000 - 
- เครื่องเข้าเล่มเอกสาร สันกระดูกงู 1 2,925 2,925 - 

 - แผ่นใสหน้าปก 1 500 500 - 
2 จัดซื้อ/ซ่อมแซมสื่อวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอนดนตรี   20,000 - 
3 จัดซื้อ/ซ่อมแซมสื่อวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอนนาฏศิลป์   20,000 - 
4 จัดซื้อ/ซ่อมแซมสื่อวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอนทัศนศิลป์   20,000 - 

รวม (Total) 100,000  

  
14. เนื้อหาสาระ (Content for Seminar) - 
15. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (Connected Agencies) 
     15.1 ฝ่ายวิชาการ   15.2 ฝ่ายบริการ   15.3  ฝ่ายธุรการ 
     15.4 งานพัสดุ    15.5  งานแผนงาน              15.5 งานการเงิน 
16. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (End-products of Expected outcomes) 
     16.1 ได้วัสดุอุปกรณ์ครุภัณฑ์สื่อเทคโนโลยีการสอนต่างๆที่ดีมีคุณภาพ ทันสมัย มีจำนวนเพียงพอต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอน  
     16.2 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเป็นไปอย่างสะดวก ต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพ  
     16.3 อุปกรณ์/ครุภัณฑ์/สื่อเทคโนโลยีการสอนต่างๆ ได้รับการซ่อมแซม บำรุงรักษาให้อยู่ในสภาพดี พร้อมสำหรับใช้งาน  
     16.4 ครูมีประสิทธิภาพกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และผู้เรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีดีขึ้น  
17. เคร่ืองมือท่ีใช้ประเมินผลกิจกรรม 
     17.1 แบบประเมินความพึงพอใจโครงการส่งเสริมแหล่งเรียนรู้และจัดหาวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอนศิลปะ 
     17.2 แบบประเมินผลกิจกรรมโครงการส่งเสริมแหล่งเรียนรู้และจัดหาวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอนศิลปะ 
     17.3 แบบประเมินเจตคติต่อการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
18. การควบคุมความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น 
     18.1  ในการจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์อาจมีการเปลี่ยนแปลงรายการและเปลี่ยนราคาได้และอาจล่าช้าได้ 
     18.2  การพัฒนาการเรียนการสอนในกลุ่มสาระฯ อาจไม่เพียงพอกับความต้องการ 
     18.3  ดำเนินการไม่ทันเวลาตามที่กำหนด 
19. แนวทางการแก้ปัญหาความเสี่ยงท่ีจะเกิดขึ้น 
     19.1  ควบคุม ดูแล และเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้างภายในห้วงเวลาที่กำหนด 
     19.2  จัดหาสื่อการเรียนการสอนและสื่อเทคโนโลยี ให้เหมาะสมและเพียงพอกับความต้องการของแต่ละสาขาวิชา 
     19.3  ประชุมปรึกษาหารือและดำเนินการให้ทันตามกำหนด 
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1. (1.33.2) โครงการ (Project)  ส่งเสริมการเรียนการสอน  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
2. สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน มาตรฐานที่  1 , 3   
3. สอดคล้องกับยุทธศาสตร์  ข้อที่ 1 , 3 , 
   เป้าหมายหลัก     ข้อที่ 1.7 , 3.2 , 3.3 
   ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน   ข้อที่ 1.7.2 , 3.2.1 , 3.2.2 , 3.3.1 
4. หน่วยงานที่รับผิดชอบ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 
5. ผู้รับผิดชอบดำเนินงาน (project proposer) นางกนกวรรณ  นิโรคะ และคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
6. ลักษณะโครงการ (Type of the project)  โครงการใหม่ 
7. หลักการและเหตุผล (Background of Rational Criteria) 

ปัจจุบันการการจัดการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ต้องมุ่งพัฒนาผลสัมฤทธิ์ให้สูงกว่าระดับชาติ กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ ศิลปะจึงจำเป็นต้องพัฒนาครูให้มีความรู้ความเข้าใจเป้าหมายการจัดการศึกษาและหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความรู้  
ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญสามารถใช้เทคโนโลยีในการพัฒนาการเรียนรู้ของตนเองและผู้เรียน มี
การประเมินผลการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับสภาพการเรียนรู้ และนำผลการประเมินมาปรับเปลี่ยนการเรียนการสอน เพื่อ พัฒนา
ผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ ตลอดจนพัฒนาวิธีการสอนให้หลากหลาย และนำประสบการณ์วิธีการเหล่านั้นมาใช้ในการเรียนการสอน 

นักเรียนที่มีความสนใจและมีความสามารถพิเศษทางศิลปะ ทั้งด้านทัศนศิลป์ ดนตรี และนาฏศิลป์  ควรได้รับการสนับสนุน
ให้ พัฒนาทักษะความสามารถให้สูงยิ่งขึ้น เพื่อส่งเสริมสู่เป้าหมายชีวิตในอนาคต ที่แต่ละคนต้องการ ซึ่งกิจกรรมทางศิลปะ เป็น
กิจกรรมที่พัฒนาความเป็นมนุษย์ให้สมบูรณ์และสมดุลทั้งด้านร่างกาย และจิตใจ การแสดงผลงานจากผลการจัดการเรียนรู้ทั้งด้าน
ดนตรี นาฏศิลป์ และทัศนศิลป์ เป็นการส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักชื่นชม เห็นคุณค่า มีสุนทรียภาพ มีความสุขและภาคภูมิใจในศักยภาพ
ของตนเอง  
8. วัตถุประสงค์ (Objectives)  
 8.1 เพื่อให้นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางศิลปะ พัฒนาศักยภาพ สุนทรียภาพ และปลูกฝัง ให้เห็นคุณค่าของ ผลงานทศันศลิป์ 
ดนตรีและนาฏศิลป์สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้  
 8.2 เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ทั้งด้านทัศนศิลป์ ดนตรี และนาฏศิลป์ ให้มีโอกาสได้เข้า  
ร่วมประกวดแข่งขันในทุกระดับ  
 8.3 ให้นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และมีเจตคติที่ดีต่อวิชาศิลปะ  
 8.4 เพื่อส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถ ทักษะกระบวนการ เทคนิคการจัดการเรียนการสอนให้กับบุคลากรในกลุ่มสาระ  
การเรียนรู้ศิลปะ  
    8.5 พัฒนาหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะให้ประสิทธิภาพ นำมาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้เป็น อย่างดี 
9. เป้าหมาย (Goals) 
 9.1 ด้านคุณภาพ (Quality)  
      9.1.1 นักเรียนมีความสนใจในการพัฒนาทักษะความสามารถด้านทัศนศิลป์ ดนตรีและนาฏศิลป์ โดยวิธีการอันหลากหลาย 
ด้วยตนเอง สามารถนำหลักการทางศิลปะมาประยุกต์ใช้ได้ และมีเจตคติที่ดีต่อวิชาศิลปะ 
      9.1.2 นักเรียนได้แสดงออกซึ่งความรู้ความสามารถทักษะในด้านทัศนศิลป์ ดนตรีและนาฏศิลป์ ได้รับรางวัลจากการประกวด  
แข่งขันในรายการต่างๆ และนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีสูงขึ้น 
      9.1.3  บุคลากรในกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะสามารถนำสื่อ และนวัตกรรมใหม่ๆมาเป็นส่วนหนึ่งในการจัดการเรียนการสอน  
    9.2 ด้านปริมาณ (Quantity)   
        9.2.1 นักเรียนโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย เป็นตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันและได้รับรางวัลในระดับต่างๆ เพิ่มขึ้นร้อยละ 70 



แผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2564 
โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย/ฝ่ายวิชาการ 

228 
 

 

  9.2.2 นักเรียนโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยระดับ ม.3 และ ม.5  สามารถปฏิบัติรำวงเขียวแสดได้ทุกคน 
  9.2.3  บุคลากรในกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะทุกคน สามารถใช้สื่อและนวัตกรรมใหม่ๆเข้ามา  เป็นส่วนหนึ่งในการจัดการ
เรียนการสอน ส่งผลให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาศิลปะของผู้เรียนเพิ่มขึ้น ร้อยละ 5 
10. สถานที่ดำเนินการ (Place)  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ   โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 
11. ระยะเวลาดำเนินการ (Time)  ()  ภาคเรียนท่ี 1  ปีการศึกษา 2564 (1 เมษายน 2564 – 30 กันยายน 2564) 
           ()  ภาคเรียนท่ี 2  ปีการศึกษา 2564 (1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565) 
12.วิธีดำเนินการ (Procedure : activity) 

ลำดับที ่
(Item) 

การดำเนินงาน 
(Implementation) 

ระยะเวลา
(Time) 

งบประมาณ
(Budget) 

ผู้รับผิดชอบ 
(Project Proposer) 

กิจกรรมที่ 1 ส่งเสริมความเป็นเลิศผู้เรียนด้านศิลปะ ( งบบำรุงการศึกษา = 40,000 ) 
1 1.ขั้นเตรียมการ  

   1.1 เสนอโครงการอนุมัติ/ประชุมผู้รับผิดชอบ 
2. ขั้นดำเนินการ (Do)  
2.1 คัดเลือกนักเรียนที่เป็นตัวแทนการแข่งขัน  
2.2 จัดซื้อ/จัดหารายการวัสดุฝึกซ้อม 
2.3 เตรียมความพร้อมให้กับตวัแทนนักเรียน 
3. ขั้นตดิตามประเมินผล (Check)  
3.1 ติดตามผล/ประเมินผลการดำเนินงาน  
4. ขั้นทบทวนปรับปรุงแก้ไข (Action)  
4.1 ทบทวน/สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน 

  17 พ.ค. 64 
 

ตลอดปี
การศึกษา 

 
 

15 มี.ค. 65 
 

31 มี.ค. 65 
 

- 
 
 
- 

40,000 
- 
 
- 
 
- 

นายวรวิชย ์ จันทร์เพ็ง /คณะ
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

กิจกรรมที่ 2 การแสดงผลงานนักเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ( งบบำรุงการศึกษา = 50,000 ) 
2 1.ขั้นเตรียมการ (Plan)  

1.1 เสนอโครงการอนุมัติ/ประชุมผู้รับผิดชอบ  
2.ขั้นดำเนินการ (Do)  
2.1 ประกาศรับสมัครผู้เข้าร่วมแข่งขัน  
2.2 จัดสถานที่จัดการแข่งขัน  
2.3 จัดการแข่งขันประกาศผล มอบรางวัล  
3.ขั้นติดตามประเมินผล (Check)  
3.1 ประเมินผลงาน/รายงานผลการดำเนินงาน  
4.ขั้นทบทวนปรบัปรุงแก้ไข (Action) 
 4.1 ทบทวน/สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน 

17 พ.ค. 64 
 
 

20-24 ธ.ค.64 
 
 

 
4 –7 มี.ค. 65 

 
14  มี.ค. 65 

- 
 
 
- 

15,000 
35,000  

 
- 
 
- 

 
นางกนกวรรณ  นโิรคะ /คณะ
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

กิจกรรมที่ 3 พัฒนาครแูละบุคลากร กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ( งบบำรุงการศึกษา = 10,000 ) 
3 1.ขั้นเตรียมการ (Plan)  

1.1 เสนอโครงการอนุมัติ/ประชุมผู้รับผิดชอบ  
2.ขั้นดำเนินการ (Do)  
2.1 ติดต่อประสานงานวิทยากร 
2.2 ดำเนินการจัดอบรม  
3.ขั้นติดตามประเมินผล (Check)  
3.1 ประเมินผลงาน/รายงานผลการดำเนินงาน  
4.ขั้นทบทวนปรบัปรุงแก้ไข (Action)  
4.1 ทบทวน/สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน 

 
17 พ.ค. 64 

 
1 มิ.ย. 64 

8-9 มิ.ย. 64 
 

25 มิ.ย. 64 
 

30 มิ.ย. 64 

 
- 
 
- 

10,000  
 
- 
 
- 

นายรังสรรค์  ต้นทัพไทย /
คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้

ศิลปะ 

กิจกรรมที่ 4 พัฒนาวชิาการนักเรียนวงโยธวาทติ ( งบอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี = 23,125 ) 
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4 1.ขั้นเตรียมการ (Plan)  
1.1 เสนอโครงการอนุมัติ/ประชุมผู้รับผิดชอบ  
2.ขั้นดำเนินการ (Do)  
2.1 ติดต่อประสานงานวิทยากร 
2.2 ประเมินความพร้อมของผู้เรียน 
2.3 จัดตารางการสอนเสริม 
2.4 ดำเนินการสอนเสริมพัฒนานักเรียนตามโครงการ  
3.ขั้นติดตามประเมินผล (Check)  
3.1 ประเมินผลงาน/รายงานผลการดำเนินงาน  
4.ขั้นทบทวนปรบัปรุงแก้ไข (Action)  
4.1 ทบทวน/สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน 

 
17 พ.ค. 64 

 
24 ม.ค. – 4 

ก.พ. 65 
 
 
 

7 – 11 ก.พ. 65 
 

11 ก.พ. 65 

 
- 
 
- 
- 
- 

23,125 
 
- 
 
- 

นางกนกวรรณ  นโิรคะ /คณะ
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

กิจกรรมที่ 5 คา่ยส่งเสริมนักเรียนฝึกทกัษะพ้ืนฐานทางศิลปะ ( งบอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี = 20,000 ) 
5 1.ขั้นเตรียมการ (Plan)  

1.1 เสนอโครงการอนุมัติ/ประชุมผู้รับผิดชอบ  
2.ขั้นดำเนินการ (Do)  
2.1 วางแผนการฝึกปฏิบัต ิ
2.2 ติดต่อประสานงานวิทยากร 
2.3 ดำเนินการจัดอบรมนักเรียน 
3.ขั้นติดตามประเมินผล (Check)  
3.1 ประเมินผลงาน/รายงานผลการดำเนินงาน  
3.2 แสดงผลงาน หลังการอบรม 
4.ขั้นทบทวนปรบัปรุงแก้ไข (Action)  
4.1 ทบทวน/สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน 

 
17 พ.ค. 64 
 
1-5 พ.ย.64 
5 พ.ย. 64 
15-26 พ.ย. 64 
 
30 พ.ย. 64 
1 ธ.ค. 64 
 
7 ธ.ค. 64 

 
- 
 
- 
- 

15,000 
 
- 

5,000 
 
- 

นางกนกวรรณ  นโิรคะ /คณะ
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

 
13. งบประมาณ (Proposed Budget)   
      13.1 เงินบำรุงการศึกษา                100,000   บาท 
      13.2 เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี         43,125   บาท 
      13.3 เงินอ่ืนๆ                                 -        บาท 
             รวม (Total)                     143,125   บาท 

ประมาณการค่าใช้จ่ายโครงการ ส่งเสริมการเรียนการสอน  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 

กิจกรรมที่ 1 ส่งเสริมความเป็นเลิศผู้เรียนด้านศิลปะ 

ลำดับที ่
Item 

รายการ 
Lists of materials 

จำนวน/
หน่วย 

Quantity 

ราคา/
หน่วยละ 
Price 

งบประมาณ Budget 
บำรุงการศึกษา 
School Free 

อ่ืนๆ 
Others 

1 ค่าวิทยากรภายนอก   10,000 - 
ค่าวัสดุฝึก ดนตรี   5,000 - 
ค่าวัสดุฝึก ทัศนศิลป ์   5,000 - 
ค่าวัสดุฝึก นาฏศิลป ์   5,000 - 
ค่าอาหาร และอาหารว่าง   15,000 - 

รวม (Total) 40,000 - 
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กิจกรรมที่ 2 การแสดงผลงานนักเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

ลำดับที ่
Item 

รายการ 
Lists of materials 

จำนวน/
หน่วย 

Quantity 

ราคา/
หน่วยละ 
Price 

งบประมาณ Budget 
บำรุงการศึกษา 
School Free 

อ่ืนๆ 
Others 

1. ค่ารางวัลการประกวดแข่งขัน 10 รายการ      

- รางวัลที่ 1    5,000 - 

- รางวัลที่ 2   4,000 - 
- รางวัลที่ 3   3,000 - 
- รางวัลชมเชย   1,000 - 
- ค่าการแสดง   10,000 - 

2. ค่าตกแต่งสถานที่และจัดเตรียมกิจกรรม   15,000 - 
3. ค่าอาหารและอาหารวา่ง   12,000 - 

รวม (Total) 50,000 - 
 

กิจกรรมที่ 3 พัฒนาครแูละบุคลากร กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

ลำดับที ่
Item 

รายการ 
Lists of materials 

จำนวน/
หน่วย 

Quantity 

ราคา/
หน่วยละ 
Price 

งบประมาณ Budget 
บำรุงการศึกษา 
School Free 

อ่ืนๆ 
Others 

1. ค่าตอบแทนวิทยากรภายนอก   4,000 - 
2. ค่าจัดทำเอกสารรูปเล่ม   2,000 - 

ค่าถ่ายเอกสาร   700 - 
แฟ้มซองพลาสติก 12 ซอง   180 - 

3. ค่าอาหารและอาหารวา่ง   3,120 - 
รวม (Total) 10,000 - 

 
กิจกรรมที่ 4 พัฒนาวชิาการนักเรียนวงโยธวาทติ 

ลำดับที ่
Item 

รายการ 
Lists of materials 

จำนวน/
หน่วย 

Quantity 

ราคา/
หน่วยละ 
Price 

งบประมาณ Budget 
บำรุงการศึกษา 
School Free 

อุดหนุนเรียน
ฟรี 15 ป ี

1. ค่าวัสดุอุปกรณ์   - 5,125 
2. ค่าอาหารและอาหารวา่ง   - 18,000 

รวม (Total) - 23,125 
 

กิจกรรมที่ 5 คา่ยส่งเสริมนักเรียนฝึกทกัษะพ้ืนฐานทางศิลปะ 

ลำดับที ่
Item 

รายการ 
Lists of materials 

จำนวน/
หน่วย 

Quantity 

ราคา/
หน่วยละ 
Price 

งบประมาณ Budget 
บำรุงการศึกษา 
School Free 

อุดหนุนเรียน
ฟรี 15 ป ี

1. ค่าวิทยากรภายนอก   - 5,000 
2. ค่าอาหารและอาหารวา่ง   - 10,000 
3. ค่าจัดแสดงผลงาน   - 5,000 

รวม (Total) - 20,000 

14. เนื้อหาสาระ (Content for Seminar)  
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     14.1 หลักสูตรสถานศึกษา / หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
     14.2 ระเบียบการวัด และประเมินผล โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 
     14.3  เนื้อหาวิชาหลัก 5 วิชา ในการเตรียมความพร้อมศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 
     14.4  การฝึกทักษะความสามารถด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ 
15. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (Connected Agencies) 
     15.1 ฝ่ายวิชาการ 15.2 ฝ่ายบริการ  15.3  ฝ่ายธุรการ   15.4 งานพัสดุ 
     15.5  งานแผนงาน 15.6 งานการเงิน   
16. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (End-products of Expected outcomes) 
     16.1 นักเรียนท่ีมีความรู้ความสามารถทักษะด้านทัศนศิลป์ ดนตรีและนาฏศิลป์ได้พัฒนาตนเอง มีความพร้อม ความมั่นใจและเกิด 
ประสบการณ์มากขึ้น ทำให้มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีสูงขึ้น  
     16.2 นักเรียนได้แสดงออกซึ่งความรู้ความสามารถ ทักษะและประสบการณ์ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ทางด้านทัศนศิลป์ ดนตรี  
และนาฏศิลป์เกิดสุนทรียภาพ พัฒนาทักษะความสามารถและประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน  
     16.3 มีเจตคติที่ดีต่อวิชาศิลปะ นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น ร้อยละ 5 และได้นักเรียนที่มีทักษะทางด้านทัศนศิลป์ 
ดนตรีและนาฏศิลป์เป็นตัวแทนโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยเข้าประกวดแข่งขันทักษะกับหน่วยงานภายนอก   
     16.4 ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะได้รับการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญตามหลักสูตรแกนกลาง 
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 มีการพัฒนาทักษะทางทัศนศิลป์ ดนตรีและนาฏศิลป์ ตามความถนัด  
     16.5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะมีหลักสูตรกลุ่มสาระศิลปะที่มีประสิทธิภาพ 
     16.6  นักเรียนวงโยธวาทิตมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเพิ่มขึ้น ร้อยละ 70 
     16.7 สถานศึกษามีผลงานการแสดงท่ีเป็นอัตลักษณ์ของโรงเรียน  
     16.8 นักเรียนโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย สามารถรำเพลงรำวงเขียวแสดได้ทุกคน 
17. เคร่ืองมือท่ีใช้ประเมินผลกิจกรรม 
     17.1 แบบประเมินความพึงพอใจกิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศผู้เรียนด้านศิลปะ, กิจกรรมการแสดงผลงานนักเรียน กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ศิลปะ, กิจกรรมพัฒนาหลักสูตร ครูและบุคลากร กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ และกิจกรรมพัฒนาวิชาการนักเรียนวงโยธวาทิต 
     17.2 แบบประเมินผลกิจกรรมกิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศผู้เรียนด้านศิลปะ, กิจกรรมการแสดงผลงานนักเรียน กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ศิลปะ, กิจกรรมพัฒนาหลักสูตร ครูและบุคลากร กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ , กิจกรรมพัฒนาวิชาการนักเรียนวงโยธวาทิต และ
กิจกรรม 
18. การควบคุมความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น 
     18.1 ระยะเวลาในการฝึกซ้อมนักเรียนที่จะแข่งขันทักษะไม่เพียงพอ เนื่องจากกำหนดการที่กระชั้นชิด 
     18.2.เนื่องจากสถานที่จัดกิจกรรมเป็นสถานที่กลางแจ้ง อาจเกิดการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ ทำให้ ไม่สะดวกต่อการจัด  
กิจกรรม  
     18.3 ถ้าโรค covid-19 คุกคามหรือประเทศไทยยังควบคุมไม่ได้ กลุ่มสาระการเรียนรู้จำเป็นต้องดำเนินการจัดอบรมสัมมนาใน
รูปแบบออนไลน์เพื่อ พัฒนาครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
19. แนวทางการแก้ปัญหาความเสี่ยงท่ีจะเกิดขึ้น 
     19.1 จัดตารางฝึกซ้อมให้พร้อม  
     19.2 วางแผนสำรองเตรียมพร้อม หากมีการเปลี่ยนแปลงสถานท่ีเนื่องจากสภาพอากาศไม่สะดวกต่อการจัดกิจกรรม  
     19.3 อาจจัดการอบรมแบบออนไลน์หรือปรับแผนเพื่อทำกิจกรรมอย่างอ่ืน เช่น ปรับปรุงกลุ่มสาระฯ จัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์ เป็นต้น 
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1. (1.34.1) โครงการ (Project)  สนับสนนุวัสดุอุปกรณ์ด้านการเรียนการสอนกลุ่มสาระการงานอาชีพ 
2. สนองมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน   ข้อที่ 1 
3. สอดคล้องกับยุทธศาสตร์     ข้อที ่ 10  
   เป้าหมายหลัก                  ข้อที ่ 10.1 , 10.3  
   ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน     ข้อที ่ 10.1.1 , 10.3.1  
4. หน่วยงานที่รับผิดชอบ        กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนร้อยเอ็ดวทิยาลัย 
5. ผู้รับผิดชอบดำเนินงาน (Project proposer) นางจิราภรณ์  ชนไพโรจน์ และคณะ 
6. ลักษณะโครงการ (Type of the project)  โครงการใหม ่
7. หลักการและเหตุผล (Background of Rational Criteria) 
      การดำเนินงานของกลุ่มสาระการเรียนรู้ เป็นภาระงานท่ีต้องดำเนินงานเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 
ซึ่งภารกิจหลักของกลุ่มสาระฯ คือ สนับสนุนและส่งเสริมการทำงานของครูในกลุ่มสาระฯ ทั้งด้านการจัดการเรียนการสอนและด้านการ
ทำงานตามภาระงานท่ีได้รับมอบหมายจากกลุ่มสาระฯ  และการดำเนินงานจะสำเร็จตามวัตถุประสงค์ได้นั้น จะต้องมีความพร้อมหลาย
อย่างนอกเหนือจากครูแล้ว จำเป็นต้องมีวัสดุ อุปกรณ์ สิ่งอำนวยสะดวกต่าง ๆ ที่ใช้ในสำนักงาน อย่างเพียงพอและเหมาะสม  เพื่อให้
ครูทำงานให้บรรลุเป้าหมายตามนโยบาย ดังน้ันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพจึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น 
8. วัตถุประสงค ์(Objectives)    
     8.1 เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการทำงานของครูและบุคลากร 
     8.2 เพื่อให้มีวัสดุ อุปกรณ์ และสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ เพียงพอต่อการทำงานและการจัดการเรยีนรู้ 
9. เป้าหมาย (Goals) 
   9.1 ด้านคุณภาพ (Quality)  
         9.1.1 ครูสามารถทำงานได้อย่างมีคุณภาพมากยิ่งข้ึน 
   9.2 ด้านปริมาณ (Quantity)  
         9.2.1 มีผลการทำงานท่ีมีประสิทธิภาพบรรลุตามนโยบายของโรงเรยีน 80 % 
        9.2.2 มีอุปกรณ์ สิ่งอำนวยความสะดวก และวสัดตุ่างๆ 85% 
10. สถานที่ดำเนินการ (Place) กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ   โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลยั 
11. ระยะเวลาดำเนินการ (Time)  ()  ภาคเรียนท่ี 1  ปีการศึกษา 2563 (1 เมษายน 2564 – 30 กันยายน 2564) 
                                 ()  ภาคเรยีนที่ 2  ปีการศึกษา 2563 (1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565) 
12. วิธีดำเนินการ (Procedure: activity) 

ลำดับที ่
I tem 

การดำเนินการ 
(Implementation) 

ระยะเวลา 
Time 

งบประมาณ 
Budget 

ผู้รับผิดชอบ 
Project Proposer 

1 กิจกรรมสนับสนุนวัสดุอุปกรณด์้านการเรียนการสอนกลุ่มสาระการงานอาชพี (เงินบำรุงการศึกษา = 120,005 ) 

 1.ขั้นเตรียมการ (Plan) 
   1.1 เสนอโครงการเพื่ออนุมัต ิ
2.ขั้นดำเนินการ (Do) 
   2.1 จัดซ้ือวัสดุ ครุภัณฑ์ สนับสนุนการดำเนินงาน 
ประจำ สำนักงาน  
   2.2 ปรับปรุงห้องคหกรรม 
   2.3 ปรับปรุงหน้าโต๊ะหอ้งเขียนแบบ 

  3.ขั้นตดิตามประเมินผล (Check) 
     3.1 สรุปและรายงานผลการดำเนินการ 

 
25 มี.ค.64 

 
1 พ.ค.64 – 30 ต.ค.

64 
15-30 ก.ค.64 
1-15 มิ.ย.64, 

 
1-15 มี.ค.65 

 
- 

 
83,145 

 
33,360 
3,500 

 
- 

นางจิราภรณ์  ชนไพโรจน์  
และคณะ 
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4.ขั้นทบทวนปรบัปรุงแก้ไข (Action) 
   4.1 ทบทวนโครงการเพื่อวางแผนปรบัปรุง 

 
30 มี.ค.65 

 
- 

 
13. งบประมาณ (Proposed Budget)   
      13.1 เงินบำรุงการศึกษา                120,005   บาท 
      13.2 เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี            -        บาท 
      13.3 เงินอ่ืนๆ                                 -        บาท 
             รวม (Total)                     120,005   บาท 
 

ประเมินการค่าใช้จ่าย โครงการสนับสนนุวัสดุอุปกรณ์ด้านการเรียนการสอนกลุ่มสาระการงานอาชพี 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ   ฝ่ายวิชาการ   โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 

กิจกรรมที่ 1  สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ดา้นการเรียนการสอนกลุ่มสาระการงานอาชีพ งบประมาณ  120,000 บาท  

ลำดับที ่
Item 

รายการ 
Lists of materials 

จำนวน/
หน่วย 

Quantity 

ราคา/
หน่วยละ 
Price 

งบประมาณ Budget 
บำรุงการศึกษา 
School Free 

อ่ืนๆ 
Others 

1 จัดซื้อปากกาไวท์บอร์ด  5 โหล 150 750  
2 จัดซื้อคัตเตอร์ใหญ่ 12 อัน 50 600  
3 จัดซื้อเครื่องเย็บกระดาษใหญ่ตั้งโต๊ะ  1 อัน 1,500 1,500  
4 จัดซื้อเครื่องเย็บกระดาษเล็ก 5 อัน 101 505  
5 จัดซื้อกระดาษ A4 ขาว 20 รีม 100 2,000  
6 จัดซื้อเครื่องฉาย Projector Acer X1226AH 1 เครื่อง 11,000 11,000  
7 จัดซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ Laser 128A 4 หลอด 2,500 10,000  
8 จัดซื้อ Computer Lenovo IdeaCentre A340-22ICB  อออินวัน 1 ชุด 18,000 18,000  
9 จัดซื้อโปรแกรม Anti-Virus  2 ชุด 1,200 1,200  
10 จัดซื้อโต๊ะเขียนแบบ 6 ตัว 2,600 15,600  
11 จัดจ้างซ่อมหน้าโตะ๊เขียนแบบ 35 ตัว 100 3,500  
12 จัดซื้อกระดาษเขียนแบบ A3 5 รีม 200 1,000  
13 จัดซื้อถังแก๊ส 4 อัน 400 1,600  
14 จัดซื้อเตาอบ Tecno Plus 70 ลิตร 2 อัน 5,600 11,200  
15 จัดจ้างซ่อมห้องคหกรรม 1  33,360 33,360  
16 จัดซื้อแฟ้มเสนอเซ็น 2 แฟ้ม 200 400  
17 จัดซื้อกระดานหนีบสีเขยีว 6 อัน 40 240  
18 จัดซื้อปากกาลูกลื่นสีน้ำเงิน (Lancer) 1 กล่อง 180 180  
19 จัดซื้อปากกาลูกลื่นสีแดง (Lancer) 1 กล่อง 180 180  
20 จัดซื้อElfen คลิปหนีบกระดาษ 8 mm 6 กล่อง 30 180  
21 จัดซื้อElfen คลิปหนีบกระดาษ 12 mm 6 กล่อง 30 180  
22 จัดซื้อกรรไกรใหญ่ 6 อัน 65 390  
23 จัดซื้อไม้บรรทัด 12 นิ้ว 12 อัน 10 120  
24 จัดซื้อเทปผ้า 2 นิ้ว (แลคซีน)ม้วนใหญ ่ 12 ม้วน 50 720  
25 จัดซื้อเทปผ้า 1.5 นิ้ว (แลคซีน)ม้วนใหญ่ 12 ม้วน 30 360  
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14. เนื้อหาสาระ (Content for Seminar)  - 
15. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (Connected Agencies) 
      15.1 งานการเงิน  15.2 งานพัสดุ    15.3 งานแผนงาน   15.4 หน่วยงานอ่ืน ๆ 
16. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (End-products of Expected outcomes) 
      16.1 ครูสามารถทำงานได้อย่างมปีระสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 
     16.2 ครูมีวัสดุ อุปกรณ์ และสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ เพยีงพอ 
17. เคร่ืองมือท่ีใช้ประเมินผลกิจกรรม  
         17.1 แบบประเมินการเข้าใช้ห้องปฎิบัติการ  
         17.2 วัสดุสำนักงานเพียงพอต่อการเตรียมการจัดการเรียนการสอน  
         17.3 สำนักงานน่าอยู่น่ามอง  
18. การควบคุมความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น 
         18.1  การใช้วัสดุสิ้นเปลืองเกินกว่าเหต ุ
         18.2  อุปกรณ์ที่จัดซื้อเช่น  โปรแกรม Anti-Virus ไม่มีคณุภาพเพียงพอ 
         18.3  อุบัติเหตุที่เกิดจากการใช้วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือ ภัยทางธรรมชาติเช่น ฝนตก ลมพายุ ทำให้วัสดุอุปกรณ์เสียหาย 
และนักเรียนได้รับอันตราย 
19. แนวทางการแก้ปัญหาความเสี่ยงที่จะเกิดขึน้ 
        19.1  ประชุมชี้แจงเพ่ือให้ทุกคนตระหนักและเข้าใจในทิศทางเดียวกัน 
        19.2  ควรให้ผู้เช่ียวชาญด้านเทคโนโลยีเป็นผู้จัดซื้อ หรือให้ระบุยี่ห้อท่ีต้องการเอง 
        19.3  สร้างความตระหนักการใช้วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือในการทำงานอย่างปลอดภยั            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

26 จัดซื้อลวดเสียบกระดาษ เบอร์ 1 กลม 20 กล่อง 10 200  
27 ปรับปรุงบอร์ดโครงสร้างกลุ่มสาระฯ 1 บอร์ด 1,200 1,200  
28 จัดทำป้ายกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 1 ป้าย 2,200 2,200  
29 จัดซื้อเทปเยื่อกาว 2 หน้า Scotch 3M 777 6 มม.x10 หลา 12 ม้วน 15 180  
30 จัดซื้อเทปเยื่อกาว 2 หน้า Scotch 3M 777 12 มม.x10 หลา 6 ม้วน 30 180  
31 จัดซื้อน้ำยาลบคำผิดลิขวิดเปเปอร์ 7 มล.แพคเด่ียว  11 ด้าม 80 880  
32 จัดซื้อกระดาษอาร์ตมัน Hi-jet 160 แกรม สีขาว 2 รีม 200 400  

รวม (Total)   120,005  
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1. (1.34.2) โครงการ (Project)   ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพด้านผู้เรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
2. สนองมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน  มาตรฐานที่ 1 
3. สอดคล้องกับยุทธศาสตร์     ข้อที ่ 1, 8 
   เป้าหมายหลัก                  ข้อที ่ 1.2 , 1.4, 1.5, 1.6  
   ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน     ข้อที ่ 1.2.2 , 1.4.2 1.5.1 , 1.6.1 
4. หน่วยงานที่รับผิดชอบ        กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ  ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 
5. ผู้รับผิดชอบดำเนินงาน (Project proposer)  นายวิทยะวัฒน ์ แก่งอินทร์ นางสาวจันทรารัตน์ แจ่มเพชรรตัน์ และคณะ 
6. ลักษณะโครงการ (Type of the project)   โครงการใหม ่
7. หลักการและเหตุผล (Background of Rational Criteria) 
 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ปี 2551(ฉบับปรับปรุง 2560) กำหนดให้มีการปรับโครงสร้างหลักสูตรหลายกลุม่สาระ
และหนึ่งในการกลุ่มสาระนั้น ได้แก่กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ   ทำให้ครูเกิดความสบัสนเข้าใจไม่ตรงกันหลายประเด็น เพื่อ
ความเป็นเอกภาพและเข้าใจในหลกัสูตรใหม่ และเตรยีมความพร้อมรับการประเมินโดย สมศ. และเพือ่พัฒนาปรับหลักสูตรใหม่ให้เข้า
กับ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 (ฉบับปรับปรุง 2560)  ดังนั้น ทางกลุ่มสาระฯจึงดำเนินกิจกรรม เพื่อพัฒนาครู-
บุคลากร ในกลุม่สาระฯให้ทันต่อเหตุการณ์ปัจจุบัน 
8. วัตถุประสงค ์(Objectives)    
    8.1 เพื่อให้ครูผู้สอน และนักเรยีนที่สนใจได้พัฒนาด้านหุ่นยนต์ และเข้าร่วมแข่งขันหุ่นยนต์ โครงการอบรมและแข่งขันหุ่นยนต์ 
Roietwittayalai Robotics Contest Championship 2021 
    8.2 เพื่อเตรียมความพร้อมในการปรับปรุงหลักสูตรของกลุม่สาระฯ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับ หลักสตูรแกนกลางการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน 2551 (ฉบับปรับปรุง 2560) 
    8.3  เพื่อให้นักเรียนมีความรู้และพัฒนาศักยภาพด้านการดำรงชีวิตและด้านงานอาชีพ    
9. เป้าหมาย (Goals) 
   9.1 ด้านคุณภาพ (Quality)  
         9.1.1 ครูและนักเรยีนสมัครเข้าร่วมแข่งขันหุ่นยนต์ Roietwittayalai Robotics Contest Championship 2021 มากกว่า 
200 ทีม 
         9.1.2 ผู้เรียนร้อยละ 100 ได้รบัความรู้ตรงตามมาตรฐานตัวช้ีวัด ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา 
         9.1.3 นักเรียนท่ีเรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ    ไม่ต่ำกว่าร้อยละ80  เกิดความคิดสร้างสรรค์ สามารถนำ
ความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ ในชีวิตประจำวันและสามารถนำวัสดุท้องถิ่น 
   9.2 ด้านปริมาณ (Quantity)  
         9.2.1 ครูและนักเรยีนสมัครเข้าร่วมแข่งขันหุ่นยนต์ Roietwittayalai Robotics Contest Championship 2021    
         9.2.2 หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ  ท่ีตรงตามมาตรฐานตัวช้ีวัด หลักสตูรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 
(ฉบับปรับปรุง 2560) 
         9.2.3 นักเรียนท่ีเรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ เข้าร่วมแข่งขันทักษะและไดร้ับรางวัลร้อยละ80-85   
10. สถานที่ดำเนินการ (Place) กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ   โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลยั 
11. ระยะเวลาดำเนินการ (Time)  ()  ภาคเรียนท่ี 1  ปีการศึกษา 2563 (1 เมษายน 2564 – 30 กันยายน 2564) 
                                 ()  ภาคเรยีนที่ 2  ปีการศึกษา 2563 (1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565) 
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12.วิธีดำเนินการ (Procedure : activity) 
ลำดับที ่
I tem 

การดำเนินงาน 
Implementation 

ระยะเวลา 
Time 

งบประมาณ 
Budget 

ผู้รับผิดชอบ 
Project Proposer 

1. กิจกรรมที่ 1 อบรมและแข่งขันหุ่นยนต์ Roietwitayalai Robotics Contest Championship 2021  
( เงินบำรุงการศึกษา = 47,700 ) 
1.ขั้นเตรียมการ (Plan) 
    เสนอโครงการเพื่ออนุมัต ิ
2.ขั้นดำเนินการ (Do) 

     จัดกิจกรรมอบรมและแข่งขันหุ่นยนต์ ฯ 
  3.ขั้นตดิตามประเมินผล (Check) 
    สรุปและรายงานผลการดำเนินการ 
4.ขั้นทบทวนปรบัปรุงแก้ไข (Action) 
   ทบทวนโครงการเพื่อวางแผนปรับปรงุ 

 
30 มี.ค.64 

 
29-31 ต.ค.64  

 
15 พ.ย.64 

 
30 พ.ย.64  

 
- 
 

47,700 
 
- 
 
- 

นายวิทยะวัฒน์  แก่งอินทร ์
นางสาวจันทรารัตน์ แจ่มเพชรรัตน์ 

และคณะ 

2. กิจกรรมที่ 2 พัฒนาบุคลากรกลุ่มสาระการงานอาชีพ  ( เงินบำรุงการศึกษา = 10,800 ) 
1.ขั้นเตรียมการ (Plan) 
    เสนอโครงการเพื่ออนุมัต ิ
2.ขั้นดำเนินการ (Do) 

     จัดกิจกรรมพัฒนาบุคลากรกลุ่มสาระฯ 
 3.ขั้นตดิตามประเมินผล (Check) 
    สรุปและรายงานผลการดำเนินการ 
4.ขั้นทบทวนปรบัปรุงแก้ไข (Action) 
   ทบทวนโครงการเพื่อวางแผนปรับปรงุ 

 
30 มี.ค.64 

 
21 ม.ค.65 

 
15 พ.ย.64 

 
30 พ.ย.64  

 
- 
 

10,800 
 
- 
 
- 

นายวิทยะวัฒน์  แก่งอินทร ์
นางสาวจันทรารัตน์ แจ่มเพชรรัตน์ 

และคณะ 

3. กิจกรรมที่ 3 พัฒนาศักยภาพดา้นทักษะวิชาชีพ ( เงินบำรุงการศึกษา 21,495 + เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี 23,125 = 44,620 ) 
1.ขั้นเตรียมการ (Plan) 
    เสนอโครงการเพื่ออนุมัต ิ
2.ขั้นดำเนินการ (Do) 

     จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพด้านทกัษะวิชาชพี    
 3.ขั้นตดิตามประเมินผล (Check) 
    สรุปและรายงานผลการดำเนินการ 
4.ขั้นทบทวนปรบัปรุงแก้ไข (Action) 
   ทบทวนโครงการเพื่อวางแผนปรับปรงุ 

 
30 มี.ค.64 

 
25-26 ก.ย.64 

 
15 พ.ย.64 

 
30 พ.ย.64  

 
- 
 

44,620 
 
- 
 
- 

นายวิทยะวัฒน์  แก่งอินทร ์
นางสาวจันทรารัตน์ แจ่มเพชรรัตน์ 

และคณะ 

  
13. งบประมาณ (Proposed Budget)   
      13.1 เงินบำรุงการศึกษา                 79,995   บาท 
      13.2 เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี         23,125   บาท 
      13.3 เงินอ่ืนๆ                                 -        บาท 
             รวม (Total)                    103,120   บาท 
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ประเมินการค่าใช้จ่าย  
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ  ฝ่ายวิชาการ  โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 

 

 

 
 
 
 

กิจกรรมที่ 1 อบรมและแข่งขันหุ่นยนต์ Roietwitayalai Robotics Contest Championship 2021 
งบประมาณ  47,700 บาท  

ลำดับที ่
Item 

รายการ 
Lists of materials 

จำนวน/
หน่วย 

Quantity 

ราคา/
หน่วยละ 
Price 

งบประมาณ Budget 
บำรุงการศึกษา 
School Free 

อ่ืนๆ 
Others 

1 ค่าป้ายไวนิล 3.6 x 7.5 เมตร 1 4,700 4,700 - 
2 ค่าถ้วยรางวัลชนะเลิศ 15 ประเภท  15 1,200 18,000 - 
3 ค่าโล่รางวัลรองชนะเลิศ  30 600 18,000 - 
4 ค่าเกียรติบัตรพร้อมกรอบ 45 100 4,500 - 
4 ค่าเอกสารในการแข่งขัน 50 50 2,500 - 

รวม (Total)   47,700 - 

กิจกรรมที่ 2 พัฒนาบุคลากรกลุ่มสาระการงานอาชีพ 
งบประมาณ  10,800 บาท  

ลำดับที ่
Item 

รายการ 
Lists of materials 

จำนวน/
หน่วย 

Quantity 

ราคา/
หน่วยละ 
Price 

งบประมาณ Budget 
บำรุงการศึกษา 
School Free 

อ่ืนๆ 
Others 

1 ค่าวิทยากร  1 3,600 3,600 - 
2 ค่าอาหารกลางวัน อาหารวา่ง  20 100 2,000 - 
3 ค่าจัดทำเอกสาร 20 80 1600 - 
4 ค่าวัสดุ-อุปกรณ์ (งานอาชพี) 20 180 3,600 - 

รวม (Total)   10,800 - 

กิจกรรมที่ 3 พัฒนาศักยภาพดา้นทักษะวิชาชีพ 
งบประมาณ  44,620 บาท  

ลำดับที ่
Item 

รายการ 
Lists of materials 

จำนวน/
หน่วย 

Quantity 

ราคา/
หน่วยละ 
Price 

งบประมาณ Budget 
บำรุงการศึกษา 
School Free 

เงินอุดหนุน
เรียนฟรี 15 ป ี

1 ค่าวิทยากร  5 คน 1,791 8,955 - 
2 ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการฝึก 132 ชุด 95 12,540 - 
3 ค่าอาหารและอาหารวา่ง 45 ทีม 403 - 18,135 
4 ค่าป้ายไวนิล 1 4,990 - 4,990 

รวม (Total)   21,495 23,125 
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14. เนื้อหาสาระ (Content for Seminar)  
 โครงการอบรมและแข่งขันหุ่นยนต์ Roietwittayalai Robotics Contest Championship 2021 เป็นการจัดอบรมและแข่งขนั
โดยอ้างอิงสนามแข่งมาจากงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2564 การรับสมัครจะรับผ่านระบบออนไลน์จากคณะครูนกัเรียน
ผู้ปกครองจากท่ัวประเทศ โดยจะมีการประชาสัมพันธ์งานจากโรงเรียน ผ่านระบบออนไลน์ เพื่อให้ครูและนักเรียนที่สนใจสมัครเข้ามา
เพื่อเข้าร่วมแข่งขันกัน  
         โครงการอบรมพัฒนาหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ เป็นการปรับปรุงหลักสูตรกลุ่มสาระฯ ตาม หลักสูตร
แกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 2551 (ฉบับปรับปรุง 2560)  
         โครงการค่ายพัฒนาศักยภาพด้านวิชาชีพ การการออกค่ายของนักเรียนเพื่อให้นักเรียนได้เห็นวิชาชีพจริง มีการลงมือฝึกปฏิบัติ
ในวิชาชีพสาขาต่างๆอย่างจริงจังเพ่ือนำไปใช้ในชีวิตจริงและด้านการแข่งขันงานอาชีพ 
15. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (Connected agencies) 
       15.1 งานการเงิน            
          15.2 งานพัสดุ  
       15.3 งานแผนงาน            
          15.4 หน่วยงานอ่ืน ๆ 
16. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (End-products of Expected outcomes) 
      16.1 ครูนักเรียนและผู้ปกครอง มีความรู้ด้านหุ่นยนตม์ากขึ้นและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ด้านการสอนและต่อยอดด้านการ
แข่งขันในระดับชาติ ระดับนานาชาติได ้
          16.2 กลุ่มสาระการงานอาชีพมีหลักสตูรที่ตรงตามหลักสตูรแกนกลางกำหนด 
          16.3 นักเรียนได้เพิม่ทักษะกระบวนการเรยีนรู้ดา้นอาชีพอย่างเป็นขั้นตอน และสามารถนำผลที่ได้ปฏิบตัิจริงไปใช้ใน
ชีวิตประจำวันได ้
17. เคร่ืองมือท่ีใช้ประเมินผลกิจกรรม  
         17.1 แบบประเมินความพึงพอใจการเข้าร่วมกิจกรรม   
         17.2 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนของนักเรียน   
        17.3  ผลการแข่งขันกิจกรรมต่างๆทุกรายการทุกประเภท  
         17.4 สถิติการสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ 
18. การควบคุมความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น  
      18.1  งบประมาณไมเ่พียงพอในการดำเนินกิจกรรม 
      18.2  จำนวนผู้สมัครเข้าอบรมและแข่งขันอาจจะไมไ่ดต้ามเปา้หมายที่ตั้งไว ้
      18.3  อาจจัดกิจกรรมตามวนัเวลาที่กำหนดไมไ่ด้เนื่องจากอยู่ในภาวะโรคระบาด 
19. แนวทางการแก้ปัญหาความเสี่ยงที่จะเกิดขึน้  
      19.1  จัดงบประมาณสำรอง อาจจะมีการเก็บค่าสมัครในการอบรมและแข่งขัน 
      19.2  ใช้สถานท่ีโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลยัจัดอบรมสมัมนา 
      19.3  หากเกิดโรคระบาดจดักิจกรรมไมไ่ด้ อาจใช้วิธีการเชิญวทิยากรแตล่ะสาขามาฝึกอบรมนักเรียนท่ีโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 
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1. (1.35.1) โครงการ (Project) สนับสนุนการเรียนการสอน กลุม่สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
2. สอคคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน   มาตรฐานที่ 1  
3. สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของโรงเรียน     ข้อที ่3 
    เป้าหมายหลัก                                  ข้อที่ 3.1 , 3.2 , 3.3 , 3.4 
    ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน                    ข้อที่ 3.1.1 , 3.2.1 , 3.2.2 , 3.3.1,3.4.1 
4. หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 
5. ผู้รับผิดชอบดำเนินงาน (Project Proposer) นายจักรพงษ์ ศรีจำนงค์ และคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
6. ลักษณะโครงการ (Type of the project)   โครงการใหม่ 
7. หลักการและเหตุผล (Background of Rational Criteria) 
         การพัฒนาส่งเสริมผู้เรียนทางด้านสุขภาพ พลานามัยในวัยเรียน ถือเป็นนโยบายหนึ่งของการพัฒนาการศึกษาของชาติ และการ
พัฒนาดังกล่าว มีความจำเป็นท่ีจะต้องมีสื่อสนับสนุนวสัดุอุปกรณ์ เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนที่พร้อมและเพียงพอสำหรับการฝึกฝน
ในแต่ละกิจกรรม เพื่อให้เป็นตามวัตถุประสงค์ และบรรลเุป้าหมายที่วางไว้อันจะส่งผลถึงการพัฒนา ผู้เรียนทางด้านสุขภาพและมี
สุนทรียภาพ เป็นทรัพยากรบุคคลท่ีมีคุณภาพและเป็นกำลังหลักในการพัฒนาประเทศต่อไปในอนาคต 
8.วัตถุประสงค์ (Objective)  
   8.1  เพื่อให้สื่อสนับสนุน วัสดุ อุปกรณ์การเรียนการสอนเพียงพอในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา 
   8.2 เพื ่อให้การจัดการเรียนการสอนในวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา เป็นตามวัตถุประสงค์และบรรลุเป้าหมายที่วางไว้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
9. เป้าหมาย (Goal ) 
   9.1 ด้านคุณภาพ (Quality )  
         9.1.1  ผู้เรียนมีการพัฒนาทางด้านสุขภาพกาย สุขภาพจติและเป็นผู้เรียนท่ีมีคณุภาพ  
         9.1.2  ผู้เรียนมีการพัฒนาทางด้านสุนทรียภาพทางด้านกีฬา 
   9.2 ด้านปริมาณ (Quantity)  
         9.2.1 นักเรียน ม1-ม.6 มีประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธ์ิสงูสุดตามจุดมุ่งหมายอย่างน้อยร้อยละ 90 
10.สถานที่ดำเนินกจิกรรม (Place) โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 
11. ระยะเวลาดำเนินการ (Time)  ()  ภาคเรียนท่ี 1  ปีการศึกษา 2563 (1 เมษายน 2564 – 30 กันยายน 2564) 
           ()  ภาคเรียนท่ี 2  ปีการศึกษา 2563 (1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565) 
12. วิธีดำเนินการ (Procedure : activity) 

ลำดับที ่
I tem 

การดำเนินงาน 
Implementation 

ระยะเวลา 
Time 

งบประมาณ  
Budget 

ผู้รับผิดชอบ 
Project Proposer 

1 สนับสนุนการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ( เงนิบำรุงการศึกษา = 180,000 ) 
 1.ขั้นเตรยีมการ (Plan)     
    1.1 สำรวจขอ้มูล    
   1.2 เขียนโครงการและเสนอโครงการ  
 2.ขั้นดำเนินการ (Do)     
   1.2 จัดซื้อตามโครงการช่วงที่ 1 
   1.3 จัดซื้อตามโครงการช่วงที่ 2 
 3. ขั้นตดิตามประเมินผล (Check) 
    3.1 ติดตามผล/ประเมินผลการดำเนนิงาน 
 4. ขั้นทบทวนปรบัปรงุแก้ไข (Action)  

พ.ค. 64 
 
 

มิ.ย.64-พ.ย.64 
 ก.ค.. 64 
พ.ย.64 
ธ.ค.64 

 
ม.ค.65 

 
- 
- 

 
100,000 
  80,000 

 
- 
 

นายจกัรพงษ์ ศรีจำนงค์ 
และคณะ 
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   4.1 ทบทวนรายงานเพือ่วางแผนปรับปรุง 
   4.2 สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน 

- 
- 

 
      13.1 เงินบำรุงการศึกษา                180,000   บาท 
      13.2 เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี            -        บาท 
      13.3 เงินอ่ืนๆ                                 -        บาท 
             รวม (Total)                    180,000   บาท 
 

ประมาณการค่าใช้จ่ายโครงการ สนับสนุนการเรียนการสอน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 

 

ลำดับที ่

Item 

รายการ 
Lists of materials 

 
ขนาด/ยี่ห้อ 

จำนวน/
หน่วย 

Quantity 

ราคา/
หน่วยละ 
Price 

งบประมาณ Budget 
บำรุงการศึกษา 
School Free 

อ่ืนๆ 
Others 

1 ฟุตบอลหนังเย็บ มิกกาซ่า 24 ลูก 625 15,000 - 

2 ฟุตบอลแข่งขัน  แกรนด์สปอร์ต 6 ลูก 990 5,940 - 

3 ตาข่ายประตูฟุตบอล มาราธอน 1 คู่ 2,450 2,450 - 

4 ธงมุมสนาม เอฟบีที 4 ผืน 145 580 - 
5 นกหวีด ฟอก 40 6 อัน 150 900 - 

6 ลูกฟุตซอลมอลเท่น มอลเท่น 15 ลูก 570 8,770 - 

7 ตาข่ายฟุตซอล เอฟบีที 1  คู่ 2,500 2,500 - 
8 ลูกบาสเกตบอล มอลเท่น 18 ลูก 870 15,660 - 

9 ตาข่ายห่วงบาส  10 คู่ 330 3,300 - 

10 ลูกวอลเลย์บอล มอลเท่น 18 ลูก 990 17,820 - 

11 ตาข่ายวอลเลย์บอลมีลวด มาราธอน 4 ผืน 900 3,600 - 

12 ตาข่ายแบดมินตัน ชั่นแมน 6 ผืน 600 3,600 - 

13 ลูกแบดมินตัน โยเน็ก 10 หลอด 300 3,000 - 

14 ตาข่ายเกบ็ลูกบอล  8 ถุง 120 960 - 
15 ลูกแชร์บอล มิกาซ่า 16 ลูก 380 6,080 - 
16 ตะกร้าแชร์บอล  10 ใบ 195 1,950 - 

17 ลูกปิงปอง เอฟบีที 20 กล่อง 35 700 - 

18 โต๊ะเทเบิลเทนนิส เอฟบีที 2 ชุด 5,900 11,800 - 

19 เสาตาข่ายเทเบิลเทนนิส เอฟบีที 10 ชุด 390 3,900 - 

20 ลูกตะกร้อ MT 908 มาราธอน 18 ลูก 418 7,524 - 

21 ลูกตะกร้อ MT 909 มาราธอน 18 ลูก 408 7,344 - 

22 ตาข่ายตะกร้อ มาราธอน 4 ผืน 400 1,600 - 

23 ลูกเปตอง ชุด 3 ลูก มาราธอนวาย 3000 4 ชุด 800 3,200 - 

24 วงแหวนเปตอง เอฟบีที 6 วง 150 900 - 

25 เครื่องวัดความอ่อนตัวด้านหน้า เอฟบีที 2 เครื่อง 2,500 5,000 - 

26 เครื่องวัดแรงบีบมืออิเล็กทรอนิค  4 เครื่อง 700 2,800 - 

27 แมกเบอร์ 10  10 อัน 75 750 - 
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28 หมึกเลเซอร์ HP 4 ตลับ 1500 6,000 - 

29 ปากกาสีน้ำเงิน 50 แท่ง  1 กล่อง 200 200 - 

30 ปากกาสีดำ 50 แท่ง  1 กล่อง 200 200 - 

31 ปากกาสีแดง 50 แท่ง  1 กล่อง 200 200 - 

32 น้ำยาลบคิด  10 อัน 50 500 - 

33 เครื่องเย็บกระดาษเบอร์ 35  4 อัน 250 1,000 - 

34 กรรไกร 9 นิ้ว  10 อัน 50 500 - 

35 กระดาษโฟโต้180 แกรม   2 รีม 283 566 - 

36 คัดเตอร์  10 อัน 45 450 - 

37 กาว ขนาด 8 ออนซ์ TOA 12 ขวด 25 250 - 

38 ลูกแมกซ์เบอร์ 10  MAX 48 กล่อง 7 336 - 

39 ลูกแมกซ์เบอร์ 35  MAX 24 กล่อง 15 360 - 

40 ปากกาเคมี 2 หวั 3 สี ตราม้า 36 แท่ง 10 360 - 

41 หมึกเติม 4 สีเอ็บสัน  1 ชุด 480 480 - 

42 หมึกเติม 4 สีบราเธอร์  1 ชุด 480 480 - 

43 กระดาษปกสีขนาด  80 แกรม A4  12 รีม 150 1,800 - 

44 กระดาษกาว 2 หนา้บาง  12 อัน 30 360 - 

45 กระดาษกาว 2 หนา้หนา  6 อัน 150 900 - 

46 ไม้บรรทัดเหล็ก 12 นิ้ว  10 ไม้ 45 450 - 

47 .ใบคัดเตอร์  10 ห่อ 10 100 - 

48 ยางลบดินสอ Quantum  1 กล่อง 200 200 - 

49 ดินสอ2 บี กล่อง 6 แท่ง สเต็ดเล่อร์ 6 กล่อง 80 480 - 

50 จัดทำตารางการใช้อาคารศูนย ์ 1.20X/2.40 เมตร 2 แผ่น 1,000 2,000 - 

51 แผ่นยางรองกระโดดไกล  1 แผ่น 1,700 1,700 - 

52 เครื่องวัดความดันโลหิต Allwell 4 เครื่อง 1,200 4,800 - 

53 หมึกเลเซอร์ HP 4 ตลับ 1,500 6,000 - 

54 เครื่องพิมพ์เลเซอร์ HP 1 เครื่อง 4,500 4,500 - 

55 หุ่นฝึกทำ cpr สมชาย  มูลนิธิโรคหัวใจฯ 6 ชุด 1,200 7,200 - 

รวม (Total)   180,000 - 

 
14 เนื้อหาสาระ (Content for Seminar)  -  
15 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (Connected Agencies) 

15.1 งานแผนงาน 15.2   งานการเงิน 
15.3 งานพัสด ุ 15.4   หน่วยงานอ่ืนๆ/ร้านค้า 

16 ผลที่คาดว่าจะได้รับ ( End Product of expected outcomes )   
     16.1 ครูผู้สอนมี สื่อสนับสนุน วัสดุอุปกรณ์ในการจัดการเรียนการสอนเพียงพอต่อความต้องการและสามารถพัฒนาผู้เรียนให้มี
ศักกยภาพเป้นไปตามวัตถุประสงค์ละเปา้หมายที่วางไว้ 
     16.2 ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีสุขภาพ สมรรถภาพ และมสีุนทรียภาพ เป็นทรัพยากรที่มีคณุภาพและพัฒนาประเทศไปสู่ระดับ
สากล 
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17. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการประเมินผลกิจกรรม 
     17.1 แบบประเมินความพึงพอใจในการพัฒนาการเรยีนการสอน 
18 การควบคุมความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น 
  18.1 ความผันผวนในเรื่องของราคาที่มีการปรบัตัวสูงขึ้นส่งผลให้วัสดุ อุปกรณ์ ประกอบการเรียนการสอนไมไ่ดร้ับตรงตามแผนท่ี
กำหนดไว ้
  18.2 อุปกรณ์มีการชำรุด สูญหาย ก่อนเวลาอันควร มีความจำเป็นต้อง จัดซื้อซ้ำทุกปี ในปริมาณเท่าทีจำเป็นต้องใช้งาน 
19. แนวทางการแก้ปัญหาความเสี่ยงที่จะเกิดขึน้  
  19.1 ปรับเปลี่ยนโดยการลดคณุภาพของอุปกรณ์ให้มีความใกล้เคยีงกับท่ีตั้งเป้าหมายไว้ เพื่อให้ไดร้บัอุปกรณ์ตามจำนวน และครบ
ตามที่ได้วางเป้าหมายไว้ในโครงกา 
      19.2 กำหนดช่วงเวลา ผู้รับผดิชอบ การใช้งาน การบำรุงรักษา ตลอดจนสร้างความเข้าใจในการใช้งาน เพื่อยืดอายุการใช้งานของ
อุปกรณ์ทั้งหมด 
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1. (1.35.2) โครงการ (Project) ส่งเสรมิความเป็นเลิศทางดา้นกีฬาสู่สากล 
2. มาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน มาตรฐานที่ 1  
3. สอดคล้องกับยุทธศาสตร์    ข้อท่ี 3  
   เป้าหมายหลัก                 ข้อท่ี 3.1,3.2,3.3,3.4  
   ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน   ข้อที3่.1.1,3.2.1,3.2.2 , 3.3.1,3.4.1 
4. หน่วยงานที่รับผิดชอบ    กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 
5. ผู้รับผิดชอบดำเนินงาน (project proposer) นางอัญชลี  เทศสนั่น และคณะ 
6. ลักษณะโครงการ (Type of the project) โครงการใหม ่
7. หลักการและเหตุผล (Background of Rational Criteria) 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560 - 2564) ถือเป็นแผ่นแม่บทหลักในการพัฒนา ประเทศมี
หลักการสำคัญคือ“ยึดคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา”มุ่งสร้างคณุภาพชีวิตที่ดสีำหรับคนไทย พฒันาคนให้มีความคนทีส่มบูรณ์ มี
วินัย ใฝ่รู้   มีความรู้มีทักษะมคีวามคิดสร้างสรรค ์ มีทัศนคติทีด่มีีคุณธรรมและรับผดิชอบต่อสังคม  กระทรวงศึกษาธิการในฐานะ
หน่วยงานหลักในภาคการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพคนของประเทศ ไดต้ระหนักถึงความสำคญั ดังกล่าว ดังนั้น ภายใต้
วิสัยทัศน์“มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้คู่คณุธรรม มีคณุภาพชีวิตทีด่ีมีสุขภาพพลานามัยมีความสุข แข็งแรงสมบูรณ์ สูส่ังคมในยคุ 
ประเทศไทย 4.0 เพื่อการส่งเสรมิความสามารถทางด้านกีฬาการพฒันาทักษะสุขภาพ พลานามัยแกเ่ยาวชนในวัยเรียน ใหม้ีคณุภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น สอดคล้องกับนโยบายการบริหารเพื่อให้ผูเ้รียน “เรียนด ีสามัคคี กีฬาเก่ง เคร่งวินัย” 
8. วัตถุประสงค์ (Objectives) 
    8.1 เพื่อนำนักเรียนนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันแข่งขันกีฬาในระดบัต่าง ๆ 
    8.2 เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนมีคณุธรรม จริยธรรม มีน้ำใจนักกีฬา รู้สามคัคี 
    8.3 เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านกีฬาของนักเรยีนที่เป็นนักกีฬาของโรงเรียนให้สูงข้ึน 
9. เป้าหมาย (Goals) 
   9.1 ด้านคุณภาพ (Quality) 
         9.1.1 นักเรียนรู้จักทำงานเป็นหมู่คณะ รู้รักสามัคคีและมีวินัย 
         9.1.2 นักเรียนร้อยละ 75 รักการออกกำลังกายมีสุขภาพกายที่แข็งแรง สุขภาพจิตที่สมบูรณ์และเล่นกีฬาเก่ง 
         9.1.3 นักเรียนสามารถผา่นการคัดเลือกเป็นตัวแทนจังหวัด ร้อยเอ็ด เข้าร่วมการแข่งขันในระดับภาค ระดับประเทศและไดร้ับ
เหรียญรางวัลในการแข่งขัน 
   9.2 ด้านปริมาณ (Quantity) 
         9.2.1 นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันจำนวน 15 ทีม รวม 500 คน 
         9.2.2 นักเรียนผ่านการคัดเลือกเป็นตัวแทน ระดับสหวิทยาเขต และเป็นตัวระดับจังหวัดร้อยเอ็ดอย่างน้อย 250 คนเข้าร่วมการ
แข่งขันในระดับภาค จำนวน100 คน 
         9.2.3 นักเรียนเป็นตัวแทนจังหวัดร้อยเอ็ดเข้าร่วมการแข่งขันในระดับภาค และระดับประเทศอย่างน้อย 4 ชนิดกีฬา 
10. สถานที่ดำเนินการ (Place) โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 
11. ระยะเวลาดำเนินการ (Time)  ()  ภาคเรียนท่ี 1  ปีการศึกษา 2564 (1 เมษายน 2564 – 30 กันยายน 2564) 
           ()  ภาคเรียนท่ี 2  ปีการศึกษา 2564 (1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565) 
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12. วิธีดำเนินการ (Procedure : activity) 
ลำดับที ่
I tem 

การดำเนินงาน 
Implementation 

ระยะเวลา 
Time 

งบประมาณ 
Budget 

ผู้รับผิดชอบ 
Project Proposer 

1 กิจกรรมที่ 1 การแข่งขันกีฬาสหวิทยาเขต 1 ( เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี = 7,000 ) 
  1.ขั้นเตรยีมการ (Planning) 

    1.1 ประชุมเสนอโครงการ/แต่งตั้งคณะกรรมการ 
 2. ขั้นดำเนินการ (Do) 
    2.1 ประชาสัมพันธ์/จัดประกาศรับสมัคร/คัดเลือกนักกีฬา 
    2.2 นำนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน 
3. ขั้นตดิตามประเมินผล (Check) 
    3.1 ติดตามผล/ประเมินผลการดำเนนิงาน 
 4. ขั้นทบทวนปรบัปรงุแก้ไข (Action) 
    4.1 ทบทวนรายงานเพื่อวางแผนปรบัปรุง 
  4.2 สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน 

 
มิ.ย.64 

 
ก.ค.64 

ส.ค.-ม.ค.64 
 

ต.ค.64 
 

พ.ย.64 
 

 
- 
 
- 

7,000 
 
- 
 
- 
- 

นางอัญชลี เทศสน่ัน 
และคณะ 

2 กิจกรรมที่ 2 การแข่งขันกีฬา สพม. 27 ( เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ป ี= 7,000 ) 
 1.ขั้นเตรียมการ (Planning) 

    1.1 ประชุมเสนอโครงการ/แต่งตั้งคณะกรรมการ 
 2. ขั้นดำเนินการ (Do) 
    2.1 ประชาสัมพันธ์/จัดประกาศรับสมัคร/คัดเลือกนักกีฬา 
    2.2 นำนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน 
3. ขั้นตดิตามประเมินผล (Check) 
    3.1 ติดตามผล/ประเมินผลการดำเนนิงาน 
 4. ขั้นทบทวนปรบัปรงุแก้ไข (Action) 
    4.1 ทบทวนรายงานเพื่อวางแผนปรบัปรุง 
    4.2 สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน 

 
มิ.ย.64 

 
ก.ย.64 

พ.ย.-ม.ค. 64 
 

ม.ค.65 
 

ก.พ.65 
 

 
- 
 
- 

7,000 
 
- 
 
- 
- 

นางอัญชลี เทศสน่ัน 
และคณะ 

3 กิจกรรมที่ 3 การแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศจังหวัดร้อยเอ็ด /การแข่งขันกีฬานกัเรียนนักศึกษาแห่งชาติ/การแข่งขันกีฬาเยาวชน  
/การแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศแห้งประเทศไทยและการแข่งขันกีฬารายการอื่น ๆในระดับภาคและระดับประเทศ ( เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี 
= 9,125 ) 

 1.ขั้นเตรียมการ (Planning) 
    1.1ประชุมเสนอโครงการ/แต่งตั้งคณะกรรมการ 
 2. ขั้นดำเนินการ (Do) 
     2.1 ประชาสัมพันธ์/จัดประกาศรับสมัคร/คัดเลือกนักกีฬา 
     2.2 นำนกักีฬาเข้ารว่มการแข่งขัน 
3. ขั้นตดิตามประเมินผล (Check) 
    3.1 ติดตามผล/ประเมินผลการดำเนนิงาน 
 4. ขั้นทบทวนปรบัปรงุแก้ไข (Action) 
    4.1 ทบทวนรายงานเพื่อวางแผนปรบัปรุง 
    4.2 สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน 

 
มิ.ย.64 

 
ก.ย.64 

พ.ย 64-มี.ค. 65 
 

ก.พ.65 
 

มี.ค.65 

 
- 
 
- 

9,125 
 
- 
 
- 
- 

นายจักรพงษ์ ศรีจำนงค ์
และคณะ 
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ลำดับที ่
I tem 

การดำเนินงาน 
Implementation 

ระยะเวลา 
Time 

งบประมาณ 
Budget 

ผู้รับผิดชอบ 
Project Proposer 

4 กิจกรรมที่ 4 การแข่งขันฟุตบอล  JUNIOR  CUP  ระดับ ชั้นมธัยมศึกษาปทีี่ 1  ครั้งที่ 15 ( เงินบำรุงการศึกษา = 10,000 ) 
 1.ขั้นเตรียมการ (Plan) 

   1.1 ประชุมเสนอโครงการเพื่ออนุมัต ิ
     1.2 แบ่งหนา้ที่รับผิดชอบ 
2.ขั้นดำเนินการ (Do) 
     2.1 ประชาสัมพันธ ์, รับสมัครการแข่งขัน 
     2.2 จับฉลากแบ่งสายจัดโปรแกรมการ 
    2.3  แข่งขันตามโปรแกรม                                              
    2.4 จัดหารางวัล,เกียรติบัตร                                 
3. ขั้นติดตามประเมินผล(Check)                              

    3.1 ประเมินผลงาน/รายงานผลการดำเนินงาน                  
4.ขั้นทบทวนปรบัปรุงแก้ไข (Action)                            
   4.1 ทบทวนรายงานเพือ่วางแผนปรับปรุง                         
   4.2 สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน 

มี.ค.6-เม.ย 64 
 
 
 

1-15 มิ.ย.64 
20-25 มิ.ย.64 

26 มิ.ย.-15 
ส.ค.64 

 
5-10 ก.ย.64 

 
 

5-10 ก.ย.64 

 
- 
- 
 
- 
- 

10,000 
- 
 
- 
 
- 
- 

นายประเสริฐ วิวาสขุ ุ
และคณะ 

 

5 กิจกรรมที่ 5 การแข่งขันฟุตบอลนักเรียน รุ่นอาย ุ18 ปี สู่ความเป็นเลิศ ( เงินบำรุงการศึกษา = 10,000 ) 
5.1การแข่งขันกีฬาฟุตบอล สพม.รอ ลกีคัพ 2021 
5.2การแข่งขันกีฬาฟุตบอล ชิงถ้วย ดร.สมเจตน์ ภูศรี ม.รภ.มหาสารคาม                                                                              
5.3การแข่งขันกีฬาฟุตบอลThailand Primimister Cup ชิงแชมป์ประเทศไทย 

 1.ขั้นเตรียมการ (Plan) 
1. ประชุมวางแผนโครงการ 
2. เขียนโครงการเสนอขออนุมัติ จัดทำรา่งระเบียบการแข่งขัน 
3. กำหนดหนา้ที่รับผิดชอบ 
2.ขั้นดำเนินการ (Do) 
  กิจกรรมที ่1 การแข่งขันกีฬาฟุตบอล สพม.รอ ลีกคัพ 2021 
    1.  สมัครทีมเข้าร่วมการแข่งขัน ติดต่อประสานงาน ประกาศ สพม.
รอ และสมาคมครูสุขศึกษาฯ 
    2.  ประชุมผู้จัดการทีม ชีแ้จงระเบียบ และวิธีการดำเนินการจัดการ
แข่งขัน 
    3.  ดำเนินการแข่งขันตามโปรแกรม 
  กิจกรรม 2 การแข่งขันกีฬาฟุตบอล ชงิถ้วย ดร.สมเจตน์ ภูศรี ม.รภ.
มหาสารคาม                                                
  กิจกรรมที ่3  การแข่งขันกีฬาฟุตบอลThailand Primimister Cup 
ชิงแชมป์ประเทศไทย 

3. ขั้นติดตามประเมินผล(Check)                              

    3.1 ประเมินผลงาน/รายงานผลการดำเนินงาน                  
4.ขั้นทบทวนปรบัปรุงแก้ไข (Action)                            
   4.1 ทบทวนรายงานเพือ่วางแผนปรับปรุง                         
    4.2 สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน 

 
25-30 มี.ค.64 

 
 
 
 

15-30 มิ.ย.64 
 

1-5 มิ.ย..64 
 

 
15 มิ.ย.64-15 

มี.ค.65 
1 พ.ย.64-25 

ก.พ.65 
 

ก.พ.65 
 

มี.ค.65 
 

 
- 
- 
- 
 
 

5,000 
 

2,000 
 
 

1,000  
 

2,000 
 
 
- 
 
- 
- 

นายประเสริฐ วิวาสขุ ุ
และคณะ 
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13. งบประมาณ (Proposed Budget)   
      13.1 เงินอุดหนุน                20,000    บาท 
      13.2 เงินเรียนฟรี 15 ปี        23,125    บาท 
      13.3 เงินอ่ืนๆ                        -        บาท 
             รวม (Total)             43,125    บาท     
 

รายละเอียดการใช้งบประมาณโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านกีฬาสูส่ากล 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาฝ่ายวิชาการ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 

กิจกรรมที่ 1 การแข่งขันกีฬาสหวิทยาเขตพระขัตติยะวงษา  7,000 บาท 

ลำดับที ่

Item 

รายการ 
Lists of materials 

จำนวน/
หน่วย 

Quantity 

ราคา/
หน่วยละ 
Price 

งบประมาณ Budget 
บำรุงการศึกษา 
School Free 

เงินอุดหนุน
เรียนฟรี 15 ป ี

1 ค่าอาหารสำหรับนักกีฬา 117 60 - 7,000 
รวม (Total)  (เจ็ดพันบาทถ้วน) - 7,000 

กิจกรรมที่ 2 การแข่งขันกีฬา สพม. 27(ฟุตบอล/บาส/วอลเลย์/เทเบิลเทนนิส/ตะกร้อ/แบด/กรีฑา/ฟตุซอล/เปตอง ฯ)7,000 บาท 

ลำดับที ่

Item 

รายการ 
Lists of materials 

จำนวน/
หน่วย 

Quantity 

ราคา/
หน่วยละ 
Price 

งบประมาณ Budget 
บำรุงการศึกษา 
School Free 

เงินอุดหนุนเรียน
ฟรี 15 ป ี

1 ค่าอาหารสำหรับนักกีฬา 117 60 - 7,000 
รวม (Total)  (เจ็ดพันบาทถ้วน) - 7,000 

กิจกรรมที่ 3 การแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศจังหวัดร้อยเอ็ด /การแขง่ขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ/การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ 
/การแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยและการแข่งขันกีฬารายการอื่น ๆในระดบัภาคและระดบัประเทศ   9,125 บาท 

ลำดับที ่

Item 

รายการ 
Lists of materials 

จำนวน/
หน่วย 

Quantity 

ราคา/
หน่วยละ 
Price 

งบประมาณ Budget 
บำรุงการศึกษา 
School Free 

เงินอุดหนุน
เรียนฟรี 15 ป ี

1 ค่าอาหารสำหรับนักกีฬา 92 100 - 9,125 
รวม (Total)  (เก้าพันหนึ่งร้อยยี่สบิหา้บาทถ้วน) - 9,125- 

กิจกรรมที่ 4 การแข่งขันฟุตบอล  JUNIOR  CUP  ระดับ ชั้นมธัยมศึกษาปทีี่ 1  ครั้งที่ 15 งบประมาณ 10,000 บาท 

ลำดับที ่

Item 

รายการ 
Lists of materials 

จำนวน/
หน่วย 

Quantity 

ราคา/
หน่วยละ 
Price 

งบประมาณ Budget 
บำรุงการศึกษา 
School Free 

เงินอุดหนุน
เรียนฟรี 15 ป ี

1 ค่าตอบแทนผู้ตัดสิน 5 900 900 - 
2 ค่าวัสดุ สีน้ำอะคีลิค 3 ถัง 1,000 1,000 - 
3 ค่าตอบแทนการทำสนาม 1 ครั้ง 1,000 1,000 - 
4 รางวัลรองเท้าทองคำ/ดาวซันโว 1 คู ่ 1,000 1,000 - 
5 โล่รางวัลนักแตะยอดเยีย่ม 1 โล่ 500 500 - 
6 ค่าถ้วยรางวัล 1 ใบ 1,000 1,000 - 

รวม (Total)  (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) 10,000 - 
กิจกรรมที่ 5 การแข่งขันฟุตบอลนักเรียน รุ่นอาย ุ18 ปี สู่ความเป็นเลิศ งบประมาณ 10,000 บาท 
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14. เนื้อหาสาระ (Content for Seminar)  - 
15. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (Connected Agencies) 

151. หน่วยงานราชการ/เอกชน 15.2 หน่วยงานองค์กรภาครัฐ และเอกชน 15.3 สถาบันการศึกษา 
15.4  กลุ่มสาระการเรยีนรู ้ 15.5 งานพัสดุ งานการเงิน 15.6 งานแผนงาน 

16. ผลที่คาดว่าจะได้รับ   
16.1  นักเรียนท่ีเป็นนักกีฬาของโรงเรียน ร้อยละ 95 ไดร้ับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพดา้นกีฬา 
16.2  นักเรียนท่ีเป็นนักกีฬาของโรงเรียนร้อยละ 95 มีคณุธรรม จริยธรรม มีน้ำใจนักกีฬา รู้สามัคค ี
16.3  นักเรียนท่ีเป็นนักกีฬาของโรงเรียนร้อยละ 95 ไดร้ับการสรา้งความพร้อมในการแข่งขันกีฬาภายนอกในระดับต่าง ๆ 
16.4  นักเรียนท่ีเป็นนักกีฬาของโรงเรียนร้อยละ75 ได้เข้าร่วมการแข่งขันและชนะการแข่งขันแข่งขันกีฬาในระดับต่าง ๆ 

17. เคร่ืองมือท่ีใช้ประเมินผลกิจกรรม 
      17.1 แบบสอบถามความพึงพอใจในการเข้าร่วมการแข่งขันกฬีาสู่สากล 
18.การควบคุมความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น 
  18.1 ขาดผู้รับผิดชอบในบางชนิดกีฬาเนื่องจากมีจำนวน นักกีฬาที่มีความต้องการเข้าร่วมการแข่งขันเพิ่มสูงขึ้นส่งผลให้การเข้า
ร่วมกิจกรรมของผู้เรียนและนักกีฬามีความไม่คล่องตัวในบางกิจกรรม 
  18.2 ประเภทกีฬาบางชนิดมีรายการแข่งขันมากเกินความจำเป็นส่งผลให้งบประมาณไม่เพียงพอ ต่อการดำเนินการตามที่ได้รับ
จัดสรร 
19. แนวทางการแก้ปัญหาความเสี่ยงท่ีจะเกิดขึ้น 
  19.1 ขอความร่วมมือผู้ที่มีความชื่นชอบพร้อมที่จะสละเวลาในการเป็นจิตอาสาในการดูนักกีฬา และใช้ความสามารถส่วนตนใน
การพัฒนานักเรียนนักกีฬาของร้อยเอ็ดวิทยาลัย 
  19.2 ประชุมพิจารณาจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันในรายการเท่าที่มีความจำเป็นในการเข้าร่วมการแข่งขัน เพื่อประโยชน์ของ
นักกีฬาและลดปัญหาการใช้จ่ายงบประมาณที่เกินกว่าที่ได้รับจัดสรร 
 
 

5.1การแข่งขันกีฬาฟุตบอล สพม.รอ ลกีคัพ 2021 
5.2การแข่งขันกีฬาฟุตบอล ชิงถ้วย ดร.สมเจตน์ ภูศรี ม.รภ.มหาสารคาม                                                                                        
5.3การแข่งขันกีฬาฟุตบอลThailand Primimister Cup ชิงแชมป์ประเทศไทย                                                                                                                                

ลำดับที ่

Item 

รายการ 
Lists of materials 

จำนวน/
หน่วย 

Quantity 

ราคา/
หน่วยละ 
Price 

งบประมาณ Budget 
บำรุงการศึกษา 
School Free 

เงินอุดหนุน
เรียนฟรี 15 ป ี

1 
กีฬาฟุตบอลลีก สพม.รอ ลีกคัพ 2021 

1.1 ค่าสมัคร  1 คร้ัง 5,000 5,000 - 
1.2 ค่าสเปรย์ชา 4 ขวด 500 2,000 - 

2 
การแขง่ขันฟุตบอล ดร.สมเจตน์ฯ ม.รภ.มค 

2.1 ค่าสมัคร 1 คร้ัง 1,000 1,000 - 
 การแขง่ขันกีฬาฟตุบอลThailand Primimister Cup ชิงแชมปป์ระเทศไทย                                                                                                                                

3 
3.1  ค่าสมัคร 1 คร้ัง 1,000 1,000 - 
3.2 ค่าสเปรย์ชา 2 ขวด 500 1,000 - 

รวม กิจกรรม 5.1+5.2+5.3(หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) 10,000 - 
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1.(1.35.3)  โครงการ (Project)  ส่งเสริมความสามารถทางด้านกีฬา-กรีฑาภายในคณะสี โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย  
      (เขียว-แสด เกมส์ ประจำปีการศึกษา 2564 ) 

2   สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน มาตรฐานที่  1 
3.  สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที ่ ข้อที่ 1 
     เป้าหมายหลัก                 ข้อที่  1.3.3,1.4.,1.6,1.7 
     ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน   ข้อที่  1.3.3,1.4.1,1.6.1,1.7.1 
4. หน่วยงานที่รับผิดชอบ  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาโรงเรยีนร้อยเอด็วิทยาลัย 
5. ผู้รับผิดชอบดำเนินงาน  (Project Proposer ) นายนริันดร์ โคตรสุวรรณและกลุม่สาระการเรยีนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
6. ลักษณะโครงการ  (Type of the project)      โครงการใหม ่
7. หลักการและเหตุผล (Background of Rational Criteria) 
          การจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเป็นการจดัการศึกษาของปวงชนท่ีรัฐมุ่งเน้นให้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาคนและพัฒนา
ประเทศชาติ  โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย นับได้ว่าเป็นโรงเรียนท่ีมีชื่อเสียงมาเป็นเวลายาวนานในทุกๆดา้น การจัดการเรยีนสอนใน
รายวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา มุ่งให้ผู้เรียนมีความสมบรุณ์และไดร้บัการพัฒนา ในทุกๆด้าน ไม่วา่จะเป็น ด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม 
สติปัญญา นอกจากปัจจยัที่กล่าวมาข้างต้น ยังมีปัจจัยที่มคีวามสำคญั ในการอยู่ร่วมกันในสังคม ท่ีควรไดร้ับการพัฒนาไปพร้อมๆกัน 
เช่นการยอมรับในกติกาของสังคม การเป็นผู้นำผู้ตาม การทำงานร่วมกันเป็นหมู่คณะ การรู้แพ้ รู้อภยั ใส่ใจต่อสุขภาพ และห่างไกลยา
เสพติด 

การจัดการแข่งขัน การแข่งขันกีฬา-กรีฑาภายใน (เขียว-แสด เกมส์ ) จึงถือได้ว่า เป็นกิจกรรมสำคัญทีจ่ะส่งเสริมใหผู้้เรียนได้
มีโอกาสเรียนรู้วิธีการ กระบวนการทำงานร่วมกัน เป็นเวทีท่ีใช้ในการแสดงออกในทางที่เหมาะสม  นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสรมิ
สุขภาพพลานามัยของนักเรียนใหส้มบูรณ์แข็งแรง ส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชนส์ูงสุด   รู้แพ้  รู้ชนะ  รู้อภัย   พร้อมทั้ง
ปลูกฝังคณุธรรมจรยิธรรม ความมนี้ำใจนักกีฬา ความสามคัคีในหมู่คณะ เป็นต้น 
8. วัตถุประสงค ์(Objectives) 
    8.1 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีสขุภาพสมบรูณ์แข็งแรงในทุกด้าน   
    8.2 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนรู้จกัทำงานร่วมกันและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สูงสุด   
    8.3 เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนมีคณุธรรม จริยธรรม มีน้ำใจนักกีฬา รู้สามคัคี รู้รู้แพ้  รู้ชนะ  รู้อภัย ห่างไกลยาเสพตดิ 
    8.4 เพื่อพัฒนาทักษะด้านกีฬาทุกประเภทของนักเรยีน เพื่อพัฒนาตนเองไปสู่การเป็นตัวแทนของโรงเรียนต่อไป 
    8.5 เพื่อค้นหาช้างเผือก หรือผู้ที่มีทักษะความสามารถทางกีฬาเพื่อนำไปสู่การพัฒนาเพื่อเป็นตัวแทนโรงเรียน เข้าร่วมการแข่งขันใน
ระดับทีสู่งขึ้นต่อไป 
9. เป้าหมาย (Goals) 
    9.1 ด้านคุณภาพ (Quality) 
          9.1.1 นักเรียนรู้จักทำงานเป็นหมู่คณะ และรูร้ักสามัคคี 
          9.1.2 นักเรียนรู้จักทำงานร่วมกันและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สูงสุด   
          9.1.3 นักเรียนรักการออกกังกายมีสุขภาพกายที่แข็งแรง  สุขภาพจิตทีส่มบรูณ ์
    9.2 ด้านปริมาณ (Quantity) 
          9.2.1 นักเรียนโรงเรยีนรอ้ยเอ็ดวิทยาลยัจำนวน 3,350  คน เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขัน 
          9.2.2 คณะครูโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลยั จำนวน 200 คนเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขัน 
          9.2.3 บุคลากรโรงเรียนรอ้ยเอ็ดวิทยาลยั จำนวน 100 คนเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขัน 
10. สถานที่ดำเนินการ (Place)  โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 
11. ระยะเวลาดำเนินการ (Time ()  ภาคเรียนท่ี 2  ปีการศึกษา 2563 (1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565) 
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12. วิธีดำเนินการ (Procedure : activity) 
 

ลำดับที ่
Item 

การดำเนินงาน 
Implementation 

ระยะเวลา 
Time 

งบประมาณ 
Budget 

ผู้รับผิดชอบ 
Project Proposer 

1 กิจกรรมที่ 1 การแข่งขันกีฬาสหวิทยาเขต 1 
 1.ขั้นเตรียมการ (Plan) 

   1.1 จัดทำโครงการขออนุมัติงบประมาณและกรอบการ
ดำเนินงาน 
   1.2 จัดแบ่งนักเรียนตามคณะสี จำนวน 6 คณะส ี
   1.3 ประชุมคณะกรรมการประจำสี 
   1.4 ประชุมคณะกรรมการดำเนินการกำหนดกรอบการแข่งขัน
และกิจกรรมอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 

   1.5 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันและคณะ
กรรมผู้รับผิดชอบตามนิดกีฬา 

 
มิ.ย.2564. 

 
ก.ค. 2564 
ก.ค.2564 
ส.ค.2564 

 
 

ก.ย.2564 

เงินเรียนฟรี 
รวม 350,000 บาท 

 
สวัสดิการคณะสีๆละ 
50,000 บาท)เป็นเงิน 

 

 
นายนิรันดร์ โคตร
สุวรรณและบุคลากร
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุข
ศึกษาและพลศึกษา 

 

2.ขั้นดำเนินการ (Do) 
   2.1.จัดทำคำสั่งและดำเนินการจัดทำโปรแกรมการแข่งขัน
ตามที่กำหนด  
   2.2 ดำเนินการจัดการแข่งขันตามชนดิกีฬาและโปรแกรมที่ได้
กำหนด 

ก.ย.2564 
 

พ.ย.-ธ.ค.2564 
 

 
การจัดการแข่งขัน

50,000บาท 
สวัสดิการคณะสี 
ๆละ50,000 บาท 

นายนิรันดร์ โคตร
สุวรรณและบุคลากร
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุข
ศึกษาและพลศึกษาและ
หัวหน้าคณะสี 6 สี 
1ศริญา จตุเทน 
2.จิรัฐติกร ศรีชื่น 
3.คมสันต์  อุดมศักดิ์ 
4สุมลฑา สิงห์ชา 
5.ยุทธกรณ์ กอ่ศิลป์ 
6.ชมกาญจน์ จันหัวนา 

3.ขั้นติดตามประเมินผล (Check) 
 3.1 สังเกตการเข้าร่วมกจิกรรม  
 3.2 สำรวจความพึ่งพอใชในการ่วมกจิกรรม 
 3.3 ประเมินผลการดำเนินงาน 

ธ.ค.2564 
ธ.ค.2564 
ม.ค.2565 
ม.ค.2565 

 

4.ขั้นทบทวนปรบัปรุงแก้ไข (Action) 
  4.1 ทบทวนรายงานเพื่อวางแผนปรับปรุง 
  4.2 สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน 

 
ม.ค.2565 
ม.ค.2565 

 

 
13. งบประมาณ (Proposed Budget)   

      13.1 เงินบำรุงการศึกษา                    -       บาท 

      13.2 เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี        350,000  บาท 

      13.3 เงินอ่ืนๆ                                 -        บาท 

             รวม (Total)                     350,000   บาท 
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แบบประมาณการค่าใช้จ่าย 
โครงการส่งเสริมความสามารถทางด้านกีฬา-กรีฑาภายในคณะสี โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 

(เขียว-แสด เกมส์ ประจำปีการศกึษา 2564 ) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ฝ่ายวิชาการโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 

14. เนื้อหาสาระ (Content for Seminar)  - 
15. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (Connected Agencies)   
     15.1  งานแผนงาน    15.2  งานการเงิน   15.3  งานพัสดุ  15.4  หน่วยงานอ่ืนๆ/ร้านค้า 
16. ผลที่คาดว่าจะได้รับ ( End Product of expected outcomes ) 

ลำดับที ่

Item 

รายการ 
Lists of materials 

จำนวน/
หน่วย 

Quantity 

ราคา/
หน่วยละ 
Price 

งบประมาณ Budget 
บำรุงการศึกษา 
School Free 

เงินอุดหนุน
เรียนฟรี 15 ป ี

1 
ค่าจัดเตรียมสนาม บาสเกตบอล ตะกร้อ  วอลเลย์บอล 
เทเบิลเทนนสิ เปตอง แบดมินตัน 

 
3,000 

 
- 3,000 

2 ค่ากรรมการตดัสินฟุตบอล  2,000 - 2,000 
3 ค่ากรรมการตดัสินวอลเลย์บอล  2,000 - 2,000 
4 ค่ากรรมการตดัสินตะกร้อ  2,000 - 2,000 
5 ค่ากรรมการตดัสินเทเบิลเทนนิส  2,000 - 2,000 
6 ค่ากรรมการตดัสินบาสเกตบอล  2,000 - 2,000 
7 ค่ากรรมการตดัสินเปตอง  2,000 - 2,000 
8 ค่าเตรยีมสนามกรฑีา  2,000 - 2,000 
9 ค่ารางวัลการแข่งขันรางวัลกรีฑา (100/80/60)  8,000 - 8,000 
10 ค่าเตรยีมสนามฟุตบอล  2,500 - 2,500 
11 ค่าแพรป้ายการแข่งขัน  3,000 - 3,000 
12 ค่าสวัสดิการอาหารกลางวันกรรมการจัดการแข่งขัน  10,000 - 10,000 
13 ค่าเช่าเวทีและเต็นฑ์กลาง  4,000 - 4,000 
14 ค่าตอบแทนจราจร  1,500 - 1,500 
15 ค่าเครื่องแต่งกายผู้ถือป้าย ถือธง  1,500 - 1,500 
16 ค่าคบเพลิง  1,000 - 1,000 
17 ค่ากรรมการตดัสินแบดมินตัน  1,500 - 1,500 
18 สนับสนุนคณะศรีวิชัย(น้ำเงิน) นางสุมลทา  สิงห์ชา  50,000 - 50,000 
19 สนับสนุนคณะรัตนโกสินทร์(ฟ้า) นายยุทธกรณ์  ก่อศลิป ์  50,000 - 50,000 
20 สนับสนุนคณะธนบรุี(ชมพู)นายคมสันต์ อุดมศักดิ ์  50,000 - 50,000 
21 สนับสนุนคณะอยุธยา(แดง)นางสาวศริญา จตเุทน  50,000 - 50,000 
22 สนับสนุนคณะเชียงแสน(เหลือง)นางชมกาญจน์ จันหัวนา  50,000 - 50,000 
23 สนับสนุนคณะสุโขทัย (ม่วง)นายจริัฐติกร  ศรีชื่น  50,000 - 50,000 

รวมท้ังสิ้น(สามแสนห้าหมืน่บาทถ้วน) - 350,000 
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    16.1 นักเรียนมีสุขภาพสมบรูณ์แข็งแรงในทุกด้าน   
    16.2 นักเรียนรู้จักทำงานร่วมกนัและใช้เวลาว่างให้เกดิประโยชน์สูงสุด   
    16.3 นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีน้ำใจนักกีฬา รู้สามัคคี รู้แพ้  รู้ชนะ  รู้อภัย ห่างไกลยาเสพตดิ 
    16.4 นักเรียนมีการพัฒนาทักษะด้านกีฬาทุกประเภทของนักเรยีน เพื่อพัฒนาตนเองไปสู่การเป็นตัวแทนของโรงเรียนต่อไป 
    16.5 โรงเรียนได้นักเรยีน ท่ีมีทกัษะความสามารถทางกีฬาตามชนิดกีฬาที่กำหนดเพื่อเป็นตัวแทนโรงเรียน เข้าร่วมการแข่งขันใน
ระดับที่เขตพื้นท่ีการศึกษา ระดับจังหวัดและระดับประเทศต่อไป 
17 เคร่ืองมือท่ีใช้ประเมินผลกิจกรรม 
    -แบบประเมินความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสรมิความสามารถทางด้านกีฬา-กรีฑาภายในคณะสี โรงเรียนร้อยเอ็ด
วิทยาลัย   
18. การควบคุมความเสี่ยงที่เกิดขึ้น 
    18.1 การจัดการแข่งขันที่ผ่านผู้เข้าร่วมการแข่งขันให้ความสำคญัการแข่งขันเชียรล์ีดเดอร์ ซึ่งไม่ตรงตามวัสดุประสงคของการ
จัดการแข่งขัน ผู้จัดการแข่ขันจึงทำการยกเลิกการจดัประกวดที่ไม่เกีย่วข้องกับการแข่งขัน เพือให้การดำเนินการแข่งขันบรรลตุาม
วัตถุประสงค์ของโครงการ 
    18.2 .ในปีท่ีผา่นมาสถานการณ์โรคระบาดมีความรุนแรง ไมส่ามารถดำเนินการจดัการแข่งขันได้ 
19. แนวทางการแก้ปัญหาความเสี่ยงที่เกิดขึ้น 
    19.1 สร้างความเข้าใจถึงวัตถปุระสงค์ของการแข่งขัน 
    19.2 ดำเนินการจัดการแข่งขันแต่ละรายการให้แล้วเสรจ็เป็นลำดบัชนิดกีฬา โดยจดัลำดับการแข่งขนัตามความเสี่ยงน้อยไปมาก 
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1. (1.36.1) โครงการ (Project) ส่งเสริมการเรียนขยายเพิ่มพูนประสบการณ์-ลดระยะเวลาเรียนและยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

2. สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน   มาตรฐานข้อที่ 1 , ข้อที่ 3  
3. สอดคล้องกับยุทธศาสตร์  ข้อที ่1, 2, 3 
   เป้าหมายหลัก   ข้อที ่1 ( 1.1 ) , ข้อที่ 3  
   ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน  ข้อที่  1.1 -1.7, 2.2-2.4, 3.1-3.3 
4. หน่วยงานที่รับผิดชอบ งานส่งเสริมพัฒนานักเรียนความสามารถพิเศษและงานห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ  ฝ่ายวิชาการ 
5.ผู้รับผิดชอบดำเนินงาน (Project proposer) นางวันวิสา  อุ่นพิกุล และคณะกรรมการงานส่งเสริมพัฒนานักเรียน 

ความสามารถพิเศษ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย  
6. ลักษณะโครงการ (Type of  project ) โครงการใหม ่
7. หลักการและเหตุผล (Background of Rational Criteria) 
 การส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นคนเก่ง คนดี และมีความสุขน้ัน โรงเรียนจำเป็นต้องจัดกิจกรรมในการส่งเสริมผู้เรียนเป็นพิเศษ 
โดยการฝึกฝนให้นักเรียนมีทักษะความรู้ในรายวิชาต่างๆให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน และเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของนักเรียนใน
การสอบแข่งขันในสถาบันต่างๆจึงต้องมีการจัดโครงการนี้ขึ้นและในการจัดการเรียนการสอน การวัดผลเป็นสิ่งหนึ่งที่ถูกนำมาใช้เพื่อ
ประเมินความสามารถของผู้เรียนในโครงการต่างๆของทั้งรัฐบาลและเอกชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งการประเมินผลทางด้านวิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์จะถูกนำมาใช้เป็นเกณฑ์ในการคัดเลือกนักเรียนเข้าร่วมโครงการต่างๆ ดังนั้นนักเรียนที่มีความสามารถพิ เศษด้าน
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์อยู่แล้วควรได้รับการส่งเสริมพัฒนาให้สูงขึ้นเต็มศักยภาพ ส่วนนักเรียนที่ไม่ถนัดวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ควรจะได้รับการพัฒนาและส่งเสริมให้ดีขึ้นโรงเรียนจึงควรจัดให้มีโครงการส่งเสริมพัฒนาอัจฉริยภาพทางด้านคณิตศาสตร์
และวิทยาศาสตร์ให้กับนักเรียนตั้งแต่ระดับมัธยมต้นเพื่อวางรากฐานของการพัฒนาศักยภาพในการเรียนทางด้านคณิตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ในระดับสูงขึ้น ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการในการจัดการศึกษาสำหรับผู้มีความสามรถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์เป็นเรื่องสำคัญยิ่งต่อความอยู่รอดของประเทศในปัจจุบันและเป็นเรื่องที่สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
การสรรหาและส่งเสริมนักเรียนผูม้ีความสามารถพิเศษ เป็นเรื่องที่ทุกหน่วยงานควรร่วมมือกัน จึงควรจัดให้มีโครงการพิเศษเพื่อส่งเสรมิ
ศักยภาพให้กับนักเรียนเหล่านี้ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่โรงเรียนจัดให้ตามปกติ 
  ในปัจจุบันการจัดการเรียนการสอนทุกรายวิชา มุ ่งพัฒนาให้นักเรียนคิดเป็นทำเป็น สามารถนำไปแก้ปัญหาใน
ชีวิตประจำวันได้ เพื่อให้ตอบสนองจุดมุ่งหมายของหลักสูตร และจุดมุ่งหมายของการจัดการเรียนการสอนในทุกรายวิชา ให้นักเรียน
เป็นคนดี คนเก่ง และอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข งานส่งเสริมพัฒนานักเรียนความสามารถพิเศษจึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้นมาเพื่อให้
ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองได้อย่างเต็มศักยภาพ  
8. วัตถุประสงค ์(Objectives) 
    8.1 เพื่อจัดการสอนเพิ่มพูนประสบการณ์ จากเนื้อหาหลักสูตรของโรงเรียน ใหน้ักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาท่ีพร้อมในการ
สอบแข่งขันและศึกษาต่อ เพื่อให้ผู้เรียนได้มีโอกาสฝึกทักษะกระบวนการในการเรียนที่หลากหลายส่งผลให้นักเรียนได้เรียนรู้เนื้อวิชา
วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ จบก่อนหลักสูตรแก่นกลางของโรงเรียน 
    8.2 เพื่อพัฒนาส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้ความสามารถทางด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์สูงขึ้นค้นหานักเรียนที่เรียนอยู่ช้ัน
มัธยมศึกษาที่มีแววอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์เพื่อนำมาส่งเสริมการพัฒนาและติดตามศักยภาพผู้เรียนจุดประกายให้
นักเรียนมีความสนใจ มีความมุ่งมั ่นที่จะศึกษาต่อและเป็นผู ้นำทางวิชาการด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของ
ประเทศชาติในอนาคต 
      8.3 เพื่อเตรียมความพร้อมในการเรียน เตรียมความพร้อมให้นักเรียนในการสอบแข่งขันในสถาบันต่าง ๆ สอบโอลิมปิกวิชาการ 
(สอวน.) และสอบศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาสถาบันต่าง ๆ 
      8.4 เพื่อพัฒนาส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้ความสามารถทางด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ที่สามารถบูรณาการความรู้โดยใช้
ความรู้ทางเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์ในการพัฒนางานและนำเสนอผลงาน  
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      8.5 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีสมรรถนะทางร่างกายที่ดี รักษาขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมไทย  
 9. เป้าหมาย (Goals) 
     9.1 ด้านคุณภาพ (Quality) 
           9.1.1 นักเรียน Gifted Program มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระดับดี (3) ทุกรายวิชา 
            9.1.2 นักเรียนได้รับการส่งเสริมพัฒนาทักษะในการเรียนคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์จนได้เป็นตัวแทนโรงเรียนเข้าแข่งขัน
ทางวิชาการและได้รับผลรางวัลการประเมินทางด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์จากการแข่งขันในสถาบันต่าง ๆ 
 9.1.3 นักเรียนGifted Programที่สมัครสอบโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ในสาขาต่าง ๆ สอบผ่านการคัดเลือกโอลิมปิกวิชาการ ( 
สอวน. ) ในค่ายที่1 และ 2 
 9.1.4 นักเรียน Gifted Programระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 สามารถสอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในสถาบันต่าง ๆ ได้ 
 9.1.6 นักเรียน Gifted Program ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที ่ 3 สามารถสอบผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายได้ 
 9.1.7 นักเรียน Gifted Program ที่เรียนวิชาวิจัยโครงงานมีงานวิจัยโครงงานที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานและได้รับเหรียญรางวัล
จากหน่วยงานต่าง ๆ 
 9.1.8 นักเรียนมีสมรรถนะทางร่างกายที่ดีและสามารถประพฤติปฏิบัติตนรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมไทย 
     9.2 ด้านปริมาณ (Quantity) 
           9.2.1 นักเรียน Gifted Programมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระดับดี (3) ทุกรายวิชาร้อยละ 85  
           9.2.2 นักเรียนได้รับการส่งเสริมพัฒนาทักษะในการเรียนคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์จนได้เป็นตัวแทนโรงเรียนเข้าแข่งขัน
ทางวิชาการและได้รับผลรางวัลการประเมินทางด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์จากการแข่งขันในสถาบันต่าง ๆ  ร้อยละ75  ของ
รายการที่เข้าร่วมแข่งขัน 
           9.2.3 นักเรียน Gifted Program ที่สมัครสอบโอลิมปิกวิชาการ (สอวน.) ในสาขาต่าง ๆ สอบผ่านการคัดเลือกโอลิมปิก
วิชาการ ( สอวน. ) ในค่ายที่ 1 และ 2 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 31 ของนักเรียนสมัครสอบ 
           9.2.4 นักเรียน Gifted Program ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ที่สมัครสอบศึกษาต่อสามารถสอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
ในสถาบันต่างๆได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90  
           9.2.5 นักเรียน Gifted Program ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ที่สมัครสอบศึกษาต่อสามารถสอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายได้ไม่น้อยกว่า 85 
           9.2.6 นักเรียน Gifted Program ที่เรียนวิชาวิจัยโครงงานมีงานวิจัยโครงงานที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานและได้รับเหรียญรางวัล
จากหน่วยงานต่าง ๆ ไม่น้อยกว่า 80 % 
           9.2.7 นักเรียนมีสมรรถนะทางร่างกายที่ดีและสามารถประพฤติปฏิบัติตนรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมไทย
สามารถเผยแพร่ต่อสาธารณชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 90 % 
10. สถานที่ดำเนินการ (Place)  โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยและสถานศึกษาท่ีเป็นแหล่งเรียนรู้ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
11. ระยะเวลาดำเนินการ (Time)  () ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2564 (1 พฤษภาคม 2564 – 30 กันยายน 2564)  

            () ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2564 (1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565) 
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12. วิธีดำเนินการ (Procedure : activity) 
ลำดับที ่
I tem 

การดำเนินการ 
(Implementation) 

ระยะเวลา 
Time 

งบประมาณ 
Budget 

ผู้รับผิดชอบ 
Project Proposer 

กิจกรรมที่ 1 เรียนขยายเพิ่มพูนประสบการณแ์ละลดระยะเวลาเรียน 
                ประเภทงบประมาณ 1.เงินบำรุงการ ศึกษาโครงการ จำนวน = 2,806,500.00 บาท 
                                         2.เงินสนับสนุนโครงการฯ       จำนวน = 306,000.00บาท 
                                                        รวมสุทธ ิ                     = 3,112,500.00 บาท 

1. 1.ขั้นเตรียมการ (Plan) 
   1.1 ประชุมแผนงาน 
   1.2 เสนอโครงการและขออนุมัต ิ
   1.3 ประสานงานผู้เกี่ยวข้อง 
   1.4 กำหนดตารางสอน 
   1.5 สรรหาวิทยากร 
2.ขั้นดำเนินการ(Do)  
   2.1 แต่งต้ังครูผู้สอน และวิทยากร   
   2.2 จัดทำเอกสารต้นฉบบั ประกอบการเรียน 
   2.3 สำรวจและสั่งซ้ืออุปกรณ์สิ้นเปลืองในการ 
        เรียนและในการฝึกทางวิทยาศาสตร์ 
       - ค่าเอกสารประกอบการเรียน และอุปกรณ์  
         สิ้นเปลืองในการฝึกทางวิทยาศาสตร์ 
   2.4 ดำเนินการเรียนการสอนตามตาราง 
       - เบิกจา่ยค่าตอบแทนภาคเรียนที่1 
       - เบิกจา่ยค่าตอบแทนภาคเรียนที่2 
3.ขั้นติดตามประเมินผล (Check) 
   3.1 ประเมินผลและสรุปรายงานผล 
   3.2 จัดเก็บข้อมูลและปรับปรุงเพื่อพฒันา 
4.ขั้นทบทวนปรบัปรุงแก้ไข (Action) 
  4.1 จัดเก็บขอ้มูลและปรับปรุงเพื่อพัฒนา 
  4.2 จัดประชุมสัมมนาบุคลากรเพื่อ 
  ปรับปรุงแก้ไขและวางแผนและโครงการ   
  การดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป 

พ.ค.2564 
 
 
 
 
 
 

พ.ค.2564 
พ.ค.2564 

1.มิ.ย. 2564 
 
 
 
 

มิ.ย-ต.ค.2564 
พ.ย.64-มี.ค65 

มี.ค 2565 
 
 

มี.ค 2565 
 

 
- 
- 
- 
- 
- 
 
- 
- 
 
 
 

130,500.00 บาท 
 

1,491,000.00 บาท 
1,491,000.00 บาท 

- 
 
 
- 
 

นางวันวิสา  อุ่นพิกุล 
นางนภัสนันท์ ศรีคุณ 
และคณะกรรมการ
ดำเนินงาน Gifted 
Program 

กิจกรรมที่ 2.ส่งเสริมพัฒนาทักษะการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์-คณติศาสตร์นักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร-์คณิตศาสตร์ฯ(Science 
Room) 

                รายได้สถานศึกษา   1.เงินบำรุงการ ศึกษาโครงการ    จำนวน=286,890.00 บาท 
                                         2.เงินสนับสนุนโครงการฯ          จำนวน=130,000.00บาท 
                                                   รวมสุทธ ิ                        =416,890.00 บาท 

2. 1.ขั้นเตรียมการ (Plan) 
   1.1 ประชุมแผนงาน 
   1.2 เสนอโครงการและขออนุมัต ิ
   1.3 ประสานงานผู้เกี่ยวข้อง 
   1.4 กำหนดตารางดำเนินงาน 
   1.5 สรรหาวิทยากรฝึกซ้อมกจิกรรม 

พ.ค. 2564 
 
 
 
 
 

 

- 
- 
- 
- 
- 
- 

 

ว่าที่ พ.ต.ปัญจา อุ่นพิกุล 
นางสาวเมธียา มาตย์
จันทร์ 
และคณะกรรมการ
ดำเนินงานห้องเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร์ 
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ลำดับที ่
I tem 

การดำเนินการ 
(Implementation) 

ระยะเวลา 
Time 

งบประมาณ 
Budget 

ผู้รับผิดชอบ 
Project Proposer 

2. 2.ขั้นดำเนินการ(Do)  
   2.1 แต่งต้ังครูผูฝ้ึกซ้อม และวิทยากร   
   2.2 จัดทำเอกสารคู่มือการฝึก 
    2.3 ดำเนินการตามตารางกิจกรรมเครือข่าย 
        หอ้งเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ 
      -กิจกรรมค่ายปฐมนิเทศเครือข่าย ม.4 
      -กิจกรรมค่ายวิชาการเครือข่าย ม.5 
      -กิจกรรมการแข่งขันฟิสิกส์สัประยทุธ์ม.4-5 
      -กิจกรรมประชุมวิชาการนำเสนอโครงงานม.6 
 
   2.4 จัดทำรูปเล่มเอกสารนำเสนอและโปสเตอร์ 
         นำเสนอฟิสิกส์สัประยุทธ์และโครงงานฯ 
3.ขั้นติดตามประเมินผล (Check) 
   3.1 ประเมินผลและสรุปรายงานผล 
   3.2 จัดเก็บข้อมูลและปรับปรุงเพื่อพฒันา 
4.ขั้นทบทวนปรบัปรุงแก้ไข (Action) 
  4.1 จัดเก็บขอ้มูลและปรับปรุงเพื่อพัฒนา 
  4.2 จัดประชุมสัมมนาบุคลากรเพื่อ 
  ปรับปรุงแก้ไขและวางแผนและโครงการ   
  การดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป 

 
พ.ค. 2564 
มิ.ย. 2564 

 
 

ก.ค. 2564-ก.พ. 2565 
ก.ค.-ส.ค.2564 
ภาคเรียนที่1 
ภาคเรียนที่2 

 
ภาคเรียนที่1-2 

 
 

มี.ค 2565 
 
 
 

มี.ค 2565 

 
- 
- 
 
 

15,000.00 บาท 
18,000.00 บาท 
60,000.00 บาท 
285,000.00 บาท 

 
37,890.00 บาท 

 
 

1,000.00 บาท 

ว่าที่ พ.ต.ปัญจา อุ่นพิกุล 
นางสาวเมธียา มาตย์
จันทร์ 
และคณะกรรมการ
ดำเนินงานห้องเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร์ 

กิจกรรมที่ 3 ส่งเสริมและเตรียมความพร้อมเพื่อสอบศึกษาตอ่มหาวิทยาลัยและติวสอบแข่งขันโครงการสอวน.และติวสอบเรียนต่อ ม.4 
                รายได้สถานศึกษา   1.เงินบำรุงการ ศึกษาโครงการ จำนวน   = 312,500.00 บาท 
                                         2.เงินสนับสนุนโครงการฯ        จำนวน  = 250,000.00บาท 
                                                รวมสุทธ ิ                           = 562,500.00 บาท 

3. 1.ขั้นเตรียมการ (Plan) 
   1.1 ประชุมแผนงาน 
   1.2 เสนอโครงการและขออนุมัต ิ
   1.3 ประสานงานผู้เกี่ยวข้อง 
   1.4 กำหนดตารางกจิกรรม 
   1.5 สรรหาวิทยากร 
2.ขั้นดำเนินการ(Do)  
   2.1 แต่งต้ังคณะดำเนินงานและวิทยากร   
   2.2 จัดทำเอกสารต้นฉบบัและเอกสารในการทำ 
        กิจกรรม   
   2.3 ดำเนินการตามตารางกิจกรรม 
      -กิจกรรมเตรียมความพร้อมนกัเรียน   
       ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 
      -กิจกรรมหัวโขกฝาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 

พ.ค. 2564 
 
 
 
 
 
 

พ.ค.-ก.ค. 2564 
 
 

ก.ค.- มี.ค2565 
ก.พ.2565 
ก.พ. 2565 

 

 
- 
- 
- 
- 
- 
 
 
- 
- 
 

180,500.00 บาท 
 

382,000.00 บาท 
 

นางวันวิสา  อุ่นพิกุล 
นางนภัสนันท์ ศรีคุณ 
และคณะกรรมการ
ดำเนินงาน Gifted 
Program 
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ลำดับที ่
I tem 

การดำเนินการ 
(Implementation) 

ระยะเวลา 
Time 

งบประมาณ 
Budget 

ผู้รับผิดชอบ 
Project Proposer 

กิจกรรมที่ 3 ส่งเสริมและเตรียมความพร้อมเพื่อสอบศึกษาตอ่มหาวิทยาลัยและติวสอบแข่งขันโครงการสอวน.และติวสอบเรียนต่อ ม.4 
                รายได้สถานศึกษา   1.เงินบำรุงการ ศึกษาโครงการ จำนวน   = 312,500.00 บาท 
                                         2.เงินสนับสนุนโครงการฯ        จำนวน  = 250,000.00บาท 
                                                รวมสุทธ ิ                           = 562,500.00 บาท 

3.    3.ขั้นติดตามประเมินผล (Check) 
   3.1 ประเมินผลและสรุปรายงานผล 
   3.2 จัดเก็บข้อมูลและปรับปรุงเพื่อพฒันา 
4.ขั้นทบทวนปรบัปรุงแก้ไข (Action) 
  4.1 จัดเก็บขอ้มูลและปรับปรุงเพื่อพัฒนา 
  4.2 จัดประชุมสัมมนาบุคลากรเพื่อ 
  ปรับปรุงแก้ไขและวางแผนและโครงการ   
  การดำเนินติวในปีการศึกษาต่อไป 

ก.พ. 2565 
 
 

มี.ค 2565 

- 
 
 
- 

นางวันวิสา  อุ่นพิกุล 
นางนภัสนันท์ ศรีคุณ 
และคณะกรรมการ
ดำเนินงาน Gifted 
Program 

กิจกรรมที่ 4.ส่งเสริมพัฒนาและประเมนิผลโครงงานวิจัยนักเรียนในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
                รายได้สถานศึกษา  1.เงินบำรุงการ ศึกษาโครงการ จำนวน =200,000.00บาท  รวมสุทธ ิ                   =200,000.00 บาท 

 1.ขั้นเตรียมการ (Plan) 
   1.1  ประชุมวางแผน กำหนดตารางกจิกรรม 
   1.2 เสนอโครงการและขออนุมัต ิ
   1.3 ประสานงานผู้เกี่ยวข้องและหนว่ยงานทั้ง 
        นอกและในสถานศึกษา 
   1.4 สรรหาวิทยากรที่ปรึกษากลุ่มโครงงาน 
2.ขั้นดำเนินการ (Do) 
    2.1 ดำเนินการตามตารางกิจกรรม 
    2.2 ประสานงานกบัหน่วยงานวจิัยทอ้งถิ่น  
         และมหาวิทยาลยัท้องถิ่น 
    2.3 ดำเนินการจัดประเมินผล 
         โครงงานวิจัย 
      -ค่าตอบแทนวิทยากร 
      -ค่าวัสดุฝึกทดลอง 
3.ขั้นติดตามประเมินผล (Check) 
  3.1 ประเมินผลและสรุปรายงานผล 
  3.2 จัดเก็บขอ้มูลและปรับปรุงเพื่อพัฒนา 
4.ขั้นทบทวนปรบัปรุงแก้ไข (Action) 
  4.1 จัดเก็บขอ้มูลและปรับปรุงเพื่อพัฒนา 
  4.2 จัดประชุมสัมมนาบุคลากรเพื่อ 
       ปรับปรุงแก้ไขและวางแผนและ 
       โครงการการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป 

 
มิ.ย. 2564 

 
 
 
 
 
 
 
 

มิ.ย.-ต.ค.
2564 

 
 
 

ก.พ. 2565 
 
 

มี.ค 2565 

 
- 
- 
- 
 
- 
 
- 
- 
 
 
 

2,0400.00 บาท 
179,600.00 บาท 

นางวันวิสา  อุ่นพิกุล 
ว่าที่พ.ต.ปัญจา อุ่นพิกุล 
นางสาวเมธียา มาตย์

จันทร์และคณะกรรมการ
ดำเนินงาน Gifted 

Program 

 
 
 
 



แผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2564 
โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย/ฝ่ายวิชาการ 

257 
 

 

ลำดับที ่
I tem 

การดำเนินการ 
(Implementation) 

ระยะเวลา 
Time 

งบประมาณ 
Budget 

ผู้รับผิดชอบ 
Project Proposer 

กิจกรรมที่ 5 . ส่งเสริมสมรรถนะทางร่างกายและสืบสานวัฒนธรรมไทย ม.1 และ ม.2 
                  รายได้สถานศึกษา  1.เงินบำรุงการ ศึกษาโครงการ จำนวน   =  105,400.00บาท 
                                                รวมสุทธ ิ                           =  105,400.00 บาท 

5. 1.ขั้นเตรียมการ (Plan) 
   1.1 ประชุมแผนงาน 
   1.2 เสนอโครงการและขออนุมัต ิ
   1.3 ประสานงานวิทยากรและสถานทีท่ี่  
        เกีย่วขอ้ง     
2.ขั้นดำเนินการ(Do)  
   2.1 แต่งต้ังคณะกรรมการและวิทยากรดำเนิน 
         กิจกรรม 
   2.2 ประสานงานสถานที่ในการทำกจิกรรม  
   2.3 ดำเนินการตามตารางกจิกรรม 
    2.4 เบิกจ่ายค่าตอบแทน 
        - กจิกรรมกีฬา 
        - กจิกรรมนาฎศิลป์/ดนตรี 
3.ขั้นติดตามประเมินผล (Check) 
   3.1 ประเมินผลและสรุปรายงานผล 
   3.2 จัดเก็บข้อมูลและปรับปรุงเพื่อพฒันา 
4.ขั้นทบทวนปรบัปรุงแก้ไข (Action) 
  4.1 จัดเก็บขอ้มูลและปรับปรุงเพื่อพัฒนา 
  4.2 จัดประชุมสัมมนาบุคลากรเพื่อ 
       ปรับปรุงแก้ไขและวางแผนและโครงการ   
       การดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป 

มิ.ย. 2564 
 
 
 
 
 
 

มิ.ย. 2564 
 
 

5 ก.ค.2564 
 

ภาคเรียนที่
1-2 

 
 

มี.ค 2565 
 

มี.ค 2565 

 
- 
- 
- 
 
 
- 
 
- 
- 
 

48,000.00 บาท 
57,400.00 บาท 

นางวันวิสา  อุ่นพิกุล 
นางนภัสนันท์  ศรีคุณ
และคณะกรรมการ
ดำเนินงาน Gifted 
Program 

 

13. งบประมาณ (Proposed Budget)  
     13.1 เงินบำรุงการ ศึกษาโครงการฯ   จำนวน  =    3,711,290.00 บาท 
      13.2 เงินสนับสนุนโครงการฯ          จำนวน  =      686,000.00 บาท 
              รวมเงิน (Total)    จำนวน  =   4,397,290.00 บาท 
          

แบบประมาณการค่าใช้จ่าย 
โครงการส่งเสริมการเรียนขยายเพ่ิมพูนประสบการณ์-ลดระยะเวลาเรียนและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

งานส่งเสริมพัฒนานักเรียนความสามารถพิเศษ (Gifted Program ) 

กิจกรรมที่ 1 เรียนขยายเพิ่มพูนเสริมประสบการณ์และลดระยะเวลาเรียน ( 3,112,500.00 บาท ) 

ลำดับที ่
Item 

รายการ 
Lists of materials 

จำนวน/
หน่วย 

Quantity 

ราคา/
หน่วยละ 
Price 

งบประมาณ Budget 
เงินบำรุง
การศึกษา
โครงการฯ 

เงินสนับสนุน
โครงการฯ 

1 
ค่าตอบแทนวิทยากรปฏิบัตกิารสอนล่วงเวลาและคณะกรรมการ 
ดำเนินงาน จำนวน 50 คน/เดือน ภาคเรียนที่ 1. 

5 เดือน 298,200.00 1,338,000.00 153,000.00 
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2. 
ค่าตอบแทนวิทยากรปฏิบัตกิารสอนล่วงเวลาและคณะกรรมการ 
ดำเนินงาน จำนวน 50 คน/เดือน ภาคเรียนที่ 2. 

5 เดือน 298,200.00 1,338,000.00 153,000.00 

3 
ค่าเอกสารประกอบการเรียน และอุปกรณ์ส้ินเปลืองในการฝึกทาง
วิทยาศาสตร์ม.1 – ม.3 

870 ชุด 60.00 52,200.00 - 

4 
ค่าเอกสารประกอบการเรียน /หมึกถ่ายเอกสาร และอุปกรณ์
สิ้นเปลืองในการฝึกทางวิทยาศาสตร์ ม.4 – ม.6 

1,566 ชุด 50.00 78,300.00 - 

 2,806,500.00 306,000.00 

รวม (Total)     (สามลา้นหนึ่งแสนหน่ึงหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน) 3,112,500.00 บาท 

กิจกรรมที่ 2 ส่งเสริมพัฒนาทักษะการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์-คณติศาสตร์ นักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ( 416,890.00 บาท) 

ลำดับที ่
Item 

รายการ 
Lists of materials 

จำนวน/
หน่วย 

Quantity 

ราคา/
หน่วยละ 
Price 

งบประมาณ Budget 
เงินบำรุง
การศึกษา
โครงการฯ 

เงินสนับสนุน
โครงการฯ 

1. ค่างลงทะเบียนและค่าที่พักกิจกรรมค่ายปฐมนิเทศเครือข่าย ม.4 30 คน 500.00 15,000.00 - 

2. ค่างลงทะเบียนและค่าที่พักกิจกรรมค่ายวิชาการเครือข่าย ม.5 30 คน 600.00 18,000.00 - 

3. ค่างลงทะเบียนและค่าที่พักกิจกรรมประชุมวิชาการเสนอโครงงาน
เครือข่าย ม.6 

30 คน 8,300.00 155,000.00 94,000.00 

4. ค่าลงทะเบียนและค่าที่พกักิจกรรมการแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์ 15 คน 4,000.00 60,000.00 - 

5. ค่าจ้างเหมารถ 3 วัน(กจิกรรมประชุมวชิาการเสนอโครงงาน
เครือข่าย ม.6) 

1 คัน 36,000.00 - 36,000.00 

6. ค่าเอกสารนำเสนอและอุปกรณ์สิ้นเปลืองในการทดลองและฝึกทาง
วิทยาศาสตร์การแข่งขันฟิสกิส์สัประยุทธ์ วจิัยโครงงานและเรียน
เพิ่มพูนประสบการณ์ 

30 กลุ่ม 1,263.00 37,890.00 - 

7. ค่าเอกสารรายงานผล 1 หน่วย 1,000.00 1,000.00 - 

 286,890.00 130,000.00 

รวม (Total)  (สี่แสนหน่ึงหมื่นหกพันแปดร้อยเก้าสบิบาทถ้วน 416,890.00 บาท 

กิจกรรมที่ 3 เตรียมความพร้อมเพือ่สอบศึกษาต่อมหาวิทยาลยัและติวสอบแข่งขันโครงการ สอวน.และติวสอบเรียนตอ่ม.4 (562,500.00 บาท) 

ลำดับที ่
Item 

รายการ 
Lists of materials 

จำนวน/
หน่วย 

Quantity 

ราคา/
หน่วยละ 
Price 

งบประมาณ Budget 
เงินบำรุง
การศึกษา
โครงการฯ 

เงินสนับสนุน
โครงการฯ 

1. ค่าหมึกในการดำเนินการตามแผนกลยทุธ์ “หวัโขกฝา”สอวน.และ
ติวสอบเรียนต่อ ม.4 

4 หลอด 14,000.00 56,000.00 - 

2. ค่ากระดาษในการดำเนินการตามแผนกลยุทธ์“หวัโขกฝา”และ
“โอลิมปิกวิชาการ (สอวน.) และตวิสอบเรียนต่อ ม.4 

200 รีม 100.00 20,000.00 - 

3. ค่าเอกสารประกอบการเรียนและจัดซื้อหนังสือ  สอวน. ทุกสาขา
สาขาละ 4 ชุดและหนังสือแนวข้อสอบเรียนต่อ ม.ต้น และ ม.
ปลาย 

18 ชุด 2,000.00 36,000.00 - 

4. ค่าอาหารว่างนักเรียนในกจิกรรมตามแผนกลยุทธ ์ติวเพื่อสอบ
เรียนต่อของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 5 วัน 

144 ชุด 250.00 36,000.00 - 
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5. ค่าอาหารว่างนักเรียนในกจิกรรมตามแผนกลยุทธ์ “หัวโขกฝา”
ระดับชั้น ม.6  จำนวน 30 วัน 

174 ชุด    1,500.00 164,500.00 96,500.00 

6. ค่าโล่รางวัลการแข่งขันระดับชาติ  10 โล่ 900.00 - 9,000.00 

7. ทุนสนับสนุนการเดินทางไปแข่งขันระดับประเทศและระดับ
นานาชาต ิ

 60,000 - 60,000.00 

8. ฟิวเจอร์บอร์ดผลงานรางวัล 9 ป้าย 500.00 - 4,500.00 

9. ค่าตอบแทนวิทยากรภายนอก  5 สาขา 9 กลุ่ม 9 คน (2 วัน)  23,200.00 - 23,200.00 

10. ค่าตอบแทนปฏบิัติการตวิคลินิก ล่วงเวลาทำการ ม.3 และ ม.6 
จำนวน 9 คน ภาคเรียนที่ 1-2 (10 เดือน) 

10 5,680.00 - 56,800.00 

 312,500.00 250,000.00 

รวม (Total)  (ห้าแสนหกหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน) 562,500.00 บาท 

กิจกรรมที่ 4 ส่งเสริมพัฒนาและประเมินผลโครงงานวิจัยนักเรียนในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ( 200,000.00 บาท ) 

ลำดับที ่
Item 

รายการ 
Lists of materials 

จำนวน/
หน่วย 

Quantity 

ราคา/
หน่วยละ 
Price 

งบประมาณ Budget 
เงินบำรุง
การศึกษา
โครงการฯ 

เงินสนับสนุน
โครงการฯ 

1. ค่าตอบแทนกรรมการตัดสินโครงงานวันหยุดราชการ  
ฉบับภาษาไทย 6 สาขา ฉบับภาษาอังกฤษ 2  สาขา 6 ชั่วโมง 

 17 คน 1,200.00 20,400.00  

2. ค่าวัสดุอุปกรณ์สิ้นเปลืองและสารเคมีในการทดลองวิจยัโครงงาน 50 กลุ่ม 656.00 32,800.00  

3. ค่าเอกสาร CD และไวนิลนำเสนอ งานวจิัยโครงงาน 50 กลุ่ม 750.00 37,500.00  

4. ค่าอาหารว่าง    200 คน 50.00 10,000.00  

5. ค่าตอบแทนแหล่งเรียนรู้ห้องปฏิบัติการและผู้เชียวชาญงานวิจยั
ภายนอก 

   15 หนว่ย 5,320.00 79,800.00  

6. ค่าฟิวเจอร์บอร์ดนำเสนอโครงงาน 30 กลุ่ม 650.00 19,500.00  

รวม (Total)  (สองแสนบาทถ้วน) 200,000.00 บาท 

กิจกรรมที่ 5 ส่งเสริมสมรรถนะทางร่างกายและสืบสานวัฒนธรรม ( 105,400.00 บาท ) 

ลำดับที ่
Item 

รายการ 
Lists of materials 

จำนวน/
หน่วย 

Quantity 

ราคา/
หน่วยละ 
Price 

งบประมาณ Budget 
เงินบำรุง
การศึกษา
โครงการฯ 

เงินสนับสนุน
โครงการฯ 

1. ค่าตอบแทนวิทยากรภายนอก 1 ชัว่โมง (8 คนx1,200บาท/เดือน) 
-วิทยากรท้องถิ่นกจิกรรมนาฎศิลป์/ดนตรี จำนวน 4 คน 
-วิทยากรชำนาญการเฉพาะกิจกรรมกีฬาจำนวน 4 คน 

  10 เดือน 9,600.00 96,000.00 - 

2. ค่าธรรมเนียมลงสระน้ำ / อปุกรณ์เสริมการฝึกทักษะเฉพาะกีฬา 188 คน 50.00 9,400.00 - 

รวม (Total)  (หนึ่งแสนห้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน) 105,400.00 บาท 
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14. เนื้อหาสาระ (Content for Seminar)     เนื้อหาบทเรียนย่น ม.6 รายวิชาเคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ คณิตศาสตร์พื้นฐานและ 
      คณิตศาสตร์เพิ่มเติม หลักสตูร สสวท. 
15. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (Connected Agencies)   
 15.1 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลยั    
 15.2  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
     15.3 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม    
 15.4 หน่วยงานวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องและสัมพันธ์กับจุดประสงค์ของกิจกรรมโครงการ  
16. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (End – products of Expected outcomes) 
     16.1 นักเรียนมีความเข้าใจในเนื้อหาท่ีเรียนมีความรู้พร้อมในการสอบแข่งขันโครงการต่างๆในสถาบันต่างๆ 
     16.2 นักเรียนมีทักษะกระบวนการการทดลอง คิดวิเคราะหส์ังเคราะหเ์นื้อหาท่ีเรยีนที่หลากหลาย 
     16.3 นักเรียน Gifted Program มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระดบัดี (3 ) ทุกรายวิชา อย่างน้อย 85 % 
     16.4 นักเรียนเกิดเจตคติที่ดตีอ่วิชาคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ครเูกิดความชำนาญการในการจัดกิจกรรม 
     16.5 นักเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ทางด้านคณติศาสตรแ์ละวิทยาศาสตร์มากข้ึนครสูามารถจัดกิจกรรมการ 
            เรียนการสอนได้อย่างมคีุณภาพ และโรงเรียนไดร้ับความร่วมมือจากผู้ปกครองและองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนใน 
            ท้องถิ่น 
     16.6 นักเรียน Gifted Program ที่สมัครสอบโอลิมปิกวิชาการ สอวน.ในสาขาต่างๆสอบผ่านการคัดเลือกโอลิมปิกวิชาการ  
            ( สอวน. ) ค่าย 1 ไม่น้อยกว่า 40 % ค่าย 2 ไม่น้อยกว่า 30 % ค่าย 3 อย่างน้อย 5 % 
     16.7 นักเรียน Gifted Program ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 สามารถสอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในสถาบันต่างๆ  
            อย่างน้อย 90 % 
     16.8 นักเรียน Gifted Program ที่เรียนวิชาวิจัยโครงงานมีงานวจิัยโครงงานท่ีผ่านเกณฑ์มาตรฐานและได้รับเหรียญรางวัล 
            จากหน่วยงานต่างๆ อย่างน้อย 80 % 
17. เคร่ืองมือท่ีใช้ประเมินผลกิจกรรม  
     17.1 แบบทดสอบเนื้อหาบทเรียนย่นรายวิชาเคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ คณติศาสตร์พื้นฐานและคณิตศาสตรเ์พิ่มเติม       
     17.2 แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนในการเข้าร่วมกจิกรรมตามหลักสตูรขยายและเพิ่มพูนประสบการณ์ในการ 
           เรียนคาบ9 วันเสาร์และกิจกรรมห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯเครือข่ายอสีานตอนบน ทั้ง 4 กิจกรรม 
     17.3 แบบประเมินผลกิจกรรมตามหลักสตูรขยายและเพิ่มพูนประสบการณ์ในการเรียนคาบ9และวันเสาร์  
     17.4 แบบประเมินผลกิจกรรมตามหลักสตูรขยายและเพิ่มพูนประสบการณ์ตามแผนพัฒนาการศกึษาในการสอบ สอวน.  
           สอบเรียนต่อ ม.4 และโครงการหัวโขกฝาในการเตรียมสอบเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา 
18. การควบคุมความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น  
  18.1 นักเรียนอาจได้รบัผลการเรยีนไม่เป็นมาตรฐานเดียวกันเนื่องจากมีครผูู้สอน 2-3 ท่าน ในรายวิชาเดียวกัน  
             ยังผลทำให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีต้องอยู่ในระดับดี (3 ) ทุกรายวิชา อาจไม่ถึง 85 % และนักเรียนอาจมีภาระ 
            งานในบางรายวิชาเกินจากท่ีกำหนดเนื่องจากครผูู้สอนสั่งงานเกินภาระงานท่ีครผูู้สอนทำ MOU กับฝ่ายวิชาการ 
             โรงเรียน  
  18.2 นักเรียนอาจได้รบัการฝึกฝนทักษะกระบวนการการทดลองไม่เต็มศักยภาพเนื่องจากห้องปฏบิตัิการซึ่งเป็นห้อง 
             ในอาคารเรียนท่ีชำรุดและมีคำสั่งให้งดใช้เพื่อความปลอดภัยของผู้เรยีนอาจส่งผลให้งานวิจยัโครงงาน 
             ที่ต้องผ่านเกณฑ์มาตรฐานและได้รับเหรยีญรางวัลจากหน่วยงานต่างๆไม่ถึง 80 % 
     18.3 นักเรียนสามารถเรยีนรูแ้ละรับการพัฒนาทางด้านวิชาการในการเรยีนขยายเพิ่มพูนประสบการณไ์ม่เท่ากันเนื่องการ 
            ปัญหาความแตกต่างตามศักยภาพการเรยีนรู้ของนักเรียน 
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      18.4 ครูที่ปรึกษางานวิจัย/โครงงานท่ีเชียวชาญและดูแลทุ่มเทเวลาในการดูแลนักเรียนกลุ่มโครงงานมีไม่เพียงพอ และม ี
             ค่าใช้จ่ายสูงในการส่งตวัอย่างในการทดลองเข้าวิเคราะห์ให้ห้องปฏิบัติการมหาวิทยาลัยและศูนย์วิจัย 
      18.5 เนื่องจากสถานการณ์ในภาวะการระบาดเช้ือโควิด-19 อาจมีปัญหาการรวมกลุม่ใหญ่ในการทำกิจกรรมนาฎศลิป์/ 
             ดนตรีและกีฬา 
  19. แนวทางการแก้ปัญหาความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น  
  19.1 เพื่อให้นักเรียนมีโอกาสได้รบัผลการเรยีนที่เป็นมาตรฐานเดียวกันควรจัดให้มีครูผูส้อนเพียง1ท่านหรือน้อยที่สุดใน 
             รายวิชาเดียวกันและใช้ภาระงานร่วมกันในกิจกรรมการเรยีนการสอนและแจกรูปเล่ม MOU ภาระงานครูผูส้อนทุก 
             ท่าน และประสานงานครูผูส้อนอย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันการสั่งงานเกินภาระงานท่ีครผููส้อนทำ MOU กับฝ่าย 
             วิชาการโรงเรียน  
  19.2 ครูผู้สอนจัดเตรียมชุดอุปกรณ์มาทดลองในช้ันเรียนในบางการทดลองที่สำคัญเพื่อทักษะกระบวนการการทดลอง              
            เพื่อเป็นพ้ืนฐานในการทดลองในงานวิจัยโครงงานท่ีต้องนำเสนอคัดกรองก่อนส่งเข้ารับการแข่งขันในสถาบันต่างๆ 
     19.3 จัดคลินิกวิชาการของเนื้อหาวิชาที่นักเรียนต้องการซ่อมเสริมในคาบพักเที่ยง คาบค้นคว้าอิสระและให้ข้อสอบเสริม 
             (Home test) ให้กลับไปฝึกที่บ้านแล้วนำกลับมาส่งตรวจประเมินความรูค้วามเข้าใจ 
     19.4 ประสานงานหาครูที่ปรกึษางานวิจัย/โครงงานท่ีเชียวชาญเพิ่มเตมิและคัดครองงานวิจัยโครงงานท่ีมีความเป็นไปได้ 
            ก่อนถึงขั้นตอนการส่งตัวอย่างเข้าวิเคราะห์ให้ห้องปฏิบัตกิารมหาวิทยาลัยและศูนย์วิจยั 
     19.5 เพื่อป้องกันการระบาดเช้ือโควิด-19 อาจแยกเรียนเป็นกลุม่ย่อยหรือ ให้เรียนเป็นกลุ่มย่อยในรายวิชาอ่ืนๆก่อนแทน 
            การทำกิจกรรมนาฎศลิป์/ดนตรีและกีฬา 
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1. (1.36.2) โครงการ (Project) สนับสนุนและส่งเสริมการเรียนการสอนตามโครงสร้างหลักสูตรและแผนพัฒนาการศึกษา 

2. สอดคล้องกับมาตรฐานการศกึษาของโรงเรียน มาตรฐานข้อที่ 1, ข้อที่ 2, ข้อท่ี 3 
3. สอดคล้องกับยุทธศาสตร์   ข้อที ่7,8,9,10 
   เป้าหมายหลัก    ข้อที ่1 ( 1.2 ) ข้อที ่2 ( 2.5 , 2.6 )  
   ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน   ข้อที่ 7.2 , 8.3,9.1,9.3-9.6,10.1-10.3  
4. หน่วยงานที่รับผิดชอบ   ฝ่ายบริหารวิชาการ งานส่งเสริมพัฒนานักเรียนความสามารถพิเศษ 
5.ผู้รับผิดชอบดำเนินงาน (Project proposer) นางวันวิสา    อุ่นพิกุล  และ คณะกรรมการงานสง่เสริมพัฒนานักเรียน 
ความสามารถพิเศษ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย  
6. ลักษณะโครงการ (Type  of  project ) โครงการใหม ่
7. หลักการและเหตุผล ( Background  of  Rational  Criteria) 
 การจัดการเรียนการสอนจะเกิดความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ได้นั ้นจะต้องมีองค์ประกอบที ่สำคัญหลายอย่าง
นอกเหนือจากบุคลากรที ่เกี ่ยวข้องกับการสอนแล้ว จักต้องมีอุปกรณ์ สื ่อการสอนตลอดจนวัสดุต่างๆที ่ใช้ในห้องเรียนและ
สภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสมต่อการเรียนการสอน และวัสดุต่างๆที่ใช้ในสำนักงานอย่างเพียงพอ จากการจัดการเรียนการสอนในโครงการ
นักเรียนความสามารถพิเศษมาเป็นเวลานานซึ่งนักเรียนในโครงการก็ได้สร้างชื่อเสียงเป็นที่ประจักษ์แก่คนทั่วไป เพื่อเป็นการเผยแพร่
ผลงงานและประชาสัมพันธ์ให้ผู้ปกครองและนักเรียนหรือคนท่ัวไปได้ทราบเกี่ยวกับกระบวนการแห่งความสำเร็จในการจดัการเรยีนการ
ของโครงการ และในการพัฒนาคุณภาพของนักเรียนให้มีความเจริญงอกงามทั้งทางด้านสติปัญญาต้องควบคู่ไปด้วยคณุธรรมที่จำเป็นใน
การดำเนินชีวิต และเป้าหมายที่สังคมต้องการปลูกฝังดังคำว่า “ความรู้คู่คุณธรรม”นักเรียนต้องรู้จักการเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดีได้ 
เสียสละและบำเพ็ญประโยชน์ต่อสงัคมทั้งในและนอกสถานศึกษา เรียนรู้หาประสบการณจ์ากภูมปิัญญาในท้องถิ่น หาประสบการณ์ตรง
นอกเหนือจากการเรียนการสอนภายในห้องเรียนตามปกติ           
 ในการดำเนินงานโครงการควรต้องมีบุคลากรในการทำหน้าที่ธุรการ และเจ้าหน้าที่วิชาการในการช่วยสอนที่เน้นทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และดูแลนักเรียนให้ดำเนินกิจกรรมต่างๆให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ได้อย่างเต็มศักยภาพและเพื่อให้ผู้สอน
ได้มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับหลักการ และแนวปฏิบัติ จึงต้องมีการประชุมสัมมนาบุคลากรเพื่อกำหนดแนวทางปฏิบัติในกิจกรรม
การเรียนการสอนร่วมกัน การศึกษาดูงานก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะส่งเสริม ความรู้ ประสบการณ์ และเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้กับ
บุคลากรในโรงเรียน ดังนั ้นโรงเรียนจึงจัดให้บุคลากรในโรงเรียนได้มีโอกาสไปศึกษาดูงานในแหล่งเรีย นรู ้ต่างๆเพื่อเก็บเกี ่ยว
ประสบการณ์มาพัฒนาตนเพื่อส่งเสริมพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับศักยภาพของผู้เรียน  
8. วัตถุประสงค ์(Objectives) 
    8.1 เพื่อปรับสภาพห้องเรียนให้มีความเหมาะสมในการเรียนการ สอนเป็นปัจจัยสนับสนุนให้ ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้อ ย่างเต็ม
ศักยภาพของผู้เรียน 
    8.2 เพื่อพัฒนางานสำนักงานในการสนับสนุนการเรียนการสอนให้ สมบูรณ์และมีประสิทธิภาพเต็มศักยภาพของผู้เรียน 
    8.3 เพื่อเผยแพร่ผลงานและ ประชาสัมพันธ์ในการจัดการเรียน การสอนนักเรียนในโครงการ Gifted  Program 
    8.4 เพื่อให้นักเรียนได้ตระหนักในคุณค่าของความเจริญงอกงามทางสติปัญญาควบคู่คุณธรรม จริยธรรมและปฏิบัติเป็น แบบอย่างที่
ดีต่อผู้อื่น มีความรักใคร่กลมเกลียวในหมู่คณะ 
    8.5 เพื่อเสริมสร้างให้นักเรียนได้รับการฝึกอบรมตามหลักพระพุทธศาสนาที่ถูกต้องเหมาะสมอันจะนำมาซึ่งความสงบสุขต่อตนเอง
และสังคมและนักเรียนเป็นผู้ที่มีสุขภาพจิตที่ดีมีความพร้อมในการเรียนรู้สิ่งรอบตัวอย่างมีความสุข  
     8.6 เพื่อให้มีบุคลากรในการสนับสนุนการเรียนการสอนได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
     8.7 เพื่อเพ่ิมพูนความรู้และประสบการณ์ ให้กับครูผู้สอน เปิดโอกาสให้ครู ได้แลกเปลี่ยนแนวความคิดที่จะพัฒนาการเรียน 
การสอนและส่งเสริมการทำงานเป็นทีม ส่งเสริมให้ครูมีแนวความคิดที่พัฒนาการเรียนการสอน เพื่อสร้างความมั่นใจ เข้าใจ หลักการ 
และแนวปฏิบัติในการสอนและให้ขวัญกำลังใจกับครู 
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9. เป้าหมาย (Goals) 
     9.1 ด้านคุณภาพ (Quality) 
            9.1.1 สภาพห้องเรียนนักเรียน Gifted Program มีความเหมาะสมเอื้อต่อกิจกรรมการเรียนการสอน 
            9.1.2 ครูและนักเรียนมีวัสดุสำนักงานต่าง ๆ ใช้ในการเรียนการสอนอย่างเหมาะสมและเพียงพอ 
 9.1.3 มีการเผยแพร่ผลงานให้ผู ้ปกครองและนักเรียน ได้ทราบเกี่ยวกับความก้าวหน้าของงาน Gifted Program ทั้งใน
รูปแบบแผ่นพับ/ป้ายประชาสัมพันธ์/การสื่อสารและผู้ปกครอง นักเรียนทุกคน และประชาชนทั่วไป ได้ทราบเกี่ยวกับความก้าวหน้า
ของงาน Gifted Program 
            9.1.4 นักเรียน Gifted Program ม.1 – ม.6 มีความรักใคร่กลมเกลียวในหมู่คณะ มีสัมมาคารวะระหว่างครูนักเรียนรุ่นพี่รุ่น
น้อง ปฏิบัติเป็นแบบอย่างที่ดีต่อผู้อื่น เป็นผู้นำผู้ตามที่ดีได้ เสียสละและนำความรู้และความถนัดเฉพาะตัวไปบำเพ็ญประโยชน์ต่อคน
รอบข้างและสังคม    
            9.1.5 นักเรียน Gifted Program ม.1 – ม.6ทุกคน เป็นผู้ที่มีสุขภาพจิตที่ดีมีความพร้อมในการเรียนรู้สิ่งรอบตัวอย่างมี
ความสุข มีความรู้ ความเข้าใจในคุณค่าของการเป็นมีความรู้ ควบคู่คุณธรรมเกิดความมั่นใจในการดำเนินชีวิตตามหลักพระพุทธศาสนา
อันจะนำมาซึ่งความสงบสุขต่อตนเองและสังคมเป็นแกนนำนักเรียนอื่นในการชี้แนะแนวทางการดำเนินชีวิตที่ถูกต้องเหมาะสม  
            9.1.6 งานส่งเสริมพัฒนานักเรียนความสามารถพิเศษ(Gifted Program) มีบุคลากรเพียงพอที่สามารถสนับสนุนส่งเสริม
พัฒนาและแก้ปัญหาที่อาจเกิดจากกิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
            9.1.7 ครูผู้สอน และผู้เกี่ยวข้องได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาโครงสร้างหลักสูตรตามแผนกลยุทธ์และได้ศึกษาดูงานในหน่วยงาน
ต่าง ๆเพื่อพัฒนาตนพัฒนางาน 
 9.2 ด้านปริมาณ (Quantity) 
            9.2.1 ห้องเรียน Gifted Program มีความเหมาะสมในการเรียนการสอนร้อยละ 95  
            9.2.2 ครูและนักเรียนมีวัสดุสำนักงานต่าง ๆ ใช้ในการเรียนการสอนอย่างเหมาะสมอย่างเพียงพอร้อยละ 95  
 9.2.3 มีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลงานต่อสาธารณชน ร้อยละ 80  
            9.2.4 นักเรียน Gifted Program มีความรักใคร่กลมเกลียวในหมู่คณะ มีสัมมาคารวะ เป็นผู้นำผู้ตามที่ดีได้ เสียสละและนำ
ความรู้และความถนัดเฉพาะตัวไปบำเพ็ญประโยชน์ต่อคนรอบข้างและสังคมร้อยละ 95    
            9.2.5 นักเรียน Gifted Program เป็นผู้ที่มีสุขภาพจิตดี มีความรู้ ควบคู่คุณธรรม นำหลักศาสนา มาเป็นแนวทางในการ
ดำเนินชีวิตอย่างถูกต้องและเหมาะสมร้อยละ 95  
            9.2.6 งานส่งเสริมพัฒนานักเรียนความสามารถพิเศษ(Gifted Program) มีบุคลากรเพียงพอที่สามารถสนับสนุนส่งเสริม
พัฒนาและแก้ปัญหาที่อาจเกิดจากกิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพร้อยละ 95 
            9.2.7 ครูผู้สอน และผู้เกี่ยวข้องได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาโครงสร้างหลักสูตรตามแผนพัฒนาการศึกษาและได้ศึกษาดูงานใน
หน่วยงานต่าง ๆ เพื่อพัฒนาตนพัฒนางานร้อยละ 95  
10. สถานที่ดำเนินการ (Place)        1. โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 
                                              2. สถานศึกษาท่ีเป็นแหล่งเรยีนรู้ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
                                              3. แหล่งเรียนรู้จังหวดัในภาคกลางและภาคตะวันออก 
11. ระยะเวลาดำเนินการ (Time)  () ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2564 (1 มิถุนายน2564 – 30 กันยายน 2564)  

            () ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2564 (1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565) 
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12. วิธีดำเนินการ (Procedure : activity)  
ลำดับที่ 
I tem 

การดำเนนิการ 
(Implementation) 

ระยะเวลา 
Time 

งบประมาณ  
Budget 

ผู้รับผดิชอบ 
Project Proposer 

กิจกรรมที่ 1 ปรับซ่อมหอ้งเรียน และอปุกรณ์ต่าง ๆ ภายในหอ้งเรียน 
                 รายไดส้ถานศึกษา  1.เงินบำรุงการศึกษาโครงการ จำนวน = 959,530.00 บาท 
                                         2.เงินสนับสนุนโครงการฯ      จำนวน = 89,180.00 บาท 
                                                 รวมสุทธิ                        = 1,048,710.00 บาท 

1. 1.ขั้นเตรียมการ (Planning) 
   1.1 ประชุมแผนงาน 
   1.2 เสนอโครงการและขออนุมัติ 
   1.3 ประสานงานผู้เกี่ยวข้อง 
2.ขั้นดำเนินการ (Do)  
   2.1สำรวจรายการที่ต้องซ่อมและซื้อ 
   2.2ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบ 
        ของงานพัสดุและการเงิน 
   2.3 ดำเนินการปรับซ่อมสภาพห้องเรียนและ 
        อุปกรณ์ช่วยสอน 
3.ขั้นติดตามประเมินผล (Check) 
   3.1 ประเมินผลและสรุปรายงานผล 
   3.2 จดัเก็บข้อมูลและปรับปรุงเพื่อพัฒนา 
4.ขั้นทบทวนปรบัปรุงแก้ไข(Action) 
   4.1จัดเก็บข้อมูลและปรับปรุงเพื่อพัฒนา 
   4.2จัดประชุมสัมมนาบุคลากรเพื่อปรับปรุงแก้ไข 
      และวางแผนและ โครงการการดำเนินงานในปี 
       การศึกษาต่อไป 

พ.ค.. 2564 
 
 
 

พ.ค.64-ก.พ.65 
 
 
 
 
 

มี.ค 2565 
 
 

มี.ค 2565 
 

 
- 
- 
- 
 
- 

386,110.00 บาท 
 

662,600.00 บาท 
 
- 

 
 

- 
 
 

นางวันวิสา  อุ่นพิกุล 
และคณะกรรมการ
ดำเนินงาน Gifted 
Program 

กิจกรรมที่ 2.จัดซื้อวัสดุสำนักงานและซ่อมบำรุง งานส่งเสริมพัฒนานกัเรียนความสามารถพิเศษ       
               รายไดส้ถานศึกษา 1.เงินบำรุงการ ศึกษาโครงการ จำนวน=811,806.00บาท 
                                              รวมสุทธิ                         =811,806.00 บาท 

2. 1.ขั้นเตรียมการ (Planning) 
   1.1 เสนอโครงการเพื่ออนุมัต ิ
   1.2 จัดประชุมคณะกรรมการที่รับผิดชอบ 
2.ขั้นดำเนินการ (Do)  
   2.1 สำรวจรายการที่ขาดและชำรุด 
   2.2 ดำเนินการจัดซ้ือจัดจา้งตามระเบียบ 
        ของงานพัสดุและการเงิน 
   2.3 ดำเนินการปรับซ่อมสภาพห้องเรียนและ 
        อปุกรณ์ช่วยสอน 
3.ขั้นติดตามประเมินผล (Check) 
   1.1 ประเมินผลและสรุปรายงานผล 
4.ขั้นทบทวนปรบัปรุงแก้ไข(Action) 
  4.1 จัดเก็บขอ้มูลและปรับปรุงเพื่อพัฒนา 
  4.2 จัดประชุมสัมมนาบุคลากรเพื่อปรบัปรุงแก้ไข 
      และวางแผนและโครงการการดำเนินงานใน 
      ปีการศึกษาถัดไป 

พ.ค.2564 
 
 
 
 

พ.ค.2564 
 

ตลอดปีการศึกษา
2564 

 
 
 

มี.ค 2565 
 
 

มี.ค 2565 

 
- 
- 
 
- 

697,302.00 บาท 
 

114,504.00  บาท 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 

นางวันวิสา  อุ่นพิกุล 
และคณะกรรมการ
ดำเนินงาน Gifted 
Program 
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ลำดับที่ 
I tem 

การดำเนนิการ 
(Implementation) 

ระยะเวลา 
Time 

งบประมาณ  
Budget 

ผู้รับผดิชอบ 
Project Proposer 

กิจกรรมที่ 3 ประชาสัมพันธ์ และ เผยแพร่ผลงานกิจกรรม งาน Gifted  Program 
                 รายได้สถานศึกษา    1.เงินบำรุงการ ศึกษาโครงการ จำนวน = 227,500.00 บาท 
                                           2.เงินสนับสนุนโครงการฯ       จำนวน=160,000.00บาท 
                                                  รวมสุทธิ                          = 387,500.บาท 

3. 1.ขั้นเตรียมการ (Planning) 
    1.1 เสนอโครงการเพื่ออนุมัต ิ
    1.2 จัดประชุมคณะกรรมการที่รับผดิชอบและ
จัดเตรียมข้อมูลผลงานนักเรียนและหลกัสูตร 
2.ขั้นดำเนินการ (Do)  
    2.1 รวบรวมข้อมูลโครงสร้างหลักสูตรและ 
         ผลงานทางวิชาการและกิจกรรมของโครงการ 
    2.2 จัดเตรียมต้นฉบับเอกสาร 
    2.3 ส่งต้นฉบับประเมินราคาที่ฝ่ายพัสดุเพื่อ 
         ดำเนินการจัดจ้างส่งโรงพิมพ์ 
         -วารสารและแผ่นพับ 
         -อุปกรณต์บแต่ง 
    2.2 เผยแพร่ผลงาน 
3.ขั้นติดตามประเมินผล (Check) 
   3.1 ประเมินผลและสรุปรายงานผล 
4.ขั้นทบทวนปรบัปรุงแก้ไข(Action) 
   4.1 จดัเก็บข้อมูลและปรับปรุงเพื่อพัฒนา 
   4.2 จดัประชุมสัมมนาบุคลากรเพื่อปรับปรุงแก้ไข 
       และวางแผนและโครงการการดำเนินงานใน 
       ปีการศึกษาต่อไป 

 
พ.ค. 2564 

 
พ.ค.-ธ.ค. 64 

 
ก.พ. 2565 

 
 
 
 
 
 
 

มี.ค 2565 
 

มี.ค 2565 

 
- 
- 
 
 
- 
 
- 
 
 

322,500.00 บาท 
65,000.00 บาท 

- 

นางวันวิสา  อุ่นพิกุล 
นางสมจิต อินทรชาต ิ
และคณะกรรมการ
ดำเนินงาน Gifted 
Program 

กิจกรรมที่ 4.บำเพ็ญสาธารณประโยชนแ์ละสานสัมพันธ์น้องพี ่
                 รายไดส้ถานศึกษา 1.เงินบำรุงการ ศึกษาโครงการ จำนวน =58,500.00บาท 
                                        2.เงินสนับสนุนโครงการฯ       จำนวน=30,000.00บาท 
                                             รวมสุทธิ                           =88,500.00 บาท 

4. 1.ขั้นเตรียมการ (Planning) 
   1.1 ประชุมแผนงาน 
   1.2 เสนอโครงการเพื่ออนุมัติ 

1.3 ประสานงานผู้เกี่ยวข้อง 
1.4 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 

2.ขั้นดำเนินการ (Do)  
  2.1 ประชุมกรรมการนักเรียน Gifted Program  
  2.2 กำหนดการจัดกิจกรรมและดำเนนิกิจกรรม   
  2.3 กิจกรรมสานสัมพันธ์นอ้งพี่ 
  2.4 กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์วันเด็กฯ 

มิ.ย. 2564 
มิ.ย. 2564 

 
 
 
 
 
 

17 ก.ค. 2564 
8 ม.ค.2565 

 
- 
- 
- 
- 
 
- 
- 

59,700.00 บาท 
28,800.00 บาท 

นางวันวิสา  อุ่นพิกุล 
นายวิทยา  ภาวะลี 
และคณะกรรมการ
ดำเนินงาน Gifted 
Program 
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วิธีดำเนินการ (ต่อ) 

ลำดับที่ 
I tem 

การดำเนนิการ 
(Implementation) 

ระยะเวลา 
Time 

งบประมาณ  
Budget 

ผู้รับผดิชอบ 
Project Proposer 

4. 3.ขั้นติดตามประเมินผล (Check) 
   3.1 ประเมินผลและสรุปรายงานผล 
   3.2 จดัเก็บข้อมูลและปรับปรุงเพื่อพัฒนา 
4.ขั้นทบทวนปรบัปรุงแก้ไข(Action) 
   4.1 จดัเก็บข้อมูลและปรับปรุงเพื่อพัฒนา 
   4.2 จดัประชุมสัมมนาบุคลากรเพื่อวางแผนการ 
         ดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป 

 
21 ม.ค 2565 

 
 

มี.ค 2565 

 
- 
 
 
- 

นางวันวิสา  อุ่นพิกุล 
นายวิทยา  ภาวะลี 
และคณะกรรมการ
ดำเนินงาน Gifted 
Program 

กิจกรรมที่ 5.สง่เสริมคุณธรรมจรยิธรรมและส่งเสริมสุขภาพจตินักเรียนในโครงการส่งเสรมิพัฒนานักเรียนความสามารถพิเศษ 
                รายได้สถานศึกษา  1. เงินบำรุงการ ศึกษาโครงการ จำนวน =100,000.00 บาท 
                                        2. เงินสนับสนุนโครงการฯ       จำนวน=10,000.00บาท 
                                               รวมสุทธิ                          =110,000.00 บาท 

5. 1.ขั้นเตรียมการ (Planning) 
   1.1 ประชุมแผนงาน 
   1.2 เสนอโครงการเพื่ออนุมัติ 
   1.3 ประสานงานผู้เกี่ยวข้อง 
   1.4 แต่งตั้งคณะกรรมการ 
2.ขั้นดำเนินการ (Do)  
  2.1 กำหนดการจัดกิจกรรม   
  2.2 ติดต่อวิทยากร   
  2.3 จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 
  2.4 จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพจิตนักเรียน 
3.ขั้นติดตามประเมินผล (Check) 
   3.1 ประเมินผลและสรุปรายงานผล 
   3.2 จดัเก็บข้อมูลและปรับปรุงเพื่อพัฒนา 
4.ขั้นทบทวนปรบัปรุงแก้ไข(Action) 
   4.1 จดัเก็บข้อมูลและปรับปรุงเพื่อพัฒนา 
   4.2 จดัประชุมสัมมนาบุคลากรเพื่อปรับปรุงแก้ไข 
        และวางแผนและโครงการการดำเนินงานใน 
       ปีการศึกษาต่อไป 

5-9 ก.ค. 2564 
 
 
 
 
 

22 ก.ย.2564 
 

22 ก.ย.2564 
 

มี.ค 2565 
 
 

มี.ค 2565 

 
- 
- 
- 
- 
 
- 
- 

55,000.00 บาท 
55,000.00 บาท 

- 
 

 
- 

นางวันวิสา  อุ่นพิกุล 
นางนภัสนันท์  ศรีคุณ 
และคณะกรรมการ
ดำเนินงาน 
Gifted Program 

กิจกรรมที่ 6. การจัดจ้างครูอัตราจ้างวิชาวิทยาศาสตร์ และแม่บ้านงานส่งเสริมพัฒนานักเรียนความสามารถพิเศษ 
                  รายได้สถานศึกษา 1.เงินบำรุงการ ศึกษาโครงการ จำนวน =462,000.00บาท 
                                                    รวมสุทธิ                      =462,000.00 บาท 

6. 1.ขั้นเตรียมการ (Planning) 
   1.1 ประชุมแผนงาน 
   1.2 เสนอโครงการและขออนุมัต ิ
        งบประมาณ 
   1.3 ประสานงานผู้เกี่ยวข้องเพื่อดำเนนิการ 
       จ้างครูอัตราจา้งที่สำเร็จการศึกษา 
       ปริญญาตรวีิชาวิทยาศาสตร์1คน      
       ครูปฏิบัติการห้องปฏิบัติการวิทยา- 
       ศาสตร์ 1 คน และแม่บา้น 1 คน 

มี.ค. 2564 
 

 

 
- 
- 
 
- 
 
 
 

 

นางวันวิสา  อุ่นพิกุล 
และคณะกรรมการ
ดำเนินงาน 
Gifted Program 
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วิธีดำเนินการ (ต่อ) 
ลำดับที ่
I tem 

การดำเนินการ 
(Implementation) 

ระยะเวลา 
Time 

งบประมาณ 
 Budget 

 

ผู้รับผิดชอบ 
Project Proposer 

6. 2.ขั้นดำเนินการ (Do)  
   2.1 ประเมินผลการทำงานเสนอต่อฝา่ยบุคลากร 
   2.2 ฝ่ายบุคลากรแต่งต้ังคณะกรรมการและ 
        ดำเนินการ จัดจ้างและทำสัญญาจ้าง 
3.ขั้นติดตามประเมินผล (Check) 
   3.1 ประเมินผลและสรุปรายงานผลการ 
         ดำเนินงาน 
   3.2 จัดเก็บข้อมูลและปรับปรุงเพื่อ พฒันา 
4.ขั้นทบทวนปรบัปรุงแก้ไข(Action) 
  4.1 จัดเก็บขอ้มูลและปรับปรุงเพื่อพัฒนา 
  4.2 จัดประชุมสัมมนาบุคลากรเพื่อ 
      ปรับปรุงแก้ไขและวางแผนและ 
      โครงการการดำเนินงานในปีการศึกษา ตอ่ไป 

 
มี.ค 2564 
ตลอดปี

การศึกษา2564 
มี.ค 2565 

 
 
 

มี.ค 2565 

 
- 

462,000.00บาท 
 
 
- 
 
- 
 
- 

นางวันวิสา  อุ่นพิกุล 
และคณะกรรมการดำเนินงาน 
Gifted Program 
 

กิจกรรมที่ 7. ประชมุสัมมนาหลักสูตรและพัฒนาบุคลากร  พัฒนาและปรับปรุงทักษะกระบวนการเรียนการสอน 
                  รายได้สถานศึกษา 1.เงินบำรุงการ ศึกษาโครงการ จำนวน =495,364.00บาท 
                                         2.เงินสนับสนุนโครงการฯ       จำนวน=370,000.00บาท 
                                               รวมสทุธิ                          =865,364.00 บาท 

7. 1.ขั้นเตรียมการ(Planning) 
   1.1 ประชุมแผนงาน 
   1.2 เสนอโครงการและขออนุมัติงบประมาณ 
1.3 ประสานงานผู้เกี่ยวข้องเอดำเนินการฃ 
2.ขั้นดำเนินการ(Do)  
  2.1 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 
  2.2 ศึกษาเส้นทาง และติดต่อ  
       ประสานงานกับสถานที่ทีจ่ะไป 
       ประชุมสัมมนาหลักสูตรฯ  
  2.3 รวบรวมประเด็นปัญหาเพือ่แก้ไข/พัฒนา 
  2.4 จัดเตรียมเอกสารวาระการประชุม 
  2.5 นำคณะครูไปประชุมสัมมนาหลักสูตรฯ            
      -ค่ารถปรับอากาศ3วัน 
      -ค่าลงทะเบียนสัมมนา3 วัน 
      -ค่าอุปกรณ์และค่าอื่นๆ 
3.ขั้นติดตามประเมินผล(Check) 
   3.1 ประเมินผลและสรุปรายงานผล 
   3.2 จัดเก็บข้อมูลและปรับปรุงเพื่อพฒันา    
4.ขั้นทบทวนปรบัปรุงแก้ไข(Action) 
  4.1 จัดเก็บขอ้มูลและปรับปรุงเพื่อพัฒนา      
  4.2 จัดประชุมสัมมนาบุคลากรเพื่อ 
       ปรับปรุงแก้ไขและวางแผนดำเนินการต่อไป 

1ม.ีค. 2565 
 

 
 
 
 
 

28 มี.ค.2565 
 
 
 

31 มี.ค.2565 
 
 

31 มี.ค.2565 
มี.ค 2565 

 
 

มี.ค 2565 

- 
 

 
 

- 
- 
- 
 
 
- 
- 
 

135,000.00 บาท 
696,000 บาท 
34,364 บาท 

- 
 
 
- 
 

นางวันวิสา  อุ่นพิกุล 
นางนภัสนันท์  ศรีคุณและ
คณะกรรมการดำเนินงาน 
Gifted Program 
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วิธีดำเนินการ (ต่อ) 
ลำดับที ่
I tem 

การดำเนินการ 
(Implementation) 

ระยะเวลา 
Time 

งบประมาณ  
Budget 

ผู้รับผิดชอบ 
Project Proposer 

กิจกรรมที่ 8 จัดซื้อเสื้อโครงการสำหรับนักเรียนในโครงการฯระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-6 
                รายได้สถานศึกษา 1.เงินบำรุงการ ศึกษาโครงการ จำนวน =527,120.00บาท 
                                             รวมสุทธิ                           =527,120.00บาท 

8. 1.ขั้นเตรียมการ (Planning) 
   1.1 ประชุมแผนงาน 
   1.2 เสนอโครงการและขออนุมัติ 
        งบประมาณ 
   1.3 สำรวจขนาดเบอร์เสื้อของนักเรียนใน 
        โครงการฯ 
   1.4 ประสานงานฝ่ายพัสดุและผู้เกี่ยวข้อง 
        เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนของการจัดซื้อจัด 
         จ้าง 
2.ขั้นดำเนินการ (Do)  
   2.1ส่งเอกสารขออนุมัติโครงการและขออนุมัติ 
        งบประมาณที่งานพัสด ุ
2.2 ส่งสรุปขนาดเบอร์เสื้อของนักเรียนใน 
        โครงการฯที่งานพัสดุ  
   -ม.ต้น จำนวน 964ตัว ตัวละ220บาท 
    (เสื้อริ้วเขียวแสด =482ตัว 
     เสื้อสามเหลี่ยมเขียวขาวแสดม.ต้น=482ตัว) 
   -ม.ปลายจำนวน 1,432 ตัว ตัวละ220บาท 
   (เสื้อริ้วเขียวแสดม.ปลาย=716ตัว 
    เสื้อสามเหลี่ยมเขียวขาวแสดม.ปลาย=716ตัว) 
2.3 งานพัสดุและผู้ที่เกี่ยวข้องดำเนินการแต่งต้ัง 
     คณะกรรมการและดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง  
3.ขั้นติดตามประเมินผล (Check) 
   3.1 ประเมินผลและสรุปรายงานผลการ 
         ดำเนินงาน 
   3.2 จัดเก็บขอ้มูลและปรับปรุงเพื่อ พฒันา 
4.ขั้นทบทวนปรบัปรุงแก้ไข(Action) 
  4.1 จัดเก็บขอ้มูลและปรับปรุงเพื่อพัฒนา 
  4.2 จัดประชุมสัมมนาบุคลากรเพื่อ 
      ปรับปรุงแก้ไขและวางแผนและ 
      โครงการการดำเนินงานในปีการศึกษา ตอ่ไป  

มี.ค.2565 
 
 
 
 
 
 
 
 

มี.ค.2565 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มี.ค.2565 
 
 
 

มี.ค.2565 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 

212,080.00 บาท 
 
 
 

31,5040.00 บาท 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 

นางวันวิสา  อุ่นพิกุล 
และคณะกรรมการดำเนินงาน 
Gifted Program 
 

 
13. งบประมาณ (Proposed Budget) 
     13.1 เงินบำรุงการ ศึกษาโครงการฯ  จำนวน  =    3,641,820.00 บาท 
     13.2  เงินสนับสนุนโครงการฯ         จำนวน  =    659,180.00 บาท 
              รวมเงิน (Total)   จำนวน  =  4,301,000.00 บาท (สี่ล้านสามแสนหนึ่งพันบาทถ้วน) 
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แบบประมาณการค่าใช้จ่าย 
โครงการสนับสนุนเพ่ือการส่งเสริมพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนตามโครงสร้างหลักสูตรและแผนกลยุทธ ์

งานส่งเสริมพัฒนานักเรียนความสามารถพิเศษ (Gifted Program ) 

กิจกรรมที่ 1 ปรับซ่อมห้องเรียน และอปุกรณ์ต่างๆภายในห้องเรียน( 1,048,710.00 บาท) 

ลำดับที ่
Item 

รายการ 
Lists of materials 

จำนวน/
หน่วย 

Quantity 

ราคา/
หน่วยละ 
Price 

งบประมาณ Budget 
เงินบำรุง
การศึกษา
โครงการฯ 

เงินสนับสนุน
โครงการฯ 

  1. ซ่อมประตู หน้าต่าง ม่านกรองแสง   15 ห้อง 3,500.00 52,500.00 - 

2. ซ่อมระบบInternet fiber และ Wifi จำนวน 26 ห้อง 1หน่วย 40,000.00 40,000.00 - 

3. 
ซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้าและเทคโนโลยีในห้องเรียน(ซื้อสายVGA ,ลำโพง,ติดตั้ง
ไฟส่องสว่าง,สายเสียง/เครื่องปรับอากาศวิชวลไลด์โปรเจ็คเตอร ์

20 ห้อง 27,000.00 540,000.00 - 

4. ปรับซ่อม/เปลี่ยน อุปกรณ์ช่วยสอน(เครื่องเสียงชุดไมค์พร้อมขาตั้งไมค์ )  26 ชุด 11,000.00 196,820.00 89,180.00 

5. ซื้อคอมพิวเตอร์ Notebook ยืมสอนในห้องเรียน 3 เครื่อง 25,000.00 75,000.00 - 

6. อุปกรณข์ยายและต่อพ่วงคอมพิวเตอร์/Notebook   31,500  

7. ปากกาไวท์บอร์ด  10 กล่อง 200.00 2,000.00  

8. แปลงลบกระดาน 10 อัน 60.00 600.00  

9. ซ่อม/เปลี่ยนกระดานไวท์บอร์ด 5 ห้อง 1,522.00 7,610.00  

10. กุญแจ 54 อัน 250.00 13,500.00  

 959,530.00 89,180.00  

รวม (Total)  ถัวจ่ายทุกรายการ (หนึง่ล้านสี่หมื่นแปดพันเจ็ดร้อยสิบบาทถว้น) 1,048,710.00 บาท 

กิจกรรมที่ 2 จัดซื้อวัสดุสำนกังานและซ่อมบำรุงงานส่งเสริมพัฒนานักเรียนความสามารถพิเศษ 811,806.00 บาท) 

ลำดับที ่
Item 

รายการ 
Lists of materials 

จำนวน/
หน่วย 

Quantity 

ราคา/
หน่วยละ 
Price 

งบประมาณ Budget 
เงินบำรุง
การศึกษา
โครงการฯ 

เงิน
สนับสนุน
โครงการฯ 

1 กระดาษขาว A4 (70 แกรม) 500 รีม 100.00 50,000.00  

2 คลิปเสียบ/คลิปหนีบ 10กล่อง 60.00 600.00  

3 อุปกรณ์จัดบอร์ดจัดนิทรรศการ 100 ชุด 100.00 10,000.00  

4 แผ่น CD–R ชนิดสกรีน 50 แผ่น   6กล่อง 400.00 2,400.00  

5 แผ่น DVD ชนิดสกรีน 50 แผ่น     6กล่อง 500.00 3,000.00  

6 ลวดเย็บกระดาษ เบอร์10/เบอร์35 20โหล 90.00 1,800.00  

7 หมึกสี/ขาวดำเครื่องถ่ายเอกสาร 14 หลอด 14,000.00 196,000.00  

8 น้ำยาลบคำผิด 24 หลอด 50.00 1,200.00  

9 กาวลาเท็ก 5 ขวด 40.00 200.00  

10 ซ่อมบำรุงอุปกรณ์สำนักงาน กล้องวงจรปิด 1หน่วย 114,504.00 114,504.00  

11 เก้าอี้พลาสติก 200 ชุด 100.00 20,000.00  

12 ซื้อ Note Book สนับสนุนการดำเนินงาน สำนักงาน  2 เครื่อง 25,000.00 50,000.00  

13. อุปกรณข์ยายและต่อพ่วงคอมพิวเตอร์/Notebook 2 ชุด 31,500 63,000.00  
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14. 
ป้ายไวนิลนำเสนอผลงานแบบมอเตอร์/ชุดป้ายไวนิลประกอบ
นิทรรศการ/อุปกรณ์จัดนิทรรศการ 

10 ชุด 2,250.00 22,500  

 15. หมึกปรินซืสี/ขาวดำ 15 หลอด 5,000.00 75,000.00  

 16. ซื้อเครื่องสำรองไฟ  10 เครื่อง 2,000.00 20,000.00  

 17. ป้ายช่ืออะคลิลิก 6ป้าย 250.00 1,500.00  

 18. ฟิวเจอร์บอร์ดขนาด A4 100แผ่น 10.00 1,000.00  

19. สายไฟต่อพ่วง 27 สาย 500.00 13,500.00  

20. รั้วพลาสติกสูง90 cm  80กล่อง 250.00 20,000.00  

21. กระดาษปกแข็งสีขนาด A4 20 กล่อง 200.00 4,000.00  

22. ดอลลพีลาสติกลายลูกไม้ ขนาด0.5x15เมตร 5 ม้วน 2,000.00 10,000.00  

23. เก้าอี้ประชุมสีดำแบบมีล้อ   20 ตัว 1,590.00 31,800.00  

24 ฉากกั้นอะคริลิคใส 3 ด้านTable Shield แบบพับเก็บได้ 15 ชุด 2,560.00 38,400.00  

25 แลกซีน       20 โหล 280.00 5,600.00  

26 กรรไกร   25,000.00 10 อัน 250.00 2,500.00  

27 กระดาษอเนกประสงค์แผ่นซับมือแผ่นใหญ่   3,302.00  

28 เจลอัลกอออลแ์ละสเปย์อัลกอฮอล ์   50,000.00  

รวม (Total)  ถัวจ่ายทกุรายการ (แปดแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยหกบาทถว้น) 811,806.00 บาท - 

กิจกรรมที่ 3 ประชาสัมพันธแ์ละเผยแพร่ผลงานกิจกรรมงานส่งเสริมพัฒนานักเรียนความสามารถพิเศษ( 387,500.00 บาท) 

ลำดับที ่
Item 

รายการ 
Lists of materials 

จำนวน/
หน่วย 

Quantity 

ราคา/
หน่วยละ 
Price 

งบประมาณ Budget 
เงินบำรุง
การศึกษา
โครงการฯ 

เงินสนับสนุน
โครงการฯ 

1. วารสารผลงานโครงการ   1,500.00 100.00 55,000.00 95,000.00 

2 รูปเล่มเอกสารหลักสูตร Gifted Program 1,500.00 100.00 150,000.00  

3 แผ่นพับผลงานประชาสัมพันธ์ผลงานรายป ี 1,500.00 15.00 22,500.00  

4. ป้ายฟวิเจอร์โฟมโครงสร้างหลักสูตร 12 ป้าย 900.00 - 10,800.00 

3. อุปกรณ์ตกแต่งผลงาน(กระถาง/ดอกไม้/โมบายดห์งษ์โฟม) 50 หน่วย 1,084.00 - 54,200.00 

 227,500.00 160,000.00 

รวม (Total)  ถัวจ่ายทุกรายการ (สามแสนแปดหม่ืนเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน) 387,500.00 บาท 

กิจกรรมที่ 4 บำเพ็ญสาธารณประโยชน์และสานสัมพันธ์น้องพี่ ( 88,500.00 บาท) 

ลำดับที ่
Item 

รายการ 
Lists of materials 

จำนวน/
หน่วย 

Quantity 

ราคา/
หน่วยละ 
Price 

งบประมาณ Budget 
เงินบำรุง
การศึกษา
โครงการฯ 

เงินสนับสนุน
โครงการฯ 

1. อุปกรณ์ตกแตง่กิจกรรมวันเดก็แห่งชาติ 10 ชุด 2,880.00 28,800.00 - 

2. อุปกรณ์ฐานกิจกรรม12 ฐานกิจกรรมสานสัมพันธ์น้องพี่ 12 ชุด 1,000.00 12,000.00 - 

3. ค่าอาหารว่างกิจกรรมสานสัมพันธ์น้องพี่ 954 ชุด 50.00 17,700.00 30,000.00 

 58,500.00 30,000.00 

รวม (Total)  ถัวจ่ายทุกรายการ (แปดหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน) 88,500.00 บาท 

กิจกรรมที่ 5 อบรมคุณธรรมจริยธรรมและส่งเสริมสุขภาพจิตนักเรียนในโครงการส่งเสริมพัฒนานักเรียนความสามารถพเิศษ (110,000.00บาท) 

ลำดับที ่ รายการ งบประมาณ Budget 
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Item Lists of materials จำนวน/
หน่วย 

Quantity 

ราคา/
หน่วยละ 
Price 

เงินบำรุง
การศึกษา
โครงการฯ 

เงินสนับสนุน
โครงการฯ 

1. ค่าตอบแทนวิทยากรภายนอก  2 คน 1,800.00 - 3,600.00 

2. ค่าอาหาร-อาหารวา่งนักเรียน  884 คน 100.00 82,320.00 6,080.00 

3. เข้ารูปเล่มรายงานผลการดำเนินงาน 2 เล่ม  160.00 - 320.00 

4. เอกสารอบรมอบรมคุณธรรมจริยธรรมและส่งเสริมสุขภาพจิต 884 คน 20.00 17,680.00  

 100,000.00  10,000.00 

รวม (Total)  ถัวจ่ายทุกรายการ (หน่ึงแสนหน่ึงหม่ืนบาทถ้วน) 110,000.00บาท 

กิจกรรมที่ 6 การจัดจา้งครูอัตราจา้งวชิาวิทยาศาสตร์และแมบ่้านงานส่งเสรมิพัฒนานักเรียนความสามารถพิเศษ (462,000.00บาท) 

ลำดับที ่
Item 

รายการ 
Lists of materials 

จำนวน/
หน่วย 

Quantity 

ราคา/
หน่วยละ 
Price 

งบประมาณ Budget 
เงินบำรุง
การศึกษา
โครงการฯ 

เงินสนับสนุน
โครงการฯ 

1. จ้างครูอัตราจ้างวิชาวิทยาศาสตร์ (ครูธรุการ) 12 เดือน 16,500.00 198,000.00  

2. จ้างครูอัตราจ้างวิชาวิทยาศาสตร์ (ครหู้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์) 12 เดือน 15,000.00 180,000.00  

3. จ้างแมบ่้าน 12 เดือน 7,000.00 84,000.00  

รวม (Total)  ถัวจ่ายทุกรายการ (สี่แสนหกหม่ืนสองพันบาทถ้วน) 462,000.00 บาท 

กิจกรรมที่ 7.ประชุมสัมมนาหลักสูตรและพัฒนาบุคลากร พัฒนาและปรับปรงุทักษะกระบวนการเรยีนการสอน (865,364.00 บาท) 

ลำดับที ่
Item 

รายการ 
Lists of materials 

จำนวน/
หน่วย 

Quantity 

ราคา/
หน่วยละ 
Price 

งบประมาณ Budget 
เงินบำรุง
การศึกษา
โครงการฯ 

เงินสนับสนุน
โครงการฯ 

1. ค่ารถปรับอากาศ ( 3 วัน / 15,000.00บาท/วัน)  3 คัน 45,000.00 - 135,000.00 

2. ค่าลงทะเบียนสัมมนา(ที่พัก + อาหาร 3 วัน พร้อมห้องประชุม) 160 คน   4,350.00   481,700.00 211,480.00 

3. ค่าวัสดุอุปกรณ์ฝึกอบรมสัมมนา   160 คน 47.00  7,520.00 

4. ค่าเข้าชมแหล่งเรียนรู ้ 160 คน 100.00 - 16,000.00 

5. เอกสารหลักสูตรประชุมสัมมนา   160 เล่ม 65.00 10,400.00 - 

6. เอกสารสรุปหลักสตูร 8 กลุ่มสาระฯ 11 เล่ม 154.00 1,694.00 - 

7 กระดาษอัดภาพแผ่นใหญ ่ 100 แผ่น 15.70 1,570.00 - 

 495,364.00 370,000.00 

รวม (Total)  ถัวจ่ายทุกรายการ (แปดแสนหกหมื่นหา้พันสามร้อยหกสบิสี่บาทถ้วน) 865,364.00 บาท 

กิจกรรมที่ 8.จัดซื้อเสื้อนักเรียนโครงการGP  (527,120.00 บาท) 

ลำดับที ่
Item 

รายการ 
Lists of materials 

จำนวน/
หน่วย 

Quantity 

ราคา/
หน่วยละ 
Price 

งบประมาณ Budget 
เงินบำรุง
การศึกษา
โครงการฯ 

เงินสนับสนุน
โครงการฯ 

1. เสื้อริ้วเขียวแสด ม.ต้น 482 ตัว 220.00 106,040.00  

2. เสื้อริ้วเขียวขาวแสด ม.ต้น 482 ตัว 220.00 106,040.00  

3. เสื้อริ้วเขียวแสด ม.ปลาย 716ตัว 220.00 157,520.00  
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14. เนื้อหาสาระ (Content for Seminar)  
      หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู ้หลักสูตรโครงการGifted Programและห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์แนวปฏิบัติในการเรียนการสอน
ในคาบ 9 และวันเสาร์ ภาระงานในกิจกรรมการเรียนการสอนตามแผนพัฒนาการศึกษาของโครงการส่งเสริมพัฒนานักเรียน
ความสามารถพิเศษ 
15. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (Connected Agencies)  
     15.1 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย     
     15.2  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
     15.3 หน่วยงานวิทยาศาสตร์ในภาคอีสานภาคตะวันออก  
     15.4 แหล่งเรียนรู้จังหวัดกาญจนบุรี เพชรบุรี และราชบุรี  
16. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (End – products of Expected outcomes) 
     16.1 นักเรียน Gifted Programมีห้องเรียนที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  
     16.2 ครูและนักเรียนมีอุปกรณ์ สื่อ และวัสดุสำนักงานใช้อย่างเหมาะสมและเพียงพอ    
     16.3 ผู้ปกครอง นักเรียน และประชาชนท่ัวไป ได้ทราบเกี่ยวกับการพัฒนาและความก้าวหน้าของโครงการส่งเสริมพัฒนานักเรียน
ความสามารถพิเศษ(Gifted Program)  
     16.4 นักเรียน Gifted ม.1 – ม.6 ทุกคน มีความรู้ ความเข้าใจในคุณค่าของการเป็นผู้มีความรู้ คู่คุณธรรม 
     16.5 นักเรียน Gifted Program ที่ผ่านการอบรมเกิดความมั่นใจในการดำเนินชีวิตตามหลักศาสนา เป็นแนวทางการดำเนินชีวิตที่
ถูกต้องเหมาะสม    
     16.6 นักเรียน Gifted Programทุกคนมีความสุขในการเรียน มีส่วนร่วมในกิจกรรมของโรงเรียนและสังคม 
     16.7 นักเรียน ผู้ปกครองและชุมชนมีเจตคติที่ดีต่อโครงการ 
     16.8 ครูได้รับประสบการณ์ตรงและมีความเข้าใจในหลักสูตรที่สอนมากขึ้น 
     16.9 ครูมีโอกาสได้แลกเปลี่ยน ความรู้ ความคิดเห็นซึ่งกันและกัน 
     16.10 ครูสามารถนำความรู้ และประสบการณ์ จากการประชุมอบรมสัมมนามาพัฒนางานสอน 
17. เคร่ืองมือท่ีใช้ประเมินผลกิจกรรม 

     17.1 แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องในการใช้เทคโนโลยีในห้องเรียนในกิจกรรมการเรียนการสอน 
      17.2 แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องในการ.ใช้บริการอุปกรณ์ช่วยสอนที่สำนักงานGifted Programและ 

           ผลงานของโครงการฯ 
    17.3 แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องในการไปประชุมสัมมนาบุคลากร 
    17.4 แบบประเมินความเข้าใจในโครงสร้างหลักสูตรของโครงการของผู้ที่เกี่ยวข้องในการไปประชุมสัมมนาบุคลากร   
    17.5 ประเมินผลกิจกรรมผู้เข้าร่วมกิจกรรมสาธารณประโยชน์และสานสัมพันธ์น้องพี่ 
    17.6 ประเมินผลกิจกรรมผู้เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพจิตและคุณธรรมจริยธรรม 
18. การควบคุมความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น  
        18.1 วัสดุอุปกรณ์ ICT  อาจเกิดการชำรุดเสียหายได้บ่อยเพราะเกิดจากการใช้งานไม่ถูกต้องและผู้ใช้ไมม่ีความชำนาญ 
               และปัญหาห้องเรียนบางห้องมีขนาดเล็กมากจนเกิดปญัหากับกิจกรรมการเรยีนการสอน   
        18.2 ระบบสัญญาณอินเทอร์เน็ต ในบางช่วงเวลาอาจไม่สามารถมีปัญหาใช้งานได้และคอมพิวเตอร์Note book  
                ยื่มสอนไม่เพียงพอตอ่ความต้องการในกิจกรรมการเรียนการสอนและคณุภาพของคอมพิวเตอร์Note bookต่ำ 

4. เสื้อริ้วเขียวขาวแสด ม.ปลาย 716ตัว 220.00 157,520.00  

รวม (Total)  ถัวจ่ายทุกรายการ (หา้แสนสองหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยยี่สบิบาทถ้วน) 527,120.00 บาท 
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                และไม่ทันสมยั 
        18.3  อาจเตรียมข้อมลูประชาสัมพันธ์ผลงานนักเรยีนไม่ครบทุกผลงานในเวลาที่กำหนด 
        18.4  เนื่องจากสถานการณ์ในสภาวะการระบาดเช้ือโควิด-19 อาจมีปัญหาการรวมกลุ่มใหญ่ในการทำกิจกรรมสาน 
                สัมพันธ์น้องพี ่
    18.5  เนื่องจากสถานการณ์ในสภาวะการระบาดเช้ือโควิด-19 อาจมีปัญหาการรวมกลุ่มใหญ่ในการทำกิจกรรม 
                อบรมคุณธรรมจริยธรรมและส่งเสริมสุขภาพจิต 
        18.6 ครูอัตราจ้างลาออกก่อนหมดสัญญาจ้างทำให้เกิดผลกระทบต่อการบริหารจัดการที่เกี่ยวกับการเรียนการสอน 
        18.7 ผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนา ยกเลิกการเดินกะทันหันในวันเดินทางทำให้สูญเสียงบประมาณในการดำเนินการ 
        18.8 นักเรียนใหม่ขอเปลี่ยนเบอร์เสื้อให้ใหญ่ขึ้น ทำให้จำนวนเสื้อโครงการฯที่จดัซื้อจัดจา้งไว้ไม่เพียงพอ 
19 แนวทางการแก้ปัญหาความเสี่ยงท่ีจะเกิดขึ้น  
        19.1 ควรมีขั้นตอนวิธีการใช้ ติดประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้งานได้รับทราบมีระเบียบการใช้อย่างเป็นระบบและวิธีการใช้งาน  
               และควรจัดให้มีวัสดุ อุปกรณ์  ครุภัณฑ์ สำรองไว้ และขอคืนพ้ืนท่ีห้องเรียนที่ถูกกันห้องไปใช้กับกิจกรรมอื่นๆที่ไม่ 
               เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนเพื่อแก้ปัญหาขนาดห้องบางห้องที่เล็กมาก 
        19.2 ควรมีอุปกรณ์จับสัญญาณติดตั้งไว้เพื่อให้การใช้งานท่ีมีประสิทธิภาพ แจ้งระเบียบและจัดตารางการยืมอุปกรณ์ 
               ช่วยสอน ให้ครูและนักเรียนทราบและจัดซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์Note bookและอุปกรณ์ต่อพ่วงเพิ่มเติม 
         19.3 จัดทำสมุดแจ้งผลรางวัลของนัดเรียนและติดตามผลงานนักเรียนให้เป็นปัจจุบันและใช้ระบบ ICTช่วยในการ 
                เผยแพร่ประชาสัมพันธ์  
        19.4 เพื่อป้องกันการระบาดเช้ือโควิด-19 อาจแยกทำกิจกรรมเป็นกลุ่มย่อยหรือ ให้เปลี่ยนวิธีการสร้างความสัมพันธ์ 
               น้องพี่เป็นวิธีการอื่นๆแทน 
         19.5 เพื่อป้องกันการระบาดเช้ือโควิด-19 อาจแยกทำกิจกรรมเป็นกลุ่มย่อยหรือ ให้เปลี่ยนวิธีการอบรมคุณธรรม 
                จริยธรรมและส่งเสริมสุขภาพจิตเป็นวิธีการอื่นๆแทน 
     19.6 แจ้งระเบียบและข้อตกลงการจ้างให ้ ครูอัตราจ้างทราบแนวปฏิบัติ 
         19.7 ทำข้อตกลงกับสถานท่ีจัดประชุมสัมมนาให้มีการยืดหยุน่ในเรื่องค่าที่พักค่าสถานท่ีและค่าอาหาร ในกรณีทีผู่้เข้า 
                ประชุมสัมมนามีจำนวนน้อยกว่าที่แจ้งยอดไปและควรแจ้งยอดให้น้อยกว่าท่ีเข้าร่วมกิจกรรมจริง 
         19.8 จัดซื้อจัดจ้างเสื้อโครงการฯในขนาดเบอรต์่างๆให้มจีำนวนมากเพื่อสำรองและแก้ปัญหานักเรียนใหม่(ม.1+ม.4)ใส่ 
                เสื้อเบอร์เล็กไม่ได ้
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1. (1.36.3) โครงการ (Project)  ค่ายขยายและเพ่ิมพูนประสบการณ์เพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญและแหล่งเรียนรู้ 

2. สอดคล้องกับมาตรฐานการศกึษาของโรงเรียน มาตรฐานข้อที่ 1, ข้อที่ 3      
3. สอดคล้องกับยุทธศาสตร์   ข้อที ่1,3,8 
 เป้าหมายหลัก   ข้อที ่1 (1.2) . ข้อที่ 3 (3.1 , 3.2 ) 
 ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน  ข้อที่  1.3–1.6, 3.2-3.3 , 8.4 
4. หน่วยงานที่รับผิดชอบ ฝ่ายวิชาการ งานส่งเสรมิพัฒนานักเรยีนความสามารถพิเศษ กลุ่มสาระการเรยีนรู้ทุกกลุม่สาระการเรยีนรู้ 
5.ผู้รับผิดชอบดำเนินงาน (Project proposer) นางวันวิสา   อุ่นพิกุล และ คณะกรรมการงานส่งเสรมิพัฒนานักเรียนความสามารถ
พิเศษ โรงเรียนร้อยเอด็วิทยาลัย  
6. ลักษณะโครงการ (Type of  project ) โครงการใหม ่
7. หลักการและเหตุผล (Background of Rational Criteria) 
 การส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นคนเก่ง คนดี และมีความสุขน้ัน โรงเรียนจำเป็นต้องจัดกิจกรรมในการส่งเสริมผู้เรียนเป็นพิเศษ 
โดยการฝึกฝนให้นักเรียนมีทักษะความรู้ในรายวิชาต่างๆ ให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน และเพื่อปรับพื้นฐานและเตรียมความพร้อมของ
นักเรียนในการเรียนโดยการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ นักเรียนควรมีโอกาสในการศึกษา
จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ นอกห้องเรียน และนอกโรงเรียน เพื่อเพ่ิมศักยภาพด้านวิชาการและกระตุ้นให้ผู้เรียนมีความกระตือรือร้นในการ
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง และเพื่อปรับพื้นฐานและเตรียมความพร้อมของนักเรียนในการเรียนใหม่ๆด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น
เพื่อให้นักเรียนได้พัฒนาศักยภาพด้านวิชาการจึงได้จัดโครงการนี้ขึ้น 
8. วัตถุประสงค ์(Objectives) 
    8.1 เพื่อปรับพื้นฐานและเตรียมความพร้อมนักเรียนในการเรียนใน ระดับมัธยมศึกษา 
    8.2 เพื่อให้ผู้เรียนได้ศึกษาเรียนรู้สาขาวิชาต่าง ๆ จากแหล่งเรียนรู้จริงท่ีหลากหลายสร้างประสบการณ์ตรงในการศึกษา 
และแสวงหาความรู้ให้ผู้เรียนได้คิดวิเคราะห์บูรณาการสาขาวิชาต่าง ๆ และสามารถนำเสนอผลงานออกมาได้เป็นรูปธรรม 
     8.3 เพื่อให้ผู้เรียนได้ศึกษาจากผู้เชี่ยวชาญในแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายและเพื่อสร้างประสบการณ์ตรงในการศึกษาและแสวงหา
ความรู้ทางด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และภาษาต่างประเทศ 
9. เป้าหมาย (Goals) 
     9.1 ด้านคุณภาพ (Quality) 
           9.1 นักเรียน Gifted Program ม.1 และ ม.4 ทุกคน มีความพร้อมในการเรียนในระดับมัธยมศึกษา 
           9.2 นักเรียน Gifted Program ม.1 และ ม.4 ทุกคนได้ประสบการณ์จากแหล่งเรียนรู้และมคีวามกระตือรือร้นในการนำ
ความรู้ไปใช้ในการพัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่อง  
           9.3 นักเรียน Gifted Program ม.3 และ ม.6 ทุกคนได้ ประสบการณ์จากแหล่งเรียนรู้ท้องถิ่นและแสวงหาความรู้ใหผู้้เรียนได้
คิดวิเคราะห์บูรณาการสาขาวิชาตา่ง ๆ และสามารถนำเสนอผลงานออกมาได้เป็นท่ีประจักษ ์
      9.2 ด้านปริมาณ (Quantity) 
           9.1 นักเรียน Gifted Program ม.1 และ ม.4 ทุกคน มีความพร้อมในการเรียนในระดับมัธยมศึกษา 95 % 
           9.2 นักเรียน Gifted Program ม.1 และ ม.4  ทุกคนได้ประสบการณ์จากแหล่งเรียนรู้และมคีวามกระตือรือร้นในการนำ
ความรู้ไปใช้ในการพัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่อง 95 % 
           9.3 นักเรียน Gifted Program ม.3 และ ม.6 ทุกคนได้ ประสบการณ์จากแหล่งเรียนรู้ท้องถิ่นและแสวงหาความรู้ใหผู้้เรียนได้
คิดวิเคราะห์บูรณาการสาขาวิชาตา่ง ๆ และสามารถนำเสนอผลงานออกมาได้เป็นท่ีประจักษ์ 95 % 
10. สถานที่ดำเนินการ (Place)  1.โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยและแหล่งเรียนรู้ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
         2.แหล่งเรียนรู้วิทยาศาสตรส์ิ่งแวดล้อม วิทยาสาสตร์เทคโนโลยี ภาคตะวันออกและภาคกลาง   
11. ระยะเวลาดำเนินการ (Time)  () ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2564 (1 เมษายน 2564 – 30 กันยายน 2564)  
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            () ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2564 (1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565) 
12. วิธีดำเนินการ (Procedure : activity)  

ลำดับที ่
I tem 

การดำเนินการ 
(Implementation) 

ระยะเวลา 
Time 

งบประมาณ  
Budget 

ผู้รับผิดชอบ 
Project Proposer 

กิจกรรมที่ 1 ปรบัพื้นฐานเตรียมความพร้อมในการเรียนและปฐมนิเทศ ม.4  จังหวัดเลย 
                 รายได้สถานศึกษา 1.เงินบำรุงการ ศึกษาโครงการ จำนวน = 548,772.00บาท 
                                        2.เงินสนับสนุนโครงการฯ       จำนวน=146,428.00 บาท 
                                               รวมสทุธิ                          =695,200.00 บาท 

1. 1.ขั้นเตรียมการ (Planning) 
   1.1 ประชุมแผนงาน 
   1.2 เสนอโครงการและขออนุมัต ิ
   1.3 ประสานงานผู้เกี่ยวข้องในการทำกิจกรรม 
        ทั้งในและนอกสถานที ่
   1.4 แต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินงาน 
   1.5 ขออนุญาตสว่นราชการจังหวัดที่เกี่ยวข้องใน 
        การเดินทางข้ามจังหวัด 
2.ขั้นดำเนินการ (Do)  
   2.1 เดินทางดำเนินกิจกรรมตามคำสั่งโรงเรียน 
   2.2 เข้าฐานกิจกรรมกลุ่มการเรียนรู ้
   2.3 ประเมินความเข้าใจหลกัสูตร 
   2.4 ประเมินผลชิ้นงานที่เกิดจากกจิกรรม 
        -ค่าลงทะเบียนกจิกรรม 
        -ค่าจ้างรถ 
        -ค่าดำเนินการอื่น 
3.ขั้นติดตามประเมินผล (Check) 
   3.1 ประเมินผลและสรุปรายงานผล 
   3.2 จัดเก็บข้อมูลและปรับปรุงเพื่อพฒันา 
4.ขั้นทบทวนปรบัปรุงแก้ไข(Action) 
   4.1จัดเก็บขอ้มูลและปรับปรุงเพื่อพัฒนา 
   4.2จัดประชุมสัมมนาบุคลากรเพื่อปรบัปรุงแก้ไข 
      และวางแผนและ โครงการการดำเนินงานใน 
      ปีการศึกษาต่อไป 

21 มิ.ย. 2564 
 
 
 
 
 
 
 
 

21-23 ก.ค
2564 

 
 
 
 
 

30 ก.ค.2564 
 
 

มี.ค. 2565 

- 
 
 
 
 
 
 
 
- 
- 
- 
- 
 

431,200.00 บาท 
130,000.00 บาท 
522080.00 บาท 

- 
 
 

- 

นางวันวิสา  อุ่นพิกุล 
นายไชยยงค์ วรนาม 
นางสาวสุภาณี คำส ี
และคณะกรรมการ
ดำเนินงาน Gifted 
Program 

กิจกรรมที่2 ปรับพื้นฐานเตรยีมความพร้อมในการเรียนและปฐมนิเทศ ม.1 จังหวัดหนองคาย 
                รายได้สถานศึกษา  1.เงินบำรุงการ ศึกษาโครงการ จำนวน = 294,500.00บาท 
                                        2.เงินสนับสนุนโครงการฯ       จำนวน=183,682.00 บาท 
                                             รวมสุทธิ                           =478,182.00 บาท 

2. 1.ขั้นเตรียมการ (Planning) 
   1.1 ประชุมแผนงาน 
   1.2 เสนอโครงการและขออนุมัต ิ
   1.3 ประสานงานผู้เกี่ยวข้องในการทำกิจกรรม 
        ทั้งในและนอกสถานที ่
   1.4 แต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินงาน 
   1.5 ขออนุญาตสว่นราชการจังหวัดที่เกี่ยวข้องใน 

21 มิ.ย. 2564 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 

นางวันวิสา  อุ่นพิกุล 
นายไชยยงค์ วรนาม 
นางสาวสุภาณี คำส ี
และคณะกรรมการ
ดำเนินงาน Gifted 
Program 
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        การเดินทางข้ามจังหวัด 
2.ขั้นดำเนินการ (Do)  
   2.1 เดินทางดำเนินกิจกรรมตามคำสั่งโรงเรียน 
   2.2 เข้าฐานกิจกรรมกลุ่มการเรียนรู ้
   2.3 ประเมินความเข้าใจหลกัสูตร 
   2.4 ประเมินผลชิ้นงานที่เกิดจากกจิกรรม 
        -ค่าลงทะเบียนกจิกรรม 
        -ค่าจ้างรถ 
        -ค่าดำเนินการอื่นๆ 
3.ขั้นติดตามประเมินผล (Check) 
   3.1 ประเมินผลและสรุปรายงานผล 
   3.2 จัดเก็บข้อมูลและปรับปรุงเพื่อพฒันา 
4.ขั้นทบทวนปรบัปรุงแก้ไข(Action) 
   4.1จัดเก็บขอ้มูลและปรับปรุงเพื่อพัฒนา 
   4.2จัดประชุมสัมมนาบุคลากรเพื่อปรบัปรุง 
      และวางแผนในปีการศึกษาต่อไป 

 
 
 
 

21-23 ก.ค
2564 

 
 
 

30 ก.ค.2564 
 
 

มี.ค. 2565 

 
 
- 
- 
- 
 

304,000.00 บาท 
88,000.00 บาท 
86,18200 บาท 

- 
 
 
- 

กิจกรรมที่ 3.ค่ายบูรณาการวิชาการและสะเต็มศึกษา ระดบัชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จังหวัดเพชรบุร ี
               รายได้สถานศึกษา 1.เงินบำรุงการ ศึกษาโครงการ จำนวน = 481,680.00 บาท 
                                      2.เงินสนับสนุนโครงการฯ        จำนวน =200,000.00 บาท 
                                                    รวมสทุธิ                   =681,680.00 บาท 

 1.ขั้นเตรียมการ (Planning) 
   1.1 ประชุมแผนงาน 
   1.2 เสนอโครงการและขออนุมัต ิ
   1.3 ประสานงานผู้เกี่ยวข้องในการทำกิจกรรม 
        ทั้งในและนอกสถานที ่
   1.4 แต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินงาน 
   1.5 ขออนุญาตสว่นราชการจังหวัดที่เกี่ยวข้องใน
การเดินทางข้ามจังหวัด 
2.ขั้นดำเนินการ (Do)  
   2.1 เดินทางดำเนินกิจกรรมตามคำสั่งโรงเรียน 
   2.2 เข้าฐานกิจกรรมกลุ่มการเรียนรู ้
   2.3 ประเมินความเข้าใจหลกัสูตร 
   2.4 ประเมินผลชิ้นงานที่เกิดจากกจิกรรม 
        -ค่าลงทะเบียนกจิกรรม 
        -ค่าจ้างรถ 
        -ค่าดำเนินการอื่นๆ 
3.ขั้นติดตามประเมินผล (Check) 
   3.1 ประเมินผลและสรุปรายงานผล 
4.ขั้นทบทวนปรบัปรุงแก้ไข(Action) 
   4.1 จัดเก็บข้อมูลและปรับปรุงเพื่อพฒันา 
   4.2 จัดประชุมสัมมนาบุคลากรเพื่อปรับปรุง    
      และวางแผนในปีการศึกษาต่อไป 

18 ต.ค. 2564 
 
 
 
 
 
 

2-5 พ.ย.64 
 
 
 
 
 
 
 

 
มี.ค 2565 

 
มี.ค 2565 

- 

 

 

 

 

 

 

 

- 

- 

- 

 

400,000.00 บาท 

168,000.00 บาท 

113680.00 บาท 

- 

 

- 

 

 

นางวันวิสา  อุ่นพิกุล 
นางสาวสุภาณี คำส ี
และคณะกรรมการ
ดำเนินงาน Gifted 
Program 
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วิธีดำเนินการ (ต่อ) 
ลำดับที่ 
I tem 

การดำเนนิการ 
(Implementation) 

ระยะเวลา 
Time 

งบประมาณ  
Budget 

ผู้รับผดิชอบ 
Project Proposer 

กิจกรรมที่ 3.ค่ายบูรณาการวิชาการและสะเต็มศึกษา ระดบัชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จังหวัดเพชรบุร ี
               รายได้สถานศึกษา 1.เงินบำรุงการ ศึกษาโครงการ จำนวน = 481,680.00 บาท 
                                     2.เงินสนับสนุนโครงการฯ        จำนวน =200,000.00 บาท 
                                                    รวมสทุธิ                   =681,680.00 บาท 

3. 1.ขั้นเตรียมการ (Planning) 
   1.1 ประชุมแผนงาน 
   1.2 เสนอโครงการและขออนุมัต ิ
   1.3 ประสานงานผู้เกี่ยวข้องในการทำกิจกรรม 
        ทั้งในและนอกสถานที ่
   1.4 แต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินงาน 
   1.5 ขออนุญาตสว่นราชการจังหวัดที่เกี่ยวข้อง
ในการเดินทางข้ามจังหวัด 
2.ขั้นดำเนินการ (Do)  
   2.1 เดินทางดำเนินกิจกรรมตามคำสั่งโรงเรียน 
   2.2 เข้าฐานกิจกรรมกลุ่มการเรียนรู ้
   2.3 ประเมินความเข้าใจหลกัสูตร 
   2.4 ประเมินผลชิ้นงานที่เกิดจากกจิกรรม 
        -ค่าลงทะเบียนกจิกรรม 
        -ค่าจ้างรถ 
        -ค่าดำเนินการอื่นๆ 
3.ขั้นติดตามประเมินผล (Check) 
   3.1 ประเมินผลและสรุปรายงานผล 
4.ขั้นทบทวนปรบัปรุงแก้ไข(Action) 
   4.1จัดเก็บขอ้มูลและปรับปรุงเพื่อพัฒนา 
   4.2จัดประชุมสัมมนาบุคลากรเพื่อปรบัปรุง    
      แก้ไข และวางแผนและ โครงการการ 
      ดำเนินงานใน ปีการศึกษาต่อไป 

18 ต.ค. 2564 
 
 
 
 
 
 

2-5 พ.ย.64 
 
 
 
 
 
 
 

มี.ค 2565 
 

มี.ค 2565 

- 

 

 

 

 

 

 

 

- 

- 

- 

 

400,000.00 บาท 

168,000.00 บาท 

113680.00 บาท 

- 

 

- 

 

) 

นางวันวิสา  อุ่นพิกุล 
นางสาวสุภาณี คำส ี
และคณะกรรมการ
ดำเนินงาน Gifted 
Program 

กิจกรรมที่ 4 ค่ายบูรณาการวิชาการและสะเต็มศกึษาระดบัชนัมัธยมศึกษาตอนปลาย จังหวัดเพชรบรุ ี
                รายได้สถานศึกษา 1.เงินบำรุงการ ศึกษาโครงการ จำนวน = 439,538.00บาท 
                                       2.เงินสนับสนุนโครงการฯ      จำนวน=95,000.00บาท 
                                           รวมสุทธิ                           =534,538.00 บาท 

 1.ขั้นเตรียมการ (Planning) 
   1.1 ประชุมแผนงาน 
   1.2 เสนอโครงการและขออนุมัต ิ
   1.3 ประสานงานผู้เกี่ยวข้องในการทำกิจกรรม 
        ทั้งในและนอกสถานที ่
   1.4 แต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินงาน 
   1.5 ขออนุญาตสว่นราชการจังหวัดที่เกี่ยวข้อง
ในการเดินทางข้ามจังหวัด 

5 ก.ค. 2564 
 
 

- นางวันวิสา  อุ่นพิกุล 
นายไชยยงค์ วรนาม 
และคณะกรรมการ
ดำเนินงาน Gifted 
Program 
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4. 2.ขั้นดำเนินการ (Do)  
   2.1 เดินทางดำเนินกิจกรรมตามคำสั่งโรงเรียน 
   2.2 เข้าฐานกิจกรรมกลุ่มการเรียนรู ้
   2.3 ประเมินความเข้าใจหลกัสูตร 
   2.4 ประเมินผลชิ้นงานที่เกิดจากกจิกรรม 
        -ค่าลงทะเบียนกจิกรรม 
        -ค่าจ้างรถ 
        -ค่าดำเนินการอื่นๆ 
3.ขั้นติดตามประเมินผล (Check) 
   3.1 ประเมินผลและสรุปรายงานผล 
4.ขั้นทบทวนปรบัปรุงแก้ไข(Action) 
  4.1จัดเก็บข้อมูลและปรับปรุงเพื่อพัฒนา 
  4.2จัดประชุมสัมมนาบุคลากรเพื่อ 
     ปรับปรุงแก้ไขและวางแผนและ 
     โครงการการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป 

 
3-6 ส.ค.2564 

 
 

13ส.ค.2564 
 

 
 

มี.ค 2565 
 

มี.ค 2565 

 
- 
- 
- 
 

239,120.00 บาท 
210,000.00 บาท 
85418.00 บาท 

- 
 
- 

นางวันวิสา  อุ่นพิกุล 
นายไชยยงค์ วรนาม 
และคณะกรรมการ
ดำเนินงาน Gifted 

Program 

กิจกรรมที่ 5.ค่ายท้องถิ่นศึกษาและเสวนากลุ่มนกัเรียนระดับชัน้มัธยมศกึษาตอนต้น จังหวัดเลย, นครราชสีมา 
                รายได้สถานศึกษา  1.เงินบำรุงการ ศึกษาโครงการ จำนวน =300,000.00บาท 
                                        2.เงินสนับสนุนโครงการฯ       จำนวน=150,000.00 บาท 
                                                             รวมสุทธิ            =450,000.00 บาท 

5. 1.ขั้นเตรียมการ (Planning) 
   1.1 ประชุมแผนงาน 
   1.2 เสนอโครงการและขออนุมัต ิ
   1.3 ประสานงานผู้เกี่ยวข้องในการทำกิจกรรม 
        ทั้งในและนอกสถานที ่
   1.4 แต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินงาน 
   1.5 ขออนุญาตสว่นราชการจังหวัดที่เกี่ยวข้อง
ในการเดินทางข้ามจังหวัด 
2.ขั้นดำเนินการ (Do)  
   2.1 เดินทางดำเนินกิจกรรมตามคำสั่งโรงเรียน 
   2.2 เข้าฐานกิจกรรมกลุ่มการเรียนรู ้
   2.3 ประเมินความเข้าใจหลกัสูตร 
   2.4 ประเมินผลชิ้นงานที่เกิดจากกจิกรรม 
        -ค่าลงทะเบียนกจิกรรม 
        -ค่าจ้างรถ 
        -ค่าดำเนินการอื่นๆ 
3.ขั้นติดตามประเมินผล (Check) 
   3.1 ประเมินผลและสรุปรายงานผล 
4.ขั้นทบทวนปรบัปรุงแก้ไข(Action) 
  4.1จัดเก็บข้อมูลและปรับปรุงเพื่อพัฒนา 
  4.2จัดประชุมสัมมนาบุคลากรเพื่อ 
     ปรับปรุงแก้ไขและวางแผนและ 
     โครงการการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป 
 
 

12 ก.ค.2564 
 
 
 
 
 
 
 

14-17ก.ย64 
 
 
 
 
 
 
 

27ก.ย.64 
 

มี.ค 2565 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
- 
- 
 
 

264,000.00 บาท 
132,000.00 บาท 
54,000.00 บาท 

- 
 
- 

นางวันวิสา  อุ่นพิกุล 
นางสาวสุภาณี คำส ี
และคณะกรรมการ
ดำเนินงาน Gifted 
Program 
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กิจกรรมท่ื 6.ค่ายท้องถิ่นศึกษาและเสวนากลุ่มนกัเรียนระดับชัน้มัธยมศกึษาตอนปลาย จังหวัดเลย, นครราชสีมา 
               งบประมาณรายได้สถานศึกษา  1.เงินบำรุงการ ศึกษาโครงการ จำนวน =400,000.00บาท 
                                                     2.เงินสนับสนุนโครงการฯ       จำนวน=150,000.00บาท 
                                                                  รวมสุทธิ                  =550,000.00 บาท 

6 1.ขั้นเตรียมการ (Planning) 
   1.1 ประชุมแผนงาน 
   1.2 เสนอโครงการและขออนุมัต ิ
   1.3 ประสานงานผู้เกี่ยวข้องในการทำกิจกรรม 
        ทั้งในและนอกสถานที ่
   1.4 แต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินงาน 
   1.5 ขออนุญาตสว่นราชการจังหวัดที่เกี่ยวข้อง
ในการเดินทางข้ามจังหวัด 
2.ขั้นดำเนินการ (Do)  
   2.1 เดินทางดำเนินกิจกรรมตามคำสั่งโรงเรียน 
   2.2 เข้าฐานกิจกรรมกลุ่มการเรียนรู ้
   2.3 ประเมินความเข้าใจหลกัสูตร 
   2.4 ประเมินผลชิ้นงานที่เกิดจากกจิกรรม 
        -ค่าลงทะเบียนกจิกรรม 
        -ค่าจ้างรถ 
        -ค่าดำเนินการอื่นๆ 
3.ขั้นติดตามประเมินผล (Check) 
   3.1 ประเมินผลและสรุปรายงานผล 
4.ขั้นทบทวนปรบัปรุงแก้ไข(Action) 
  4.1จัดเก็บข้อมูลและปรับปรุงเพื่อพัฒนา 
  4.2จัดประชุมสัมมนาบุคลากรเพื่อ 
     ปรับปรุงแก้ไขและวางแผนและ 
     โครงการการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป 
 

5 ก.ค. 2564 
 
 
 
 
 
 
 

3-6 ส.ค.64 
 
 
 
 
 
 
 
 

16ส.ค 2564 
 
 

มี.ค 2565 

- 
 
 
 
 
 
 
 
- 
- 
- 
- 
 
 

294,000.00 บาท 
165,000.00 บาท 
91,000.00 บาท 

- 
 
 
- 

 
นางวันวิสา  อุ่นพิกุล 
นายไชยยงค์ วรนาม 
และคณะกรรมการ
ดำเนินงาน Gifted 
Program 

กิจกรรมที่ 7 คา่ยส่งเสริมพัฒนาศักยภาพด้านคณิตศาสตร ์ระดบัชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จังหวดัเพชรบุร ี
                รายได้สถานศึกษา  1.เงินบำรุงการ ศึกษาโครงการ จำนวน =532,300.00บาท 
                                        2.เงินสนับสนุนโครงการฯ      จำนวน=112,000.00บาท 
                                                  รวมสุทธิ                     =644,300.00 บาท 

 
7 

1.ขั้นเตรียมการ (Planning) 
   1.1 ประชุมแผนงาน 
   1.2 เสนอโครงการและขออนุมัต ิ
   1.3 ประสานงานผู้เกี่ยวข้องในการทำกิจกรรม 
        ทั้งในและนอกสถานที ่
   1.4 แต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินงาน 
   1.5 ขออนุญาตสว่นราชการจังหวัดที่เกี่ยวข้อง
ในการเดินทางข้ามจังหวัด 
2.ขั้นดำเนินการ (Do)  
   2.1 เดินทางดำเนินกิจกรรมตามคำสั่งโรงเรียน 
   2.2 เข้าฐานกิจกรรมกลุ่มการเรียนรู ้

18 ต.ค. 64 
 
 
 
 
 
 
 
 

23-26 พ.ย64 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
- 

นางวันวิสา  อุ่นพิกุล 
นายไชยยงค์ วรนาม 
และคณะกรรมการ
ดำเนินงาน Gifted 
Program 
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   2.3 ประเมินความเข้าใจหลกัสูตร 
   2.4 ประเมินผลชิ้นงานที่เกิดจากกจิกรรม 
        -ค่าลงทะเบียนกจิกรรม 
        -ค่าจ้างรถ 
        -ค่าดำเนินการอื่นๆ    
3.ขั้นติดตามประเมินผล (Check) 
   3.1 ประเมินผลและสรุปรายงานผล 
4.ขั้นทบทวนปรบัปรุงแก้ไข(Action) 
  4.1จัดเก็บข้อมูลและปรับปรุงเพื่อพัฒนา 
  4.2จัดประชุมสัมมนาบุคลากรเพื่อ 
     ปรับปรุงแก้ไขและวางแผนและ 
     โครงการการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป 

 
 
 

6ธ.ค 2564 
 

มี.ค 2565 
 

มี.ค 2565 
 

- 
- 

323,400.00 บาท 
260,000.00 บาท 
60,900.00 บาท 

 
- 
- 

กิจกรรมที่ 8. สง่เสริมพัฒนาศักยภาพด้านคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จังหวดัจันทบุร ีจังหวดัระยอง 
                  รายได้สถานศึกษา  1. เงินบำรุงการ ศึกษาโครงการ จำนวน =502,100.00บาท 
                                          2. เงินสนับสนุนโครงการฯ       จำนวน=92,000.00บาท 
                                                       รวมสุทธิ                    =594,100.00 บาท 

8 1.ขั้นเตรียมการ (Planning) 
   1.1 ประชุมแผนงาน 
   1.2 เสนอโครงการและขออนุมัต ิ
   1.3 ประสานงานผู้เกี่ยวข้องในการทำกิจกรรม 
ทั้งในและนอกสถานที ่
   1.4 แต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินงาน 
   1.5 ขออนุญาตสว่นราชการจังหวัดที่เกี่ยวข้อง
ในการเดินทางข้ามจังหวัด 
2.ขั้นดำเนินการ (Do) 
   2.1 เดินทางดำเนินกิจกรรมตามคำสั่งโรงเรียน 
   2.2 เข้าฐานกิจกรรมกลุ่มการเรียนรู ้
   2.3 ประเมินความเข้าใจหลกัสูตร 
   2.4 ประเมินผลชิ้นงานที่เกิดจากกจิกรรม 
        -ค่าลงทะเบียนกจิกรรม 
        -ค่าจ้างรถ 
        -ค่าดำเนินการอื่นๆ 
3.ขั้นติดตามประเมินผล (Check) 
   3.1 ประเมินผลและสรุปรายงานผล 
4.ขั้นทบทวนปรบัปรุงแก้ไข(Action) 
   4.1 จัดเก็บข้อมูลและปรับปรุงเพื่อพฒันา 
   4.2 จัดประชุมสัมมนาบุคลากรเพื่อปรับปรุง
แก้ไขและวางแผนและโครงการการดำเนินงานในปี
การศึกษาต่อไป 
 
 
 
 
 

8พ.ย. 2564 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14-17ธ.ค.64 
 
 
 
 
 

24ธ.ค.2564 
 

มี.ค 2565 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
- 
- 
 

320,000.00 บาท 
208,000.00 บาท 
66,100.00 บาท 

- 
 
- 

นางวันวิสา  อุ่นพิกุล 
นายไชยยงค์ วรนาม 
และคณะกรรมการ
ดำเนินงาน Gifted 
Program 
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กิจกรรมที่ 9. สง่เสริมพัฒนาศักยภาพด้านภาษาตา่งประเทศ ม.6 จังหวดัเพชรบุร ี
                 รายได้สถานศึกษา  1. เงินบำรุงการ ศึกษาโครงการ จำนวน = 742,500.00บาท 
                                         2. เงินสนับสนุนโครงการฯ       จำนวน=101,510.00 บาท 
                                                  รวมสุทธิ                        =844,010.00 บาท 

9 1.ขั้นเตรียมการ (Planning) 
   1.1 ประชุมแผนงาน 
   1.2 เสนอโครงการและขออนุมัต ิ
   1.3 ประสานงานผู้เกี่ยวข้องในการทำกิจกรรม 
        ทั้งในและนอกสถานที ่
   1.4 แต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินงาน 
   1.5 ขออนุญาตสว่นราชการจังหวัดที่เกี่ยวข้อง
ในการเดินทางข้ามจังหวัด 
2.ขั้นดำเนินการ (Do)  
   2.1 เดินทางดำเนินกิจกรรมตามคำสั่งโรงเรียน 
   2.2 เข้าฐานกิจกรรมกลุ่มการเรียนรู ้
   2.3 ประเมินความเข้าใจหลกัสูตร 
 
 
   2.4 ประเมินผลชิ้นงานที่เกิดจากกจิกรรม 
        -ค่าลงทะเบียนกจิกรรม 
        -ค่าจ้างรถ 
        -ค่าดำเนินการอื่นๆ 
3.ขั้นติดตามประเมินผล (Check) 
   3.1 ประเมินผลและสรุปรายงานผล 
4.ขั้นทบทวนปรบัปรุงแก้ไข(Action) 
  4.1 จัดเก็บขอ้มูลและปรับปรุงเพื่อพัฒนา 
  4.2 จัดประชุมสัมมนาบุคลากรเพื่อ 
     ปรับปรุงแก้ไขและวางแผนและ 
     โครงการการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป 

2 ส.ค.2564 
 
 
 
 
 
 
 

31 ส.ค.-3ก.ย.64 
 
 
 
13 ก.ย. 2564 

 
  มี.ค 2565 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
- 
- 
 
 
 
 

450,800.00 บาท 
270,000.00 บาท 
123,210.00 บาท 

 
 
 
 
 
 

 

นางวันวิสา  อุ่นพิกุล 
นายไชยยงค์ วรนาม 
และคณะกรรมการ
ดำเนินงาน Gifted 
Program 
 

กิจกรรมที่ 10. ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพด้านภาษาต่างประเทศ ม.3 จงัหวัดเลย นครราชสมีา 
                   รายได้สถานศึกษา   1.เงินบำรุงการ ศึกษาโครงการ จำนวน =612,500.00บาท 
                                            2.เงินสนับสนุนโครงการฯ       จำนวน=71,710.00บาท 
                                                        รวมสุทธ ิ                   =684,210.00 บาท 

10 1.ขั้นเตรียมการ (Planning) 
   1.1 ประชุมแผนงาน 
   1.2 เสนอโครงการและขออนุมัต ิ
   1.3 ประสานงานผู้เกี่ยวข้องในการทำกิจกรรม 
        ทั้งในและนอกสถานที ่
   1.4 แต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินงาน 
   1.5 ขออนุญาตสว่นราชการจังหวัดที่เกี่ยวข้อง
ในการเดินทางข้ามจังหวัด 
2.ขั้นดำเนินการ (Do)  
   2.1 เดินทางดำเนินกิจกรรมตามคำสั่งโรงเรียน 

12 ก.ค.2564 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

- 
 
 
 
 
 

 
 
- 
- 

นางวันวิสา  อุ่นพิกุล 
นางสาวสุภาณี คำส ี
และคณะกรรมการ
ดำเนินงาน Gifted 
Program 
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   2.2 เข้าฐานกิจกรรมกลุ่มการเรียนรู ้
   2.3 ประเมินความเข้าใจหลกัสูตร 
   2.4 ประเมินผลชิ้นงานที่เกิดจากกจิกรรม 
        -ค่าลงทะเบียนกจิกรรม 
        -ค่าจ้างรถ 
        -ค่าดำเนินการอื่นๆ 
3.ขั้นติดตามประเมินผล (Check) 
   3.1 ประเมินผลและสรุปรายงานผล 
4.ขั้นทบทวนปรบัปรุงแก้ไข(Action) 
  4.1จัดเก็บข้อมูลและปรับปรุงเพื่อพัฒนา 
  4.2จัดประชุมสัมมนาบุคลากรเพื่อ 
     ปรับปรุงแก้ไขและวางแผนและ 
     โครงการการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป 

 
 

14-17ก.ย64 
 
 
 
 
 

 
27ก.ย.2564 

 
 

มี.ค 2565 

- 
- 
 

384,000.00 บาท 
216,000.00 บาท 
84210.00 บาท 

- 
 
- 

กิจกรรมที่ 11.ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร ์ม.5 และ ม.6 จังหวดัจันทบุรี, ตราด 
                   รายได้สถานศึกษา 1.เงินบำรุงการ ศึกษาโครงการ จำนวน =665,000.00บาท 
                                         2.เงินสนับสนุนโครงการฯ        จำนวน=282,440.00บาท 
                                               รวมสทุธิ                           =947,440.00 บาท 

 1.ขั้นเตรียมการ (Planning) 
   1.1 ประชุมแผนงาน 
   1.2 เสนอโครงการและขออนุมัต ิ
   1.3 ประสานงานผู้เกี่ยวข้องในการทำกิจกรรม 
        ทั้งในและนอกสถานที ่
   1.4 แต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินงาน 
   1.5 ขออนุญาตสว่นราชการจังหวัดที่เกี่ยวข้อง
ในการเดินทางข้ามจังหวัด 
2.ขั้นดำเนินการ (Do)  
   2.1 เดินทางดำเนินกิจกรรมตามคำสั่งโรงเรียน 
   2.2 เข้าฐานกิจกรรมกลุ่มการเรียนรู ้
   2.3 ประเมินความเข้าใจหลกัสูตร 
   2.4 ประเมินผลชิ้นงานที่เกิดจากกจิกรรม 
        -ค่าลงทะเบียนกจิกรรม 
        -ค่าจ้างรถ 
        -ค่าดำเนินการอื่นๆ 

2 ส.ค.2564 
 
 
 
 
 
 
 

3ส.ค.-3ก.ย.64 
 
 
 
 
 
 

 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
- 
- 
 

509600.00 บาท 
270,000.00 บาท 
167,840.00 บาท 

นางวันวิสา  อุ่นพิกุล 
นายไชยยงค์ วรนาม 
และคณะกรรมการ
ดำเนินงาน Gifted 
Program 
 

กิจกรรมที่ 12. ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร ์ม.2 จงัหวัดจันทบรุี 
                    รายได้สถานศึกษา 1.เงินบำรุงการ ศึกษาโครงการ จำนวน =400,000.00บาท 
                                           2.เงินสนับสนุนโครงการฯ       จำนวน =250,050.00บาท 
                                                      รวมสุทธิ                      =650,050.00 บาท 

 1.ขั้นเตรียมการ (Planning) 
   1.1 ประชุมแผนงาน 
   1.2 เสนอโครงการและขออนุมัต ิ
   1.3 ประสานงานผู้เกี่ยวข้องในการทำกิจกรรม 
        ทั้งในและนอกสถานที ่
   1.4 แต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินงาน 

8พ.ย. 2564 
 

- นางวันวิสา  อุ่นพิกุล 
นางสาวสุภาณี คำส ี
และคณะกรรมการ
ดำเนินงาน Gifted 
Program 
 

วิธีดำเนินการ (ต่อ) 
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ลำดับที ่
I tem 

การดำเนินการ 
(Implementation) 

ระยะเวลา 
Time 

งบประมาณ 
Budget 

ผู้รับผิดชอบ 
Project Proposer 

12    1.5 ขออนุญาตสว่นราชการจังหวัดที่เกี่ยวข้องใน
การเดินทางข้ามจังหวัด 
2.ขั้นดำเนินการ (Do)  
   2.1 เดินทางดำเนินกิจกรรมตามคำสั่งโรงเรียน 
   2.2 เข้าฐานกิจกรรมกลุ่มการเรียนรู ้
   2.3 ประเมินความเข้าใจหลกัสูตร 
   2.4 ประเมินผลชิ้นงานที่เกิดจากกจิกรรม 
        -ค่าลงทะเบียนกจิกรรม 
        -ค่าจ้างรถ 
        -ค่าดำเนินการอื่นๆ 
3.ขั้นติดตามประเมินผล (Check) 
   3.1 ประเมินผลและสรุปรายงานผล 
4.ขั้นทบทวนปรบัปรุงแก้ไข(Action) 
  4.1 จัดเก็บขอ้มูลและปรับปรุงเพื่อพัฒนา 
  4.2 จัดประชุมสัมมนาบุคลากรเพื่อ 
      ปรับปรุงแก้ไขและวางแผนการดำเนินงาน 
      ในปกีารศึกษาต่อไป 

 
 

14-17ธ.ค.64 
 

 
 
 
 
 
 
24ธ.ค.2564 

 
มี.ค 2565 

- 
 

 
- 
- 
- 
 

368,000.00 บาท 
216,000.00 บาท 
66,050.00 บาท 

นางวันวิสา  อุ่นพิกุล 
นางสาวสุภาณี คำส ี
และคณะกรรมการ
ดำเนินงาน Gifted 
Program 
 

 
13. งบประมาณ (Proposed Budget)  
     13.1 เงินบำรุงการ ศึกษาโครงการฯ  จำนวน       =    5,918,890.00  บาท 
      13.2 เงินสนับสนุนโครงการฯ          จำนวน      =    1,834,820.00  บาท 
                  รวมเงิน (Total)  จำนวน    =    7,753,710.00  บาท 
           (เจ็ดล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นสามพันเจ็ดร้อยสิบบาทถ้วน)  

       แบบประมาณการค่าใช้จ่าย 
สนับสนุนเพ่ือการส่งเสริมพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนตามโครงสร้างหลักสูตรและแผนกลยุทธ ์

งานส่งเสริมพัฒนานักเรียนความสามารถพิเศษ(Gifted Program )  

กิจกรรมที่ 1 ปรบัพื้นฐานเตรียมความพร้อมในการเรียนและปฐมนิเทศ ม.4 จังหวัดเลย (695,200 .00บาท) 

ลำดับที ่
Item 

รายการ 
Lists of materials 

จำนวน/
หน่วย 

Quantity 

ราคา/
หน่วยละ 
Price 

งบประมาณ Budget 
เงินบำรุง
การศึกษา
โครงการฯ 

เงิน
สนับสนุน
โครงการฯ 

1. ค่าเข้าชมแหล่งเรียนรู้ 2 แหล่งเรียนรู ้  196 คน 200.00  39,200.00 

2. ค่าอุปกรณ์กิจกรรมค่าย 5 ฐาน 3 กิจกรรม 15 กิจกรรม 1,000.00  15,000.00 

3. 
ค่าลงทะเบียน (ค่าอาหาร  อาหารวา่ง  และที่พัก ห้องประชุม  
อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์  (196คน / ที่พกั 1  คืน  อาหาร 3  มื้อ 
อาหารว่าง  5  มื้อ) 

196คน 2,200.00 384,332.00 48,372.00 

4. ค่าเบี้ยเล้ียงครู 2 วัน 22 คน 480.00  10,560.00 

5. ค่าเบี้ยเล้ียงนักเรียน 2 วัน 174 คน 200.00   - 34,800.00 
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6. ค่ารถ 2 วัน (13,000.00บาท/วัน) จังหวัดเลย 5 คัน 26,000.00 130,000.00 - 

7. กระดาษอัดภาพ   700.00  

8. เจลล้างมือและสปย์อัลกอฮอล์+ยาค่าย   33,740.00  

 548,772.00  146,428.00 

รวม (Total)     ถัวจ่ายทุกรายการ (หกแสนเก้าหมื่นหา้พันสองร้อยบาทถ้วน) 695,200.00 บาท  

กิจกรรมที่ 2 ปรบัพื้นฐานเตรียมความพร้อมในการเรียนและปฐมนิเทศ ม.1จงัหวัดหนองคาย (478,182.00 บาท) 

ลำดับที ่
Item 

รายการ 
Lists of materials 

จำนวน/
หน่วย 

Quantity 

ราคา/
หน่วยละ 
Price 

งบประมาณ Budget 
เงินบำรุง
การศึกษา
โครงการฯ 

เงินสนับสนุน
โครงการฯ 

1. ค่าเข้าชมแหล่งเรียนรู้ 2 แหล่งเรียนรู ้  160 คน 200.00 - 32,000.00 

2. ค่าอุปกรณ์กิจกรรมค่าย 8 ฐาน 3 กิจกรรม 12 กลุ่ม 1,200.00 14,400.00  

3. 
ค่าลงทะเบียน (ค่าอาหาร  อาหารวา่ง  และที่พัก ห้องประชุม  
อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์  (160 คน / ทีพ่ัก 1  คืน  อาหาร 3  มือ้ 
อาหารว่าง  5  มื้อ) 

160คน 1,900.00  191,998.00  

- 

112,002.00 

4. ค่าเบี้ยเล้ียงครู 2 วัน 16 คน 480.00  7,680.00 

5. ค่าเบี้ยเล้ียงนักเรียน 2 วัน 144 คน 200.00   28,800.00- 

6. ค่ารถ 2 วัน (11,000.00บาท/วัน) จังหวัดหนองคาย 4 คัน 22,000.00 88,000.00 - 

7. ค่าเข้าเล่มรายงานผลกิจกรรม 2เล่ม   102.00  

8. ค่าอุปกณร์ปฐมพยาบาลค่าย    3,200.00 

 294,500.00 183,682.00 

             รวม (Total)     ถัวจา่ยทกุรายการ (ส่ีแสนเจ็ดหมื่นแปดพนัหนึง่ร้อยแปดสบิสองบาทถ้วน) 478,182.00 บาท 

กิจกรรมที่ 3.ค่ายบูรณาการวิชาการและสะเต็มศึกษา ม.1 จังหวัดเพชรบุรี (681,680.00 บาท) 

ลำดับที ่
Item 

รายการ 
Lists of materials 

จำนวน/
หน่วย 

Quantity 

ราคา/
หน่วยละ 
Price 

งบประมาณ Budget 
เงินบำรุง
การศึกษา
โครงการฯ 

เงินสนับสนุน
โครงการฯ 

1. ค่าเข้าชมแหล่งเรียนรู้ 2 แหล่งเรียนรู ้ 160 คน 200.00  32,000.00 

2. 
ค่าลงทะเบียน (ค่าอาหาร  อาหารวา่ง  และที่พัก ห้องประชุม  
อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์  (160 คน / ทีพ่ัก 2  คืน  อาหาร 6  มือ้ 
อาหารว่าง  5  มื้อ) 

160 คน 2,500.00 313,680.00 86,320.00 

3. ค่าเบี้ยเล้ียงครู 2 วัน 16 คน 480.00  7,680.00 

4. ค่าเบี้ยเล้ียงนักเรียน 2 วัน 144 คน 200.00  28,800.00 

5. ค่ารถ 3 วัน (14,000.00บาท/วัน) จังหวัดเพชรบุรี 4 คัน 42,000.00 168,000.00  

 481,680.00 200,000.00 

รวม (Total)  ถัวจ่ายทุกรายการ (หกแสนแปดหมื่นเหนึ่งพันหกรอ้ยแปดสิบบาทถ้วน) 681,680.00 บาท 

กิจกรรมที่ 4   ค่ายบรูณาการวิชาการและสะเต็มศกึษาระดบัชันมัธยมศกึษาตอนปลาย จังหวดัเพชรบุรี (534,538.00บาท) 

ลำดับที ่
Item 

รายการ 
Lists of materials 

จำนวน/
หน่วย 

Quantity 

ราคา/
หน่วยละ 
Price 

งบประมาณ Budget 
เงินบำรุง
การศึกษา
โครงการฯ 

เงินสนับสนุน
โครงการฯ 
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1 ค่าเข้าชมแหล่งเรียนรู้ 2 แหล่งเรียนรู ้ 196 คน 200.00 39,200.00  

2 
ค่าลงทะเบียน (ค่าอาหาร  อาหารวา่ง  และที่พัก ห้องประชุม  
อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์  (196 คน / ทีพ่ัก 2  คืน  อาหาร 6  มือ้ 
อาหารว่าง  5  มื้อ) 

196 คน 1,220.00 144,120.00 95,000.00 

3 ค่าเบี้ยเล้ียงครู 2 วัน 22 คน 480.00 10,560.00  

4 ค่าเบี้ยเล้ียงนักเรียน 2 วัน 174 คน 200.00 34,800.00  

5 ค่ารถ 3 วัน (14,000.00บาท/วัน) จังหวัดเพชรบุร ี  5 คัน 42,000.00 210,000.00  

6 ค่าถ่ายเอกสารรูปเล่มรายงาน   858.00  

 439,538.00 95,000.00 

             รวม (Total)     ถัวจา่ยทกุรายการ (ห้าแสนสามหมื่นส่ีพันห้าร้อยสามสิบแปดถ้วน) 534,538.00 

กิจกรรมที่ 5.ค่ายท้องถิ่นศึกษาและเสวนากลุ่มนกัเรียนระดับชัน้มัธยมศกึษาตอนต้น (450,000.00 บาท) 

ลำดับที ่
Item 

รายการ 
Lists of materials 

จำนวน/
หน่วย 

Quantity 

ราคา/
หน่วยละ 
Price 

งบประมาณ Budget 
เงินบำรุง
การศึกษา
โครงการฯ 

เงินสนับสนุน
โครงการฯ 

1. ค่าเข้าชมแหล่งเรียนรู้ 2 แหล่ง 160 คน 100.00  16,000.00 

2. 
ค่าลงทะเบียน (ค่าอาหาร  อาหารวา่ง  และที่พัก ห้องประชุม  
อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์  (160 คน / ทีพ่ัก 2  คืน  อาหาร 3  มือ้ 
อาหารว่าง  5  มื้อ) 

160 คน 1,650.00 
 

166,480.00 

 

97,520.00 

3. ค่ารถ 3 วัน(11,000.00บาท/วัน) 4 คัน 33,000.00 132,000.00  

4. ค่าเบี้ยเล้ียงครู 2 วัน 16 คน 480.00  7,680.00 

5. ค่าเบี้ยเล้ียงนักเรียน 2 วัน 144 คน 200.00  28,800.00 

6. ค่าอุปกรณ์ปฐมพยาบาลค่าย   1,520.00  

 300,000.00 150,000.00 

รวม (Total)  ถัวจ่ายทุกรายการ (ส่ีแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) 450,000.00 บาท 

กิจกรรมที่ 6   ท้องถ่ินศึกษาและเสวนากลุ่มนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (550,000.00 บาท) 

ลำดับที ่
Item 

รายการ 
Lists of materials 

จำนวน/
หน่วย 

Quantity 

ราคา/
หน่วยละ 
Price 

งบประมาณ Budget 
เงินบำรุง
การศึกษา
โครงการฯ 

เงินสนับสนุน
โครงการฯ 

1. ค่าเข้าชมแหล่งเรียนรู้ 2 แหล่ง 196 คน 190.00 37,240.00  

2. 
ค่าลงทะเบียน (ค่าอาหาร  อาหารวา่ง  และที่พัก ห้องประชุม  
อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์  (196 คน / ทีพ่ัก 2  คืน  อาหาร 3  มือ้ 
อาหารว่าง  3 มื้อ) 

196คน 1,500.00 
 

190,116.00 

 

103,884.00 

3. ค่าอุปกรณ์ค่าย 8 ฐาน 3 กิจกรรม 24 กลุ่ม 300.00 7,200.00  

4. ค่ารถ3 วัน(11,000.00บาท/วัน) 5 คัน 33,000.00 165,000.00  

5. ค่าเบี้ยเล้ียงครู 2 วัน 22 คน 480.00  10,560.00 

6. ค่าเบี้ยเล้ียงนักเรียน 2 วัน 174 คน 200.00   - 34,800.00 

7. ค่าเอกสารเข้าเล่ม   444.00  

 400,000.00 150,000.00 
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รวม (Total)  ถัวจ่ายทุกรายการ (ห้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) 550,000.00 บาท 

กิจกรรมที่ 7.ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพด้านคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 (644,300.00 บาท) 

ลำดับที ่
Item 

รายการ 
Lists of materials 

จำนวน/
หน่วย 

Quantity 

ราคา/
หน่วยละ 
Price 

งบประมาณ Budget 
เงินบำรุง
การศึกษา
โครงการฯ 

เงินสนับสนุน
โครงการฯ 

1 ค่ารถ 4 วัน(13,000.00บาท/วัน) 5 คัน 52,000.00 260,000.00  

2 ค่าเข้าชมแหล่งเรียนรู้ 1 แหล่ง 196 คน 50.00  9,800.00 

3 
ค่าลงทะเบียน (ค่าอาหาร  อาหารวา่ง  และที่พัก ห้องประชุม  
อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์  (196 คน / ทีพ่ัก 3  คืน  อาหาร 5  มือ้ 
อาหารว่าง  4 มื้อ) 

196คน 1650.00 
 

267,160.00 

 

56,240.00 

4 ค่าเบี้ยเล้ียงครู 2 วัน 22 คน 480.00  10,560.00 

5 ค่าเบี้ยเล้ียงนักเรียน 2 วัน 174 คน 200.00   - 34,800.00 

6 ป้ายไวนิล(ป้ายค่าย) 1 ป้าย 600.00  600.00 

7. ค่าอุปกรณ์ค่าย 8 ฐาน 3 กิจกรรม4844 24 กลุ่ม 150.00 3,600.00  

8. ค่ากระดาษอัดภาพ   1,540.00  

 532,300.00 112,000.00 

รวม (Total)  ถัวจ่ายทุกรายการ (หกแสนสี่หมื่นสีพันสามร้อยบาทถ้วน) 644,300.00 บาท 

กิจกรรมที่ 8 ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพดา้นคณิตศาสตร์ ม.2 (594,100.00 บาท) 

ลำดับที ่
Item 

รายการ 
Lists of materials 

จำนวน/
หน่วย 

Quantity 

ราคา/
หน่วยละ 
Price 

งบประมาณ Budget 
เงินบำรุง
การศึกษา
โครงการฯ 

เงินสนับสนุน
โครงการฯ 

1 ค่ารถ 4 วัน(13,000.00บาท/วัน) 4 คัน 52,000.00 208,000.00  

2 ค่าเข้าชมแหล่งเรียนรู้ 2 แหล่ง 160 คน 150.00 24,000.00  

3 ค่าเบี้ยเล้ียงครู 2 วัน 16 คน 480.00 7,680.00  

4 ค่าเบี้ยเล้ียงนักเรียน 2 วัน 144 คน 200.00 28,800.00  

5 
ค่าลงทะเบียน (ค่าอาหาร  อาหารวา่ง  และที่พัก ห้องประชุม  
อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์  (160 คน / ทีพ่ัก 3  คืน  อาหาร 5  มือ้ 
อาหารว่าง  5  มื้อ) 

160 คน 2,000.00 
 

228,000.00 

 

92,000.00 

6 ค่าอุปกรณ์ค่าย 18ฐานการเรียนรู้  43180 18 กลุ่ม 150.00 2,700.00  

7 ยาค่าย   2,920.000  

 502,100.00 92,000.00 

รวม (Total)  ถัวจ่ายทกุรายการ (ห้าแสนเก้าหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยบาทถว้น) 594,100.00 บาท 

กิจกรรมที่ 9 ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพดา้นภาษาตา่งประเทศ ม.6  (844,010.00 บาท) 

ลำดับที ่
Item 

รายการ 
Lists of materials 

จำนวน/
หน่วย 

Quantity 

ราคา/
หน่วยละ 
Price 

งบประมาณ Budget 
เงินบำรุง
การศึกษา
โครงการฯ 

เงินสนับสนุน
โครงการฯ 

1. ค่าเข้าชมแหล่งเรียนรู้ 2 แหล่ง   72,050.00  

2. ค่าอุปกรณ์ฐานจัดกิจกรรมค่าย 29กลุ่ม 29 กลุ่ม 200.00 5,800.00  
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3. ค่าลงทะเบียน (ค่าอาหาร  อาหารวา่ง  และที่พัก ห้องประชุม  
อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์  (196 คน / ทีพ่ัก 3  คืน  อาหาร 5  มือ้ 
อาหารว่าง  4 มื้อ) 

196คน 2,300.00 
 

394,650.00 

 

56,150.00 

4. ค่ารถ 4 วัน(13,500บาท/วัน) 5 คัน 54,000.00 270,000.00  

5. ค่าเบี้ยเล้ียงครู 2 วัน 22 คน 480.00  10,560.00 

6. ค่าเบี้ยเล้ียงนักเรียน 2 วัน 174 คน 200.00   - 34,800.00 

 742,500.00 101,510.00 

รวม (Total)  ถัวจ่ายทุกรายการ (แปดแสนสี่หมื่นสี่พันสิบบาทถ้วน) 844,010.00 บาท 

กิจกรรมที่ 10.ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพด้านภาษาต่างประเทศ ม.3 (684,210.00 บาท) 

ลำดับที ่
Item 

รายการ 
Lists of materials 

จำนวน/
หน่วย 

Quantity 

ราคา/
หน่วยละ 
Price 

งบประมาณ Budget 
เงินบำรุง
การศึกษา
โครงการฯ 

เงินสนับสนุน
โครงการฯ 

1. ค่าเข้าชมแหล่งเรียนรู้ 2 แหล่ง 160 คน 180.00 28,800.00  

2. อุปกรณ์ฐานจัดกิจกรรมค่าย 29กลุ่ม   18,930.00  

3. ค่าลงทะเบียน (ค่าอาหาร  อาหารวา่ง  และที่พัก ห้องประชุม  
อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์  (160 คน / ทีพ่ัก 3  คืน  อาหาร 5  มือ้ 
อาหารว่าง  5  มื้อ) 

160 คน 2,400.00 312,290.00 71,710.00 

4. ค่ารถ 4 วัน(13,500บาท/วัน)) 4 คัน 54,000.00 216,000.00  

5. ค่าเบี้ยเล้ียงครู 2 วัน 16 คน 480.00 7,680.00  

6. ค่าเบี้ยเล้ียงนักเรียน 2 วัน 144 คน 200.00 28,800.00  

 612,500.00 71,710.00 

รวม (Total)  ถัวจ่ายทุกรายการ (หกแสนแปดหมืน่ส่ีพันสองร้อยสิบบาทถ้วน) 684,210.00 บาท 

กิจกรรมที่ 11 ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพดา้นวิทยาศาสตร์ ม.5 (947,440.00 บาท) 

ลำดับที ่
Item 

รายการ 
Lists of materials 

จำนวน/
หน่วย 

Quantity 

ราคา/
หน่วยละ 
Price 

งบประมาณ Budget 
เงินบำรุง
การศึกษา
โครงการฯ 

เงินสนับสนุน
โครงการฯ 

1 ค่ารถ4 วัน(13,500บาท/วัน)) 5 คัน 54,000.00 270,000.00  

2 ค่าเข้าชมแหล่งเรียนรู้ 4 แหล่ง 196 คน 450.00 88,200.00  

3 อุปกรณ์ฐานจัดกิจกรรมค่าย 10ฐาน3กิจกรรมค่าย 30 ฐาน 670.00 17,660.00  

4 
ค่าลงทะเบียน (ค่าอาหาร  อาหารวา่ง  และที่พัก ห้องประชุม  
อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์  (196 คน / ทีพ่ัก 3  คืน  อาหาร 5  มือ้ 
อาหารว่าง  4 มื้อ) 

196 คน 2,600.00 227,160.00 282,440.00 

5 ค่าเบี้ยเล้ียงครู 2 วัน 22 คน 480.00 10,560.00  

6 ค่าเบี้ยเล้ียงนักเรียน 2 วัน 174 คน 200.00 34,800.00  

7 ของรางวัลกิจกรรม30ฐาน   14,820.00  

8 ค่าอุปกรณ์ปฐมพยาบาลค่าย   1,800.00  

 665,000.00 282,440.00 

รวม (Total)  ถัวจ่ายทกุรายการ(เกา้แสนสี่หมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยสี่สิบบาทถ้วน)  947,440.00 บาท 

กิจกรรมที่ 12  ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ ม.2 (650,050.00 บาท) 
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14. เนื้อหาสาระ (Content for Seminar)   -         
15. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (Connected Agencies)   
 15.1 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย   
 15.2 แหล่งเรียนรู้จังหวัดราชบุรี กาญจนบุรี จันทบุรี  นครราชสีมา และกรุงเทพมหานคร 
     15.3 หน่วยงานวิทยาศาสตร์ในจังหวัดร้อยเอ็ด 
16. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (End – products of Expected outcomes) 
     16.1 นักเรียน Gifted ม.1 และ ม. 4 ทุกคนมีความพร้อมในการเรียนในระดับมัธยมศึกษา 
     16.2 นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจในโครงสร้างหลักสูตรที่จะเรียนตลอด 3 ปีการศึกษา 
     16.3 นักเรียนได้ฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ทั้งในและนอกสถานศึกษาจากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย 
     16.4 นักเรียนได้คิดวิเคราะห์บูรณาการสาขาวิชาต่าง ๆ จากประสบการณ์ตรงในแหล่งเรียนรู้จริงท่ีหลากหลายมาสร้างช้ินงานและ
สามารถนำเสนอผลงานออกมาได้เป็นรูปธรรม 
17. เคร่ืองมือท่ีใช้ประเมินผลกิจกรรม 

     17.1 แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องในการเข้าร่วมกิจกรรมค่ายทุกกิจกรรมค่าย 
      17.2 แบบประเมินความพึงพอใจในสถานท่ีที่เข้าร่วมกิจกรรมของผู้ที่เกี่ยวข้องในเข้าร่วมกิจกรรมค่ายทุกกิจกรรมค่าย 
     17.3 แบบประเมินผลของช้ินงานท่ีเกิดจากการเข้าร่วมกิจกรรมค่ายทุกกิจกรรมค่าย 
     17.4 แบบประเมินความเข้าใจในโครงสร้างหลักสูตรของโครงการของผู้ที่เกี่ยวข้องในการไปเข้าร่วมกิจกรรมค่ายปรับ 
            พื้นฐานปฐมนิเทศ       
18 การควบคุมความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น  
  กิจกรรมค่ายขยายและเพิ่มพูนประสบการณ์เพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญและแหล่งเรียนรู้อาจเกิดความ 
      เสี่ยงทุกกิจกรรมดังนี้ 
  18.1 การควบคุมดูแลนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมในบางกิจกรรมอาจดูแลได้ไม่ทั่วถึงเท่าที่ควรเพราะครูประจำช้ันมีเพียงหน่ึง 
             ท่านต่อห้องเรียนที่ต้องดูแลนักเรียน36คน 
     18.2 ครูและนักเรียนไม่เข้าร่วมกิจกรรมค่ายตามคำสั่งโรงเรียนทำให้เสียงบประมาณดำเนินการ       

ลำดับที ่
Item 

รายการ 
Lists of materials 

จำนวน/
หน่วย 

Quantity 

ราคา/
หน่วยละ 
Price 

งบประมาณ Budget 
เงินบำรุง
การศึกษา
โครงการฯ 

เงินสนับสนุน
โครงการฯ 

1 ค่ารถ 4 วัน(13,500บาท/วัน)) 4 คัน 54,000.00 216,000.00  

2 ค่าเข้าชมแหล่งเรียนรู้ 4 แหล่ง 160 คน 100.00 16,000.00  

3 อุปกรณ์ฐานจัดกิจกรรมค่าย 8ฐาน3กิจกรรม 24กลุ่ม 375.00 9,000.00  

4 
ค่าลงทะเบียน (ค่าอาหาร  อาหารวา่ง  และที่พัก ห้องประชุม  
อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์  (160 คน / ทีพ่ัก 3  คืน  อาหาร 5  มือ้ 
อาหารว่าง  5  มื้อ) 

160 คน 2,300.00 117,950.00 250,050.00 

5 ค่าเบี้ยเล้ียงครู 2 วัน 16 คน 480.00 7,680.00  

6 ค่าเบี้ยเล้ียงนักเรียน 2 วัน 144 คน 200.00 28,800.00  

7 ของรางวัลกิจกรรม24ฐาน 81 ชุด 50.00 4,050.00  

8. ค่ากระดาษอัดภาพ   520.00  

 400,000.00 250,050.00 

รวม (Total)  ถัวจ่ายทกุรายการ (หกแสนห้าหม่ืนห้าสิบบาทถ้วน) 650,050.00 บาท 
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     18.3 บางโครงการไม่สามารถจะดำเนินการได้ระยะเวลาที่กำหนด เนื่องจากโรงเรียนมีกิจกรรมพิเศษ 
     18.4 สถานท่ีที่ไปอาจไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง เช่น อาหาร ท่ีพัก แหล่งเรียนรู้ 
     18.5 กิจกรรมที่กำหนดในแผนปฏิบัติการไม่สามารถจัดได้ อาจเนื่องจากสภาพแวดล้อม  สภาพภูมิอากาศ  
     18.6 โครงการไม่สามารถจะดำเนินการได้ในระยะเวลาที่กำหนด เนื่องจากช่วงเวลาของวิทยากรไม่ตรงกับตารางกิจกรรม 
            ของโรงเรียน  
     18.7 ที่พัก สถานท่ี อาจไม่ปลอดภัยต่อทรัพย์มีค่าของนักเรียน   
     18.8 โครงการไม่สามารถจะดำเนินการได้ระยะเวลาที่กำหนด อาจเกิดจากสภาวะ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นภายในประเทศ      
19. แนวทางการแก้ปัญหาความเสี่ยงท่ีจะเกิดขึ้น  
      แนวทางการแก้ปัญหาความเสี่ยงทีอ่าจเกิดจากกิจกรรมค่ายขยายและเพิ่มพูนประสบการณ์เพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ 
      จากผู้เช่ียวชาญและแหล่งเรียนรู้ทุกกิจกรรม ดังน้ี 
  19.1 ขอเพิ่มครูประจำช้ันเป็นสองท่านต่อช้ันเรียนเหมือนห้องเรียนอื่น ๆ และหาแหล่งเรียนรู้ในการเข้าร่วมกิจกรรมค่าย     
             ที่ใกล้ ขึน้ในบางกิจกรรมเพื่อย่นระยะทางในการเดินทางและรวบกิจกรรมค่ายที่มีความสัมพันธ์กันท่ีสามารถรวม 
             กิจกรรมได้ 
      19.2 แจ้งจำนวนคณะเดินทางน้อยกว่าจำนวนจริง 
      19.3 ระยะเวลาต้องสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามปฏิทินวิชาการของโรงเรียน 
      19.4 ควรมีการศึกษาข้อมูล  และไปสำรวจสถานท่ีก่อนการติดต่อประสานงาน 
      19.5 ต้องจัดเตรียมกิจกรรมสำรองไว้หากสภาพแวดล้อมและสภาพภูมิอากาศไม่เอื้ออำนวย 
      19.6 ระยะเวลาต้องสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามตารางเวลาของวิทยากร    
      19.7 ไม่ให้นักเรียนนำทรัพย์สินมีค่าไปขณะเข้าค่าย และครูที่ปรึกษาต้องรับฝากดูแลทรัพย์สินของนักเรียน 
      19.8 กิจกรรมต้องสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาวการณ์ที่เกิดขึ้นภายในประเทศ 
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1. (1.37.1) โครงการ (Project) สนับสนุนกิจกรรมการเรียนการสอนตามโครงสร้างหลักสตูรและแผนพัฒนาการศึกษา 
2. สอดคล้องกับมาตรฐานการศกึษาของโรงเรียน มาตรฐานข้อที่ 2 
3. สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ข้อที่ 4, 5, 6, 7 
    เป้าหมายหลัก              ข้อที่ 4.3, 5.2, 5.3, 5.4,  6.1, 6.2, 7.1, 7.2, 7.3 
   ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน  ข้อที ่4.3.1, 5.2.1, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.6, 6.1.1, 6.2.1, 7.1.1, 7.1.2, 7.1.3, 7.2.1, 7.3.1 
4. หน่วยงานที่รับผิดชอบ  โครงการ English Programme โรงเรียนร้อยเอด็วิทยาลัย 
5. ผู้รับผิดชอบดำเนินงาน (Project Proposer) นางกรรณิการ์ พันธภิบาล และคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ English 
Programme 
6. ลักษณะโครงการ (Type of the Project)  โครงการใหม ่
7. หลักการและเหตุผล (Background of Rational Criteria)   
   ด้วยสถาบันภาษาอังกฤษ กระทรวงศึกษาธิการ ได้มีนโยบายให้โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยเปิดดำเนินงานตามรูปแบบโรงเรียน
สองภาษาเกี่ยวกับโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวง ศึกษาธิการเป็นภาษา อังกฤษ English Programme (EP) ตั้งแต่
ปีการศึกษา 2553 เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนตามความสามารถและความสนใจอย่างหลากหลายกับเจ้าของภาษา โดยใช้ภาษาอังกฤษ
เป็นสื่อ ทำให้เกิดทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษ    มีความเป็นสากล นำไปสู่การศึกษาค้นคว้า โดยใช้เทคโนโลยีระดับสูงอย่างมีคุณภาพ 
โดยใช้หลักสูตรมัธยมศึกษา  ของกระทรวงศึกษาธิการ พุทธศักราช 2551 ดังนั้น ทางโครงการฯ จึงจัดโครงการสนับสนุนเพื่อการส่งเสริม
พัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนตามโครงสร้างหลักสูตรและแผนกลยุทธ์ขึ้น ซึ่งประกอบไปด้วยกิจกรรมสนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมการ
เรียนการสอนหลากหลายกิจกรรม ประกอบไปด้วยกิจกรรมอบรมสัมมนาเพื่ อพัฒนาบุคลากรและหลักสูตรโครงการ English 
Programme เพื่อให้ครู – อาจารย์และเจ้าหน้าที่ได้เรียนรู้และฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ เป็นการเพิ่มความมั่นใจในการจัดการเรียน
การสอน โดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อมากยิ่งขึ้น อีกทั้งผู้ปกครองนักเรียน มีความเชื่อมั่นในโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร
กระทรวงศึกษาธิการ โดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อของโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยมากยิ่งขึ้น 

การดำเนินงานโครงการ English Programme จำเป็นต้องจ้างครูชาวต่างชาติสอนทุกวิชาทุกปีการศึกษายกเว้น วิชา
ภาษาไทยและวิชาประวัติศาสตร์ไทย และทางโครงการยังขาดบุคลากรในการทำหน้าที่ธุรการ และเจ้าหน้าที่วิชาการในการช่วยงาน
เอกสาร ดูแลนักเรียนและดำเนินกิจกรรมต่างๆ เพราะบุคลากรประจำมีจำนวนคาบสอนจำนวนมาก จึงทำให้การดำเนินงานหลายอย่าง
เกิดการล่าช้าและไม่บังเกิดผลสัมฤทธิ์ที่ดีต่อโครงการ จึงมีความจำเป็นต้องมีการจัดจ้างครูชาวต่างชาติและเจ้าหน้าที่ธุรการเพื่อ
สนับสนุนการดำเนินกิจกรรมการจัดการเรยีนการสอนและการบริหารงานโครงการให้ครอบคลมุทุกด้าน รวมทั้งด้านอาคาร สถานท่ีของ
โครงการ English Programme ที ่ประกอบไปด้วย  ห้องพักครู ห้องสมุด ห้องน้ำ และระเบียงอาคาร ที่จำเป็นต้องมีการจัดจ้าง
พนักงานทำความสะอาดใหม้ีความเป็นระเบียบเรียบร้อย มีบรรยากาศและสิ่งแวดล้อม ที่เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอนและความเป็น
สากลที่เป็นปัจจุบันตลอดเวลา รวมทั้งการอำนวยความสะดวกต่างๆที่เอื้อต่อการทำงานของบุคลากรทั้งครูชาวไทย และครูชาว
ต่างประเทศ  

เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาศักยภาพอย่างเต็มที่และบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้ โครงการ English Programme มีความ
มุ่งมั่นในการพัฒนากระบวนการเรียนการสอน เพื่อให้ผู้เรียนตามโครงการมีความเป็นเลิศทางวิชาการและมีพัฒนาการด้านร่างกาย  
สังคม อารมณ์  การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เหมาะสม มีความพร้อมในด้านสื่ออุปกรณ์ และการจัด สภาพแวดล้อมท่ีเอื้ออำนวยต่อการ
พัฒนาการด้านสังคม อารมณ์ และความมีสุนทรียภาพย่อมส่งผลการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ส่งผลให้เกิดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงขึ้น ศูนย์สื่อ ICT ที่ทันสมัยเพื่อให้เอื้อต่อการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อใช้เป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับนักเรียน
และครู โครงการ English Programme ได้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง และเพื่อปรับการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับสภาพสังคมปัจจบุนั 
ที่อยู่ในช่วงการระบาดของโรค COVID19 จึงจำเป็น ต้องมีห้องเรียนที่เข้าถึงระบบสัญญาณอินเทอร์เน็ตครบทุกห้อง 100% ให้ครูใน
โครงการใช้สอนและบันทึกวิดิโอ เพื่อส่งให้นักเรียนสามารถเรียนด้วยตนเองได้ที่บ้าน ในระหว่างที่ยังไม่สามารถเปิดเรียนพร้อมกัน
ทั้งหมดทุกคนได้ 
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จะเห็นได้ว่าการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ English Programme ให้มี
ประสิทธิภาพ เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีศักยภาพเป็นพลโลก (World Citizen) ตามมาตรฐานสากลได้นั้น ต้องใช้งบประมาณค่อนข้างสูง
ทั้งทางด้านบุคลากร,วัสดุ  ครุภัณฑ์และสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย จึงมีความจำเป็นต้องสำรองงบประมาณรายจ่ายเพื่อรองรับความผัน
ผวนของราคาสินค้าหรือรายจ่ายที่อาจเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์โลกที่ไม่คาดคิด เพื่อให้โครงการมีงบประมาณ
เพียงพอต่อการบริหารจัดการอย่างต่อเนื่อง กิจกรรมต่างๆเหล่านั้นที่กล่าวมาข้างต้นจึงถูกรวบรวมไว้ใน โครงการสนับสนุนเพื่อการ
ส่งเสริมพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนตามโครงสร้างหลักสูตรและแผนกลยุทธ์ และวางแผนไว้เพื่อดำเนินโครงการตลอดปีการศึกษา 
2564 
8. วัตถุประสงค ์(Objectives) 
 8.1 เพื่อพัฒนาบุคลากรในการใช้ทักษะภาษาอังกฤษ, เพิ่มศักยภาพด้านการจดัการเรียนการสอน และการดำเนินงานตาม
โครงการ English Programme 
 8.2 เพื่อจัดจ้างครูชาวต่างชาต ิ จำนวน 7 คน, เจ้าหน้าท่ีธุรการ จำนวน 1 คน และพนักงานดูแลสำนักงาน จำนวน 1 คน 
 8.3 เพื่อจัดแหล่งสืบค้นและเรียนรูท้ี่ทันสมัย, อุปกรณ์สื่อการสอนและอุปกรณส์ำนักงานท่ีมีคณุภาพตลอดจนจัดห้องเรยีนที่
ติดตั้งสื่อเทคโนโลยีที่สามารถใช้จดัการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 8.4 เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ให้รม่รื่นสวยงาม เป็นระเบียบเรยีบร้อย มสีภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ และส่งเสริม
พัฒนาการด้านสังคม อารมณ์ และสุนทรียภาพแก่นักเรยีน ครูและบุคลากร 
 8.5 เพื่อบำรุงรักษา ซ่อมแซม วัสดุ ครุภณัฑ์ และวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ให้อยู่ในสภาพสมบรูณ์พร้อมใช้งานเสมอ 
9. เป้าหมาย (Goals) 
      9.1 ด้านคุณภาพ (Quality) 

9.1.1 ครูผู้สอนในโครงการ EP ผ่านการอบรม/สมัมนาเพื่อพัฒนาตนเองและวิชาชีพไม่น้อยกว่า 10 ชม. และสามารถใช้ 
ภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

9.1.2 โครงการ English Programme สามารถดำเนินกิจกรรมการเรียนการสอนได้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ และสามารถ
ดำเนิน 
กิจกรรมต่างๆ ได้อย่างสะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

9.1.3 มีห้องสมุด ICT, ห้องเรียนทีม่ี เครื่องใช้และอุปกรณ์ต่างๆที่ทันสมัยเป็นประโยชน์ เหมาะกับการเรียนการสอน 
ทุกวิชาในยุคปัจจุบัน และทำให้นกัเรียน เรียนรู้อย่างมคีวามสุข ส่งผลให้มผีลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้น 

9.1.4  อาคาร ห้องพักครู ห้องสมุด ห้องน้ำ ระเบียงอาคาร และภูมทิัศน์หน้าอาคารโครงการ  English Programme 
มีความเป็นระเบยีบเรยีบร้อย, สวยงาม และมสีภาพแวดล้อมท่ี เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน 
9.2 ด้านปริมาณ (Quantity) 

         9.2.1 ครู/บุคลากรฝ่ายสนับสนุน โครงการ EP โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย จำนวน 70 คน 
 9.2.2  โครงการ English Programme สรรหาครูตา่งชาติดี เก่ง และมีจติวิญญาณครู มาปฏิบัติการสอนเพียงพอและตรง 
ตามสาขา ร้อยละ 90 

9.2.3 ห้องน้ำห้องส้วมนักเรียนจำนวน 24 ห้อง /ห้องน้ำครูจำนวน 1 ห้อง มีความสะอาด และมีจำนวนเพียงพอ 
9.2.4 ห้องเรียนจำนวน 6 ห้อง มีความปลอดภัย มีโต๊ะ เก้าอ้ีครบถว้น พร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศและอุปกรณ์ช่วยสอน 
เช่น  

ระบบอินเทอร์เนต็, โปรเจคเตอร์, จอโปรเจคเตอร,์ Visualizer, ไมโครโฟน, เครื่องขยายเสยีง ฯลฯ, นักเรียนและครมูีแหล่งเรียนรู้ที่เป็น
ห้องเรียน ICT มีอุปกรณ์ที่ทันสมยัสำหรับสืบค้น และศึกษาค้นคว้าดว้ยตนเอง ร้อยละ 75   
10. สถานที่ดำเนินการ (Place) โรงเรียนร้อยเอด็วิทยาลัย 
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11. ระยะเวลาดำเนินการ (Time) () ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2564 (1 เมษายน 2564 – 30 กันยายน 2564)  
       () ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2564 (1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565) 

12.วิธีดำเนินการ (Procedure : activity) 
ลำดับที ่
Item 

การดำเนินการ 
(Implementation) 

ระยะเวลา 
Time 

งบประมาณ  
Budget 

ผู้รับผิดชอบ 
Project Proposer 

กิจกรรมที่ 1  อบรมสมัมนาเพื่อพัฒนาบุคลากรและเพิม่ประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนตามหลักสตูรโครงการ English Programme  ณ ลาบารสี โฮ
เทล เขาใหญ่ จ. นครราชสีมา 

  1.ขั้นเตรยีมการ (Plan) 
  1.1 เสนอขออนุมัติดำเนินการตามโครงการ 
  1.2 ขอดำเนินโครงการ 

1.3 แต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินงาน 
  1.4 ประชุมวางแผนในการจัดอบรม 
2.ขั้นดำเนินการ (Do) 
   2.1 กำหนดการจัดกิจกรรม  
   2.2 ประสานงานสถานที่และผู้เกี่ยวขอ้ง 
   2.3 จัดอบรมสัมมนาครูและบุคลากรในโครงการ
EP เป็นเวลาไม่น้อยกวา่ 10 ชั่วโมง 
         2.3.1 ทักษะภาษาอังกฤษ Co-Teacher 
         2.3.2 สัมมนาปรับปรุงหลักสูตร 
- เช่าเหมารถ+ค่านำ้มันรถตู ้
- ลงทะเบียน 
- อุปกรณ์และเอกสารการอบรม 
- อาหารเช้า+กลางวัน วันเดินทาง 
3.ขั้นติดตามประเมินผล (Check) 
   3.1ประเมินผลงาน/รายงานผลการดำเนินงาน 
4.ขั้นทบทวนปรบัปรุงแก้ไข (Action) 
   4.1 ทบทวนรายงานเพือ่วางแผนปรับปรุง  
   4.2 สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน 

 
พ.ค. 2564 
ส.ค. 2564 
ส.ค. 2564 
ก.ย. 2564  

 
4-8 ต.ค. 64 

11-22 ต.ค 64 
29-30 ต.ค. 64 

 
 
 
 
 
 
 

15 พ.ย. 2564 
 

16 พ.ย. 2564 

เงินบำรุงการศึกษา EP  
รวมสุทธิ 300,000 บาท 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

26,000 บาท 
259,000 บาท 

5,900 บาท 
7,100 บาท 

รวมสุทธิ 300,000 บาท 

นายวิชาญ นอ้ยเมืองเปลือย  
และคณะกรรมการดำเนินงาน
โครงการ English Programme 
 

กิจกรรมที่ 2 การจัดจา้งครูชาวตา่งชาติและเจา้หน้าที่ธุรการ 
 1.ขั้นเตรียมการ (Plan) 

    1.1 เสนอขออนุมัติดำเนินการตามโครงการ 
    1.2 แต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินงาน 
2.ขั้นดำเนินการ (Do) 
   2.1  ประกาศรับสมัคร 

2.2  สอบสัมภาษณ์ 
2.3 จัดทำสัญญาจา้ง 

3.ขั้นติดตามประเมินผล (Check) 
   3.1 ประเมินผลงาน/รายงานผลการดำเนินงาน 
4.ขั้นทบทวนปรบัปรุงแก้ไข (Action) 
   4.1 ทบทวนรายงานเพือ่วางแผนปรับปรุง  
   4.2 สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน 

 
ก.พ.- มี.ค. 2564 

 
 

มี.ค. 2564 
มี.ค. 2564 

1 เมย. 2564-31 มี.ค. 
2565 

มี.ค. 2565 
 

เม.ย. 2565 

เงินบำรุงการศึกษา EP   
รวมสุทธิ 3,400,000 บาท 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

นางกรรณิการ์ พันธภิบาล 
และคณะกรรมการดำเนินงาน
โครงการ English Programme 
 

กิจกรรมที่ 3  จัดจา้งพนักงานดแูลทำความสะอาดสำนักงานและอาคาร English Programme 
 1.ขั้นเตรียมการ (Plan)  เงินบำรุงการศึกษา EP น.ส.สลินดา โคตรภักดี 
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    1.1 เสนอขออนุมัติดำเนินการตามโครงการ 
    1.2 แต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินงาน 
2.ขั้นดำเนินการ (Do) 
   2.1 ประกาศรับสมัคร 

2.2 สอบสัมภาษณ ์
2.3 จัดทำสัญญาจา้ง 

 
3.ขั้นติดตามประเมินผล (Check) 
   3.1ประเมินผลงาน/รายงานผลการดำเนินงาน 
4.ขั้นทบทวนปรบัปรุงแก้ไข (Action) 
   4.1 ทบทวนรายงานเพือ่วางแผนปรับปรุง  
   4.2 สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน 

ก.พ.- มี.ค. 2564 
    
 

มี.ค. 2564 
 มี.ค. 2564 
1 พ.ค. 64 

-30 เม.ย. 65 
 

เม.ย. 2565 
 

พ.ค. 2565 
 

รวมสุทธิ 114,000 บาท และคณะกรรมการดำเนินงาน
โครงการ English Programme 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมที่ 4 การส่งเสริมวิชาการด้านสื่อเทคโนโลยี (วัสดุ ครุภณัฑ)์ 
 1.ขั้นเตรียมการ (Plan) 

    1.1 เสนอขออนุมัติดำเนินการตามโครงการ 
    1.2 แต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินงาน 
2.ขั้นดำเนินการ (Do) 
    2.1 จัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์และอุปกรณ์ส่งเสริม
การจัดการเรียนการสอนตามรายการในแผน
งบประมาณ 
3.ขั้นติดตามประเมินผล (Check) 
   3.1ประเมินผลงาน/รายงานผลการดำเนินงาน 
4.ขั้นทบทวนปรบัปรุงแก้ไข (Action) 
   4.1 ทบทวนรายงานเพือ่วางแผนปรับปรุง  
   4.2 สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน 

 
เม.ย. - พ.ค. 2564 

 
 

15 พ.ค. 2564 
-31 มี.ค.2565 

 
 

มี.ค. 2565 
 

 เม.ย. 2565 
 

เงินบำรุงการศึกษา EP 
 รวมสุทธ ิ239,000 บาท 

นางสาวสลินดา โคตรภักดี  
และคณะกรรมการดำเนินงาน
โครงการ English Programme 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมที่ 5 ปรบัปรุงภูมิทัศน์และอาคารเรียน English Programme 
 1.ขั้นเตรียมการ (Plan) 

    1.1 เสนอขออนุมัติดำเนินการตามโครงการ 
    1.2 แต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินงาน 
2.ขั้นดำเนินการ (Do) 
    2.1 ดำเนินงานตามโครงการ 
3.ขั้นติดตามประเมินผล (Check) 
   3.1 ประเมินผลงาน/รายงานผลการดำเนินงาน 
4.ขั้นทบทวนปรบัปรุงแก้ไข (Action) 
   4.1 ทบทวนรายงานเพือ่วางแผนปรับปรุง  
   4.2 สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน 

 
เม.ย. - พ.ค. 2564 

 
 

ตลอดปีการศึกษา 2564 
 
 

มี.ค. 2565 
 

เม.ย. 2565 

เงินบำรุงการศึกษา EP 
รวมสุทธิ 300,000 บาท 

นางสาววีรนุช วรามิตร  
และคณะกรรมการดำเนินงาน
โครงการ English Programme 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมที่ 6  กิจกรรมซ่อมแซมวัสดุครุภัณฑ ์
 1.ขั้นเตรียมการ  

    1.1 เขียนโครงการและเสนอโครงการ 
    1.2 แต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินงาน 
2.ขั้นดำเนินการ  
    2.1 ดำเนินงานซ่อมแซมวัสดุ ครุภัณฑ์ 
สำนักงาน EP และอปุกรณ์ช่วยสอนในห้องเรียน 

 
เม.ย.-พ.ค. 2564 

 
 

ปีการศึกษา 2564 
 

เงินสนับสนุนสมทบ EP  
รวมสุทธิ 83,000 บาท 

 
 
 
 

นางกรรณิการ์ พันธภิบาล 
และคณะกรรมการดำเนินงาน
โครงการ English Programme 
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3.ขั้นติดตามประเมินผล  
   3.1ประเมินผลงาน/รายงานผลการดำเนินงาน 
4.ขั้นทบทวนปรบัปรุงแก้ไข 
   4.1 ทบทวนรายงานเพือ่วางแผนปรับปรุง  
   4.2 สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน 

 
มี.ค. 2565 

 
 

เม.ย. 2565 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
13. งบประมาณ (Proposed Budget)  
      13.1 เงินบำรุงการ ศึกษาโครงการฯ   จำนวน =  4,353,000.00 บาท 
      13.2 เงินสนับสนุนโครงการฯ           จำนวน =      83,000.00 บาท 
               รวมเงิน (Total)  จำนวน  =  4,436,000.00  บาท  (สี่ล้านสี่แสนสามหมืน่หกพันบาทถ้วน) 

 
ประมาณการค่าใช้จ่าย 

โครงการสนับสนุนเพ่ือการส่งเสริมพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนตามโครงสร้างหลักสูตรและแผนกลยุทธ์ 
งานโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English Programme) 

โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2564 
 
 

กิจกรรมที่ 1  อบรมสมัมนาเพื่อพัฒนาบุคลากรและเพิม่ประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนตามหลักสตูรโครงการ  

English Programme ณ ลาบารีส โฮเทล เขาใหญ่ จ. นครราชสีมา (300,000) 

ลำดับที่ 
Item 

รายการ                          
  Lists of materials 

   จำนวน/                  
     หน่วย               
   Quantity 

 ราคา/           
หน่วยละ     
Price 

งบประมาณ Budget 

เงินบำรุงการศึกษา
โครงการฯ 

เงินสนับสนุน
โครงการ 

1 ค่าเช่าเหมารถปรับอากาศไป-กลับ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 
ระยะเวลา 2 วัน 

1 คัน 24,000 24,000 - 

2 
 
 

ค่าลงทะเบียน (ค่าที่พัก 1 คืน, ค่าอาหาร 3 มื้อ, อาหารว่าง 2 มื้อ 
และอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์)   

      70 คน 3,700  259,000 - 
 

3 ค่าน้ำมันรถตู้ 1 คัน 2,000 2,000 - 

4 ค่าอุปกรณ์และเอกสารประกอบการอบรม  70 ชุด 84 5,900 - 

5 ค่าอาหารเช้า (วันเดินทางไป) 70 คน 50 3,500 - 

6 ค่าอาหารกลางวัน (วันเดินทางไป 1 วัน)   70 คน 80 5,600 - 

รวม Total  (สามแสนบาทถ้วน) 300,000 - 

กิจกรรมที่ 2  การจดัจ้างครชูาวต่างชาติและเจ้าหน้าที่ธุรการ (3,400,000) 
ลำดับที ่ ชื่อ – สกุล  ราคา/ หน่วย รวมเงิน            หมายเหต ุ (เงิน บ.กศ. EP) 

1 Mrs. Viviana Barth 45,000 495,000 11 เดือน 
  33,000 33,000 โบนัสเดือนเมษายน 2564 
2 Mr. Paul Fisher 45,000 495,000 11 เดือน 
  33,000 33,000 โบนัสเดือนเมษายน 2564 
3 Mr. Ndah Ebenezer 38,480 423,280 11 เดือน 
  33,000 33,000 โบนัสเดือนเมษายน 2564 
4 Mr. John Carter 41,080 451,880 11 เดือน 
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  33,000 33,000 โบนัสเดือนเมษายน 2564 
5 Miss Courtney Peavy 33,638 370,018 11 เดือน 
  33,000 33,000 โบนัสเดือนเมษายน 2564 
6 Mr. Glen Redekop       35,000 385,000 11 เดือน 
  33,000 33,000 โบนัสเดือนเมษายน 2564 
7 นาย/นาง A  35,000 385,000 11 เดือน 
8 เจ้าหน้าทีธุ่รการ EP 8,500 102,000  
9 จ่ายสมทบประกันสังคม    94,822  
 รวม Total  (สามล้านหกแสนบาทถ้วน) 3,400,000  

กิจกรรมที่ 3 จดัจ้างพนักงานทำความสะอาดสำนักงานและอาคาร English Programme (114,000) 

ลำดับที่ 
Item 

  
  รายการ                           

 Lists of materials 

 
จำนวน/ 
หน่วย 

Quantity 

 ราคา/           
หน่วยละ     
Price 

งบประมาณ Budget 

เงินบำรุง
การศึกษา
โครงการฯ 

เงินสนับสนุน
โครการ 

1 
พนักงานดูแลทำความสะอาดสำนักงาน และอาคาร English Programme  

12 เดือน 9,500 114,000 - 

รวม  Total  (หนึ่งแสนหน่ึงหมื่นสี่พันบาทถ้วน) 114,000 - 

กิจกรรมที่ 4 การส่งเสริมวิชาการด้านสื่อเทคโนโลยี (วัสดุ–ครุภัณฑ)์  (239,000) 

ลำดับที่ 
Item 

 รายการ                                  
Lists of materials 

  จำนวน/            
   หน่วย           
 Quantity 

 ราคา/           
หน่วยละ     
Price 

งบประมาณ Budget 

เงินบำรุง
การศึกษา
โครงการฯ 

เงินสนับสนุน
โครงการ 

1 กระดาษ A4 70 แกรม 100 รีม 100 10,000 - 

2 ปากกาเขียนไวท์บอร์ด 3 โหล  180 540 - 

3 กระดาษชาร์ท /กระดาษโปสเตอร ์ 15 แผ่น 20 300 - 

4 กระดาษปก A4 (สีชมพู1/เขยีว1/ฟา้1) 3 ริม 120 360 - 

5 ปากกาเคมี สีดำ12 น้ำเงิน12 แดง12 24 แท่ง 10 240 - 

6 ลวดเสียบกระดาษ 4 โหล 60 240 - 

7 เทปโฟมกาว 2 หน้า (แบบหนา) 6 ม้วน  65 390 - 

8 เทปโฟมกาว 2 หน้า (แบบบาง) 6 ม้วน 50 300 - 

9 กระดาษกาวใส (สก็อตเทป) 3/4  12 ม้วน 30 360 - 

10 กาวแท่ง  24 อัน 35 840 - 

11 คลบิหนีบกระดาษสีดำ 4 โหล 70 280 - 

12 กระดาษกาวแล็คซีนขนาด  2 นิว้ 6 ม้วน 55 330 - 

13 เครื่องเย็บกระดาษ (เบอร์ 10) 12 อัน 60 720 - 

14 เครื่องเย็บกระดาษ (เบอร์ 35) 3 อัน 80 240 - 

15 ลวดเย็บเบอร์ 10 20 กล่อง   10 200 - 

16 ลวดเย็บเบอร์ 35 12 กล่อง 10 120 - 



แผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2564 
โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย/ฝ่ายวิชาการ 

296 
 

 

17 ลวดยิงบอร์ด  3 โหล 60 180 - 

18 นำ้ยาลบคำผิดแบบ ปากกา  1 โหล 240 240 - 

19 ถุงดำใส่ขยะ 10 โหล   50 500 - 

20 น้ำยาทำความสะอาดพื้นและห้องน้ำ 5 ขวด 250 1,250 - 

21 กระดาษชำระ 2 ลัง 1,480 2,960 - 

22 เครื่องพิมพ์เลเซอร์ พร้อมถ่ายเอกสารและ สแกนภาพ 1 เครื่อง 14,300 14,300 - 

23 หลอดหมึกเครื่องพิมพ์เลเซอร์ HP Laser Jet 05A 2 หลอด 2,200 4,400 - 

24 หมึกพิมพ ์RICOH (สีดำ) 7 หลอด 5,500 38,500 - 

25 หมึกพิมพ ์RICOH (สี) 2 หลอด 6,250 12,500 - 

26 ไมโครโฟน  16 ตัว 550 8,800 - 

27 จัดทำเส้ือยืด EP  230 ตัว 250 57,500 - 

28 จัดทำเส้ือ EP Jacket 70 ตัว 1,000 70,000 - 

29 เครื่องเย็บกระดาษ ขนาดใหญ ่ 1 ตัว 1,200 1,200 - 

30 เทปลบคำผิด 1 โหล 360 360 - 

31 โทรโข่ง (Megaphone) 2 ตัว 1,500 3,000 - 

32 สายสัญญาณ RCA 6 เส้น 250 1,500 - 

33 ผ้ายางปูโต๊ะลายลกูไม้ ขนาด 60x120 เซ็นติเมตร 7 ผีน 250 1,750 - 

34 ผ้ายางปูโต๊ะลายลกูไม้ ขนาด 90x120 เซ็นติเมตร 2 ผืน 300 600 - 

35 หัวแร้งไฟฟ้า 10 อัน 300 3,000 - 

36 ปืนกาว 10 ชิ้น 100 1,000 - 

รวม Total  (สองแสนสามหมื่นเก้าพนับาทถ้วน) 239,000   

กิจกรรมที่ 5  ปรบัปรุงภมูิทัศน์และอาคารเรียน EP (300,000)  

ลำดับที่ 
Item 

                          รายการ                           Lists of 
materials 

        จำนวน/              
หน่วย        

Quantity 

        
ราคา/            

หน่วยละ     
Price 

งบประมาณ Budget 

เงินบำรุง
การศึกษา
โครงการฯ 

เงินสนับสนุน
โครงการ 

1 
จัดตกแต่งป้ายนิเทศ มุมส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ อาคาร EP และ
ห้องดนตรี EP 

8 ป้าย 12,500 100,000 
- 

2 ซ่อมแซมประตูและอุปกรณ์ห้องน้ำอาคาร EP 24 ห้อง 5,000 120,000 - 

3 ชั้นวางรองเท้านักเรียน 6 ชิ้น 5,000 30,000 - 

4 ปรับปรุงภูมิทัศน์และตกแต่งสวนหนา้อาคาร EP 1 แห่ง 50,000 50,000 - 

รวม Total  (สามแสนบาทถ้วน) 300,000 - 

กิจกรรมที่ 6  กิจกรรมซ่อมแซมวัสดุครุภัณฑ์ (83,000) 

                                       รายการ                           งบประมาณ Budget 
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ลำดับที่ 
Item 

 Lists of materials จำนวน/              
หน่วย        

Quantity 

ราคา/            
หน่วยละ     
Price 

เงินบำรุง
การศึกษา
โครงการฯ 

เงินสนับสนุน
โครการ 

1 ซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ 16 เครื่อง 3,000 48,000 - 

2 ซ่อมบำรุงอุปกรณ์ช่วยสอนในห้องเรียน 6 ห้อง 1,500 9,000 - 

3 ซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์สำนักงาน EP  5 เครื่อง 3,200 16,000 - 

4 ซ่อมบำรุงเครื่องถ่ายเอกสาร 2 เครื่อง 5,000 10,000 - 

รวม  Total  (แปดหมื่นสามพันบาทถว้น) 83,000 - 

 
14. เนื้อหาสาระ (Content for Seminar)  
     กิจกรรมที่ 1  

- ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเบื้องต้น 
- หลักสูตรการจดัการเรียนการสอนโครงการ English Programme                     

15. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (Connected agencies)         
     15.1 สำนักงานเขตพื้นท่ีการศกึษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 15.2 งานวิชาการ  15.3 งานธุรการ       
     15.4 งานแผนงาน                          15.5 งานการเงิน  15.6 งานพัสดุ  
16. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (End – products of Expected outcomes) 
 16.1 ครู/บุคลากรโครงการ EP สามารถใช้ทักษะภาษาอังกฤษ และจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ยิ่งข้ึน 
 16.2 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และการดำเนินงานของโครงการ English Programme มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และนักเรียน
มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้สูงขึ้น 
 16.3 นักเรียน English Programme และครู มีห้องสมดุ พร้อมอุปกรณ์ สื่อ ICT มีเครื่องมือ เครื่องใช้และอุปกรณ์ต่างๆ                 
ที่ทันสมัย สำหรับเป็นแหล่งสืบค้น ศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเอง 
            16.4 อาคาร English Programme ห้องเรียน, ห้องน้ำ มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย มสีภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการจัดการ
เรียนการสอนและการทำงาน       

    16.5 ห้องเรียน ห้องสำนักงาน ห้องประกอบต่างๆมีวสัดุ ครภุณัฑ์ สื่ออุปกรณ์ ICT ทันสมัยครบถ้วนและอยู่ในสภาพดีพร้อม
ใช้ 

งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
17. เคร่ืองมือท่ีใช้ประเมินผลกิจกรรม  
           17.1  แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมอบรมสมัมนาเพื่อพัฒนาบุคคลากรและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียน
การสอนตามหลักสูตรโครงการ English Programme 
          17.2  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนในโครงการ 
          17.3  แบบสำรวจความพึงพอใจของครูและนักเรียน EP ต่อการให้บริการด้านอุปกรณ์ และสื่อการสอน 
          17.4 แบบสำรวจความพึงพอใจของครูและนักเรยีน EP ต่อการจัดสภาพแวดล้อมและความสะอาดของอาคาร EP  
18. การควบคุมความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น 

18.1 ผู้เข้าร่วมอบรมในโครงการ ยกเลิกกะทันหันในวันเดินทางเข้าอบรมเนื่องจาก อุบัติเหตุ เจ็บป่วย  
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 18.2 ครูต่างชาติปฏิบัติงานได้ไม่เต็มที่ตามความคาดหมาย 
 18.3 ครูต่างชาติที่มีคุณภาพย้ายไปทำงานท่ีอื่นเมื่อสิ้นสุดภาคเรียน/สิ้นสุดปีการศึกษา 
 18.4 ความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยของอาคารสถานท่ี และความไมส่ะดวกของคร/ูนักเรยีน ในกรณีพนักงานทำความสะอาด
ซึ่งมี 1 คน เจ็บป่วยหรือมีเหตุให้มาปฏิบัติหน้าท่ีไมไ่ด ้
 18.5 พนักงานทำความสะอาดลาออกก่อนสิ้นภาคเรยีน/สิ้นปีการศกึษา 
  18.6 สินค้า วัสดุ ครุภณัฑ์ หรือสือ่อุปกรณ์การเรียนการสอน ตลอดจนสื่อเทคโนโลยีต่างๆราคาสูงขึ้นตามสภาพการ
เปลี่ยนแปลงของสถานการณ์โลก 
19. แนวทางการแก้ปัญหาความเสี่ยงที่จะเกิดขึน้ 

19.1 ทำข้อตกลงกับสถานท่ีจัดอบรมให้มีการยืดหยุ่นในเรื่องค่าสถานท่ีและอาหาร กรณีจำนวนผู้เข้าอบรมมีการเปลี่ยนแปลง
กระทันหัน 
 19.2 ระบุในสัญญาจ้างให้มีระยะเวลาทดลองงาน 2 เดือน ท้ังฝ่ายนายจ้าง (โรงเรียน) และลูกจ้าง (ครตู่างชาติ) สามารถ
ยกเลิกสัญญาได้ถ้าไม่พอใจ และมกีารนิเทศตดิตามการสอนของครูอย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
 19.3 มีการเพิ่มขวัญและกำลังใจให้ครูต่างชาติ โดยการใหโ้บนัสในเดือนเมษายน ซึ่งไม่มีการจ่ายเงินเดือนเพื่อเป็นเป็น
สวัสดิการให้ครตู่างชาติที่ผ่านการประเมินและยินดีต่อสัญญาจ้างทำงานในปีถัดไป 
 19.4 โครงการ EP ร่วมกับโรงเรียน จัดหาลูกจ้าง/พนักงานทำความสะอาดคนอื่นมาปฏิบตัิหน้าที่แทนได้ ในวันท่ีพนักงานทำ
ความสะอาดของโครงการ EP ไมส่ามารถปฏิบัตหิน้าท่ีได ้
 19.5 ส่งเสริม สนับสนุนให้พนักงานทำความสะอาดมสี่วนร่วมในการเสนอความคดิเห็น การดำเนินการดูแลรักษา ปรับปรุง
อาคารสถานท่ี เพื่อให้เกดิความรูส้กึ ภาคภูมิใจ อยากดูแลรักษาร่วมกัน รวมทั้งสร้างขวัญกำลังใจโดยการช่วยเหลือเมื่อเจ็บป่วย และ
แสดงความช่ืนชมเมื่อปฏิบัติหนา้ที่ได้อย่างยอดเยี่ยม 
          19.6 เลือกซื้อสินค้า ICT ทีมีคณุสมบัติเหมาะสมกับการใช้งาน ตามสภาพความเป็นจริงโดยเลือกรุ่นและยี่ห้อท่ีมมีาตรฐาน
สามารถใช้งานได้นาน คุณภาพดี มีความคงทนและรองรับเทคโนโลยีในอนาคตได้พอสมควร และซ่อมแซม วัสดุ ครุภณัฑ์หรือสื่อ
เทคโนโลยีต่างๆที่ชำรดุ แตส่ามารถซ่อมแซมได้ เพื่อใช้งานตามความเหมาะสมแทนการจัดซื้อใหม่โดยไม่จำเป็น 
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1. (1.37.2) (โครงการ (Project) ส่งเสริมศักยภาพการเรียนรู้และยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
2. สอดคล้องกับมาตรฐานการศกึษาของโรงเรียน ข้อที่ 1, 3 
3. สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ข้อที ่ 1, 2, 3, 8, 9 
   เป้าหมายหลัก              ข้อที ่1.1, 1.2, 1.3, 1.5, 1.7, 2.4, 3.2, 3.3, 8.3, 8.4, 9.2 
   ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน ข้อที่ 1.1.1, 1.1.5, 1.2.1, 1.2.2, 1.3.1, 1.3.2, 1.3.3, 1.5.1, 1.7.2, 2.4.2, 3.2.2, 3.3.2, 8.3.1, 8.4.2,  

9.2.1, 9.2.2    
4. หน่วยงานที่รับผิดชอบ    โครงการ English Programme โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลยั 
5. ผู้รับผิดชอบดำเนินงาน (Project Proposer) นางกรรณิการ์   พันธภิบาล  และคณะกรรมการโครงการ English Programme 
6. ลักษณะโครงการ (Type of the Project)  โครงการใหม ่
7. หลักการและเหตุผล (Background of Rational Criteria)   
             ด้วยโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ได้ดำเนินโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ 
(English Programme) ซึ ่งทางโครงการ English Programme มีความมุ ่งมั ่นในการพัฒนากระบวนการเร ียนการสอนโดยใช้
ภาษาอังกฤษเป็นสื่อให้มากขึ้นพร้อมกับพัฒนาทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักเรียนควบคู่กันไป ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้และสื่อ
อุปกรณ์การเรียนท่ีหลากหลาย ภายใต้ความร่วมมือของครูที่ปรึกษาประจำช้ันเรียน  ครูชาวต่างชาติและครูผู้สอนกิจกรรมวิชาการ โดย
ดำเนินโครงการอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่องตลอดปีการศึกษา เพื่อส่งเสริมนักเรียน EP ให้เป็นคนเก่ง คนดี และมีความสุข  พร้อมทั้ง
สร้างลักษณะนิสัยการเรียนรู้ที่ดีให้นักเรียนจนเกิดเป็นทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเองตลอดชีวิต และส่งผลให้ 
การเรียนการสอนวิชาต่าง ๆ สัมฤทธ์ิผลและมุ่งส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาศักยภาพของตนเองอย่างเต็มที่ 
              การส่งเสริมนักเรียน EP ให้เป็นคนเก่ง คนดี มีความสุข  และสามารถใช้ทักษะด้านภาษาอังกฤษให้เกิดประโยชน์นั้น 
โรงเรียนจำเป็นต้องจัดกิจกรรมในการส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นพิเศษ โดยการฝึกฝนให้นักเรียนมีทักษะทางภาษา และความรู้ในรายวิชา
ต่าง ๆ ให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน  เพื่อเป็นการทบทวนเนื้อหาวิชาต่าง ๆ เป็นภาษาไทยโดยครูคนไทย และเป็นการเตรียมความพร้อม
ของนักเรียนในการสอบแข่งขันในระดับที่สูงข้ึนไป  โดยมีการเข้าร่วมและจัดประสบการณ์การเรียนรู้ด้านวิชาการและวัฒนธรรม มีการ
วัดและประเมินผลทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ตามเกณฑ์การทดสอบมาตรฐานสากล CEFR (Common European Framework of 
Reference for Language) , TOEIC TOEFL และ ITP ซึ่งจะได้นำผลการประเมินนั้นมาพิจารณาแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นและบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ  ตลอดจนส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงออก ซึ่ง
ความสามารถเต็มตามศักยภาพเพื่อเตรียมพร้อมนักเรียนเพื่อให้เป็นพลเมืองโลกท่ีมีคุณภาพต่อสังคม ประเทศชาติ และโลกของเรา 
               ดังนั้นทางโครงการ  English  Programme  จึงได้ดำเนินการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ขึ้นเพื่อส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ใน
ทุก ๆ ด้านของนักเรียน  ซึ่งกิจกรรมต่าง ๆ เหล่านี้สามารถจูงใจให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ทางภาษารวมทั้งสามารถ สร้างประสบการณ์
ใหม่ ๆ ให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้  อีกท้ังยังส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีงามตามสถานศึกษากำหนด 
8. วัตถุประสงค ์(Objectives) 
             8.1 เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถและมีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในระดับสากล เพื่อการสื่อสารและการเรียนรู ้
ตลอดชีวิต 
             8.2 เพื่อพัฒนาและฝึกฝนทักษะการเรียนรู้ของผู้เรยีนให้เต็มตามศักยภาพท้ังในด้านวิชาการ ด้านร่างกาย อารมณ ์
 และสุนทรียภาพทางดนตรี มผีลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้น 
             8.3 เพื่อเป็นการศึกษาและแลกเปลีย่นเรยีนรู้ดา้นวิชาการระหว่างโรงเรยีน EP/MEP  ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
        8.4 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความกระตือรือร้นและเตรียมความพรอ้มในด้านการสอบเข้าศึกษาต่อในระดับทีสู่งขึ้น 
             8.5 เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีทักษะการศึกษาค้นคว้าและเรียนรูด้้วยตนเอง ผ่านกิจกรรมและการฝึกฝนใช้สื่ออุปกรณ์ที่
หลากหลายและต่อเนื่องโดยใช้เครือ่งมือวัดผล/แบบทดสอบที่เป็นมาตรฐานสากล 
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9. เป้าหมาย (Goals) 
    9.1 ด้านคุณภาพ (Quality) 
            9.1.1 นักเรียนในโครงการ  English  Programme  มีความสามารถและมีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในระดับสากล เพื่อการ
สื่อสารและการเรียนรูต้ลอดชีวิต   
            9.1.2 นักเรียนในโครงการ  English  Programme  มีทักษะการเรียนรู้ของผูเ้รียนเต็มตามศกัยภาพท้ังในด้านวิชาการ  
ด้านร่างกาย อารมณ์และสุนทรียภาพทางดนตรี มผีลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนสูงขึ้น 
            9.1.3 นักเรียนในโครงการ  English  Programme  มีโอกาสการศึกษาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิชาการระหว่างโรงเรียน 
EP/MEP  ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
       9.1.4 นักเรียนในโครงการ  English  Programme  มีความกระตือรือร้นและเตรียมความพร้อมในดา้นการสอบเข้าศึกษาต่อ
ในระดับที่สูงข้ึน  
            9.1.5 นักเรียนโครงการ English Programme มีทักษะการศึกษาค้นคว้าและเรียนรูด้้วยตนเองสามารถวัดผลได้โดยใช้
แบบทดสอบที่เป็นมาตรฐานสากล  
   9.2 ด้านปริมาณ (Quantity) 
            9.2.1 นักเรียนในโครงการ  English  Programme  มีความสามารถและมีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในระดับสากล   เพื่อ
การสื่อสารและการเรียนรู้ตลอดชีวิต  75% 
            9.2.2 นักเรียนในโครงการ  English  Programme  มีทักษะการเรียนรู้ของผูเ้รียนเต็มตามศกัยภาพท้ังในด้านวิชาการ ด้าน
ร่างกาย อารมณ์และสุนทรียภาพทางดนตรี  มีผลการเรียนตามหลกัสูตรสถานศึกษาอยู่ในระดับดี (เกรด 3.0) ขึ้นไป 80% 
            9.2.3 นักเรียนในโครงการ  English  Programme  มีโอกาสการศึกษาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิชาการระหว่างโรงเรียน 
EP/MEP  ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 80% 
            9.2.4 นักเรียนในโครงการ  English  Programme  มีความกระตือรือร้นและเตรียมความพร้อมในด้านการสอบเข้าศึกษาต่อ
ในระดับที่สูงข้ึน 90% 
            9.2.5 นักเรียนในโครงการ English Programme สอบวัดผลทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเทียบเคียงมาตรฐานสากล (CEFR) 
ครบทุกคนและเข้าร่วมทดสอบ TOIEC และ TOEFL ITP มากกว่า 30% 
10. สถานที่ดำเนินการ (Place) 1. โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย จังหวัดร้อยเอ็ด  
                                        2. แหล่งเรียนรู้ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
11. ระยะเวลาดำเนินการ (Time) () ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2564 (1 เมษายน 2564 – 30 กันยายน 2564)  

       () ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2564 (1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565) 
12.วิธีดำเนินการ (Procedure : activity) 

ลำดับที ่
I tem 

การดำเนินการ 
(Implementation) 

ระยะเวลา 
Time 

งบประมาณ  
Budget 

ผู้รับผิดชอบ 
Project Proposer 

กิจกรรมที่ 1 เตรยีมความพร้อมนักเรยีน ม.1 EP ก่อนเปดิภาคเรียน 
1  1.ขั้นเตรยีมการ  

    1.1 เสนอขออนุมัติดำเนินการตามโครงการ 
    1.2 แต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินงาน 
    1.3 ประชุมวางแผน และประสานงานผู้เกี่ยวข้อง 
2.ขั้นดำเนินการ  
    2.1 จัดเตรียมเอกสาร, อปุกรณ์การจัดกิจกรรม 

 
เม.ย. 2564 

 พ.ค. 2564 
พ.ค. 2564 

 
7-11 มิ.ย. 2564 

(5 วัน) 
 

เงินสนับสนุนสมทบ EP 
รวมสุทธิ 70,000 บาท 

 
 
 
 
 
 

นางสาวสลินดา โคตรภักดี  
และคณะกรรมการดำเนินงาน
โครงการ English Programme 
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    2.2 ดำเนินการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมใน
การเรียนตามหลักสูตร EP ให้นักเรียนมธัยมศึกษาปีที่ 
1 จำนวน 60 คน แยกตามรายวิชาดังนี้ 
           2.2.1 วิทยาศาสตร์ 
           2.2.2 คณิตศาสตร์ 
           2.2.3 สังคมศึกษา 
           2.2.4 สุขศึกษาและเทคโนโลย ี
           2.2.5 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 
           2.2.6 ภาษาอังกฤษอา่น-เขียน 
 - เอกสาร อปุกรณ์การจัดกิจกรรมและเกียรติบัตร 
 - ปา้ยและอุปกรณ์ตกแต่งสถานที ่
 - อาหารและอาหารว่าง 4 วัน 
3.ขั้นติดตามประเมินผล  
   3.1ประเมินผลงาน/รายงานผลการดำเนินงาน 
4.ขั้นทบทวนปรบัปรุงแก้ไข  
   4.1 ทบทวนรายงานเพือ่วางแผนปรับปรุง  
   4.2 สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน 

 
 
 
 
 
 

18 มิ.ย. 2564 
 

21 มิ.ย. 2564 
 

 
 
 
 
 
 
 

56,800 บาท 
5,200 บาท 
8,000 บาท 

รวมสุทธิ 70,000 บาท 

กิจกรรมที่ 2 เรียนเพิ่มและเสริมประสบการณ์คาบ 9 และวันเสาร์ โครงการ English Programme   
1  1.ขั้นเตรยีมการ (Plan) 

  1.1 แต่งต้ังกรรมการดำเนินงาน  
  1.2 ประชุมวางแผนงาน 
  1.3 เสนอโครงการและขออนุมัต ิ
  1.4 ประสานงานผู้เกีย่วขอ้ง 
  1.5 กำหนดตารางสอน 
  1.6 สรรหาวิทยากร                               
2.ขั้นดำเนินการ (Do) 
   2.1 แต่งต้ังครูผู้สอนและวิทยากรดำเนินการสอน
ตามตาราง 
   2.2 จัดทำเอกสารประกอบการเรียน  
   2.3 ดำเนินการสอนตามตาราง 
   2.4 เบิกจ่ายค่าตอบแทนครูผู้สอน 
        ภาคเรียนที่ 1 
        ภาคเรียนที่ 2 
3.ขั้นติดตามประเมินผล (Check) 
   3.1ประเมินผลงาน/รายงานผลการดำเนินงาน 
4.ขั้นทบทวนปรบัปรุงแก้ไข (Action) 
   4.1 ทบทวนรายงานเพือ่วางแผนปรับปรุง  
   4.2 สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน 

 

เม.ย - พ.ค. 2564 
 
 
 
 
 

  
 มิ.ย. 2564 
 

มิ.ย. 2564 
มิ.ย. 64 - มี.ค. 65 
 

มิ.ย.- ต.ค 64 
พ.ย. 64 – มี.ค. 65 

 
28 มี.ค. 2565 

 
29 มี.ค. 2565 

 

- เงินบำรุงการศึกษา EP  
  87,000 บาท 
- เงินสนับสนุนสมทบ EP      
   613,000 บาท 

รวมสุทธิ 700,000บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 

350,000 บาท 
350,000 บาท 

รวมสุทธิ 700,000 บาท 

นางกรรณิการ์  พันธภบิาล 
และคณะกรรมการดำเนินงาน
โครงการ English Programme 
 

กิจกรรมที่ 3 งานมหกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ EP/MEP Open House ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
1  1.ขั้นเตรยีมการ  

    1.1 เสนอขออนุมัติดำเนินการตามโครงการ 
    1.2  แต่งต้ังคณะกรรมการรับผิดชอบแต่ละ
กิจกรรมการแข่งขัน 

 
 เม.ย. 2564 

 
 

เงินสนับสนุนสมทบ EP 
รวมสุทธิ 109,000 บาท 

 
 

นางกรรณิการ์ พันธภิบาล 
และคณะกรรมการ ดำเนินงาน
โครงการ English Programme 
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    1.3 ประชุมวางแผน 
2.ขั้นดำเนินการ  
   2.1 จัดเตรียมอปุกรณ์ และฝกึฝนนักเรียน 
เพื่อเข้าร่วมกจิกรรม 
   2.2 ดำเนินการกิจกรรม 
   2.3 เข้ารว่มกิจกรรม 
- อุปกรณ์จัดกิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการ 
- เบี้ยเล้ียงคร+ูพนักงานขับรถ 
- อาหารนักเรียน 3 วัน 
- ที่พักโรงแรม 2 คืน 
- น้ำมันรถ 3 คัน 
3.ขั้นติดตามประเมินผล  
   3.1ประเมินผลงาน/รายงานผล 
4.ขั้นทบทวนปรบัปรุงแก้ไข (Action) 
   4.1 ทบทวนรายงานเพือ่วางแผนปรับปรุง  
   4.2 สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน 

มิ.ย. 2564 
 

ก.ค.-ธ.ค. 2564 
 
 
 
 

ม.ค. 2565 
 

มี.ค. 2565 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
25,000 บาท 
9,000 บาท 

12,000 บาท 
60,000 บาท 
3,000 บาท  

รวมสุทธิ 109,000 บาท 

ลำดับที ่
I tem 

การดำเนินการ 
(Implementation) 

ระยะเวลา 
Time 

งบประมาณ  
Budget 

ผู้รับผิดชอบ 
Project Proposer 

กิจกรรมที่ 4 เตรยีมความพร้อมนักเรยีนม.3 EP เพื่อสอบเขา้ศึกษาต่อในระดบัมัธยมศึกษาตอนปลาย ณ หอประชุมโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 
1  1.ขั้นเตรยีมการ  

 1.1 เสนอขออนุมัติดำเนินการตามโครงการ 

 1.2 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
   1.3 ประชุมวางแผนในการจัดกิจกรรม 
2.ขั้นดำเนินการ  
   2.1 กำหนดการจัดกิจกรรมและตารางสอน 
   2.2 ประสานงานสถานที่และผู้เกี่ยวขอ้ง 

   2.3 จัดกิจกรรมติวนกัเรียน จำนวน 60 คนตาม
ตารางการสอน 5 รายวิชา ดังนี ้
        2.3.1 วิทยาศาสตร์ 
        2.3.2 คณิตศาสตร์ 
        2.3.3 สังคมศึกษาฯ 
        2.3.4 ภาษาไทย 
        2.3.5 ภาษาอังกฤษ 
- อาหาร+อาหารว่างนักเรียน 5 วัน 
- เอกสาร+อปุกรณ์ประกอบการเรียน+เกียรติบัตร 
- ค่าตอบแทนวิทยากรภายนอก 2 คน+ค่าทำการนอก
เวลาครู 15 คน  
3.ขั้นติดตามประเมินผล  
   3.1ประเมินผลงาน/รายงานผลการดำเนินงาน 
4.ขั้นทบทวนปรบัปรุงแก้ไข  
   4.1 ทบทวนรายงานเพือ่วางแผนปรับปรุง  
   4.2 สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน 
 

1-30 เม.ย. 2564 
 
 

ม.ค.. 2565 

20-30 ม.ค. 2565 
5,6,12,13,19 ก.พ. 

2565 
 

 
1-11 มี.ค. 2565 

 
14-18 มี.ค. 2565 

 

- เงินบำรุงการศึกษา EP  
  100,000 บาท 
- เงินสนับสนุนสมทบ EP      
   50,000 บาท 

  รวมสุทธิ 150,000 บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
35,000 บาท 
80,500 บาท 
34,500 บาท 

รวมสุทธิ 150,000 บาท 
 

นางกรรณิการ์ พันธภิบาล  
และคณะกรรมการดำเนินงาน
โครงการ English Programme 
 

กิจกรรมที่ 5 สอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ เทียบเคียงมาตรฐานสากล CEFR (Common European Framework  
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               of Reference for Language) นักเรียนโครงการ English Programme  
1  1.ขั้นเตรยีมการ (Plan) 

  1.1 เสนอขออนุมัติดำเนินการตามโครงการ 
  1.2 แต่งต้ังคณะกรรการดำเนินงาน 
  1.3 ประชุมวางแผนในการจัดกิจกรรม 
2.ขั้นดำเนินการ (Do) 
   2.1 กำหนดการจัดกิจกรรม 
   2.2 ประสานงานสถานที่และผู้เกี่ยวขอ้ง 
   2.3 จัดซื้อโปรแกรมการเรียนออนไลน์ให้นักเรียน 
EP ทุกคนเรียนด้วยตนเองและทดสอบในคาบเรียนวัน
เสาร์เป็นระยะตามแผน 
   2.4 จัดทำคู่มือเตรียมตัวสอบและประกาศนียบัตร  
   2.5 จัดสอบออนไลน์ให้กับนกัเรียน EP ทั้งหมด 180 
คน 
3.ขั้นติดตามประเมินผล (Check) 
   3.1ประเมินผลงาน/รายงานผลการดำเนินงาน 
4.ขั้นทบทวนปรบัปรุงแก้ไข (Action) 
   4.1 ทบทวนรายงานเพือ่วางแผนปรับปรุง  
   4.2 สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน 

1-30 เม.ย. 2564 
 

ม.ค. 2565 
ม.ค. 2565 

 
1-10 ก.ค. 65 
11-20 ก.ค. 65 

1 ส.ค 64. 
-20 ก.พ.65 

 
 

 
 

28 ก.พ. 2565 
 

11 มี.ค. 2565 
 

14 มี.ค. 2565 

เงินบำรุงการศึกษา EP 
รวมสุทธิ 400,000 บาท 

 
 
 
 
 

 396,000 บาท 
 
 

 4,000 บาท 
รวมสุทธิ 400,000 บาท 

 
 

นางกรรณิการ์ พันธภิบาล  
และคณะกรรมการดำเนินงาน
โครงการ English Programme 
 

กิจกรรมที่ 6  กิจกรรมการทดสอบ TOEIC และ TOEFL ITP ณ ศูนย์สอบมหาวิทยาลัยกาฬสินธ์ุ 
1 1.ขั้นเตรียมการ (Plan) 

   1.1 เสนอขออนุมัติดำเนินการตามโครงการ 
   1.2 แต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินงาน 
   1.3 ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ 
2.ขั้นดำเนินการ (Do) 
   2.1 ประสานงานสถานที่และผู้เกี่ยวขอ้ง 
   2.2 ประชุมนกัเรียนที่เข้าสอบเพือ่ชี้แจงทำความ
เข้าใจ 
   2.3 ดำเนินการนำนักเรียนไปสอบณ ศูนย์สอบ
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ ์
- ลงทะเบียนสอบ 
- อาหาร+อาหารว่างนักเรียน 
- คู่มือ+ประกาศนียบัตรการสอบ 
3.ขั้นติดตามประเมินผล (Check) 
  3.1 ประเมินผลงาน/รายงานผลการปฏิบัติงาน 

  4.ขั้นทบทวนปรบัปรงุแก้ไข (Action) 
     4.1 ทบทวนรายงานเพื่อปรับปรุงแก้ไข 

   4.2 สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน 

1-30 เม.ย. 2564 
 
 
 

1 พ.ค. 2564 – 
7 ม.ค. 2565 

 
 
 
 
 
 
 

18 มี.ค. 2565 
 

21 มี.ค. 2565 
 

เงินบำรุงการศึกษา EP 

รวมสุทธิ100,000 บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
84,000 บาท 
6,000 บาท 

10,000 บาท 
รวมสุทธิ 100,000 บาท 

นายวิชาญ นอ้ยเมืองเปลือย 
และคณะกรรมการดำเนินงาน
โครงการ English Programme 
 

 

13. งบประมาณ (Proposed Budget)  
      13.1 เงินบำรุงการ ศึกษาโครงการฯ   จำนวน = 687,000.00 บาท 
      13.2 เงินสนับสนุนโครงการฯ           จำนวน = 842,000.00 บาท 
               รวมเงิน (Total)  จำนวน = 1,529,000.00 บาท  (หนึ่งล้านห้าแสนสองหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) 
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          แบบประมาณการค่าใช้จ่าย 
โครงการส่งเสริมศักยภาพการเรียนรู้และยกระดับผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน 

งานโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English Programme) 
โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2564 

กิจกรรมที่ 1  เตรียมความพร้อมนักเรยีน EP ก่อนเปิดภาคเรยีน  (70,000) 

ลำดับที่ 
Item 

                                     รายการ                           
 Lists of materials 

 จำนวน/      หน่วย   
Quantity 

 ราคา/     
หน่วยละ  
Price 

งบประมาณ Budget 

เงินบำรุง
การศึกษา
โครงการฯ 

เงิน
สนับสนุน
โครงการ 

1 ค่าอาหาร และอาหารว่าง 4 วัน 80 คน 100 - 32,000 

2 
ค่าเอกสาร, เกียรติบัตร และอุปกรณ์ประกอบการจัด
กิจกรรม 

80 ชุด 441 - 35,300 

3 ค่าป้ายและอุปกรณ์ตกแต่งสถานที่จัดกจิกรรม 1 ชุด 5,200 - 2,700 

รวม Total (เจ็ดหมื่นบาทถ้วน) - 70,000 

 
กิจกรรมที่ 2    โครงการเรียนเพ่ิมและเสริมประสบการณ์คาบ 9 และวันเสาร์ นักเรียน English Programme 

แยกเป็น 2 ภาคเรียน คิดเป็นภาคเรียนละ  18 สัปดาห์ 

ลำดับ 
Item 

 
รายการ 

Lists of materials 

จำนวน/
หน่วย  

Quantity 

ราคา/
หน่วยละ  
Price 

งบประมาณ 

เงินบำรุง
การศึกษา EP 

เงินสมทบ 
EP 

1 ค่าตอบแทนครูผู้สอน ภาคเรียนที่ 1 จำนวน 22 คน 18 17,044 300  306,500  

2 ค่าตอบแทนครูผู้สอน ภาคเรียนที่ 2 จำนวน 22 คน 18 17,044 300  306,500  

3 ค่าตอบแทนวิทยากรภายนอก  ภาคเรียนที่ 1 จำนวน 2 คน 18 2,400 43,200  - 

4 ค่าตอบแทนวิทยากรภายนอก  ภาคเรียนที่ 2 จำนวน 2 คน 18 2,400 43,200  - 

เงินงบประมาณ     87,000 613,000 
รวม (เจ็ดแสนบาทถ้วน)                    700,000 

 
กิจกรรมที่ 3  งานมหกรรมวิชาการ EP/MEP Open House ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ลำดับที่ 
Item 

                                     รายการ                           
 Lists of materials 

 จำนวน/      
หน่วย   

Quantity 

 ราคา/     
หน่วยละ  
Price 

งบประมาณ Budget 

เงินบำรุง
การศึกษา
โครงการฯ 

เงินสนับสนุน
โครงการ 

1 ค่าเบี้ยเล้ียงครู 10 240   7,200 

2 ค่าอาหารนกัเรียน 3 วนั 40 100   12,000 

3 ค่าเบี้ยเล้ียงพนักงานขับรถ 3 วนั 3 คน 200    1,800 

4 
ค่าอุปกรณ์ประกอบฉากและเครื่องแต่งกายการแสดงละครสั้น (Skit)  
ค่าอุปกรณ์ฝึกซ้อมนักเรียนเพื่อแข่งขัน 

      
15,000 
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- ประกวดร้องเพลงภาษาอังกฤษ 
- ประกวดเล่านิทานภาษาอังกฤษ 
- กล่าวสุนทรพจนภ์าษาอังกฤษ 
- แข่งสะกดคำศัพทภ์าษาอังกฤษ (Spelling Bee) 
- ตอบคำถามภาษาอังกฤษ (Quiz) 
- แข่งขัน Mullti Skills 

500 
1,000 
500 

1,000 
1,000 
1,000 

5 ค่าอุปกรณ์จัดโครงงานและนิทรรศการคณิตศาสตร์ 1 2,500   2,500 

6 ค่าอุปกรณ์จัดโครงงานและนิทรรศการวทิยาศาสตร์ 1 2,500   2,500 

7 ค่าที่พักโรงแรม 2 คืน 25 ห้อง 1,200   60,000 

8 ค่าน้ำมันรถ 3 คนั 1,000   3,000 

  รวม   (หนึ่งแสนเก้าพันบาทถ้วน)   109,000 

 
กิจกรรมที่ 4  เตรียมความพร้อมนักเรียน ม.3 EP สอบเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ลำดับที่ 
Item 

                                     รายการ                           
 Lists of materials 

 จำนวน/      
หน่วย   

Quantity 

 ราคา/     
หน่วยละ  
Price 

งบประมาณ Budget 

เงินบำรุง
การศึกษา
โครงการฯ 

เงินสนับสนุน
โครงการ 

1 ค่าอาหารและอาหารวา่ง (5 วัน) 70 100 35,000 - 

2 ค่าเอกสาร อุปกรณ์ประกอบการเรียนและเกียรติบัตร 70 1,150 65,000 15,500 

3 ค่าทำการนอกเวลาสำหรับครู (5 วัน) 15 300  22,500 

4 ค่าตอบแทนวิทยากรภายนอก  2 คน  1,200 - 12,000 

รวม    (หนึ่งแสนหา้หมื่นบาทถ้วน)  150,000 

 
กิจกรรมที่ 5  สอบเพ่ือวัดผลและประเมินผลทักษะการใช้ภาษา อังกฤษ (CEFR) นักเรียน English Programme 

ลำดับที่ 
Item 

รายการ 
Lists of materials 

 จำนวน/      
หน่วย   

Quantity 

 ราคา/     
หน่วยละ  
Price 

งบประมาณ Budget 
เงินบำรุง
การศึกษา
โครงการฯ 

เงินสนับสนนุ
โครการ 

1 
ค่าลงทะเบียนทดสอบเพื่อวัดผลและประเมินผลทักษะการใช้
ภาษาอังกฤษ (CEFR)  

180 2,200 396,000   

2 ค่าจัดทำประกาศนียบัตรและคู่มือการเตรียมตัวสอบ 200  20 4,000   

รวม (สี่แสนบาทถ้วน)  400,000 

กิจกรรมที่ 6  กิจกรรมทดสอบ TOEIC และ TOEFL ITP 

ลำดับที่ 
Item 

รายการ 
Lists of materials 

 จำนวน/      
หน่วย   

Quantity 

 ราคา/     
หน่วยละ  
Price 

งบประมาณ Budget 
เงินบำรุง
การศึกษา
โครงการฯ 

เงินสนับสนนุ
โครการ 
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1 ค่าลงทะเบียนทดสอบ TOEIC และ TOEFL ITP 60 1,400  84,000 

2 ค่าอาหารและอาหารวา่ง  60 100  6,000 

3 ค่าจัดทำประกาศนียบัตรและคู่มือการเตรียมตัวสอบ 60 166  10,000 

  รวม   (หนึ่งแสนบาทถ้วน)  100,000 

14. เนื้อหาสาระ (Content for Seminar)  
สำหรับกิจกรรมที่ 4 เนื้อหา 5 รายวิชาที่ใช้ในการสอบคัดเลือก ได้แก่  
1. วิชาคณิตศาสตร์   
2. วิทยาศาสตร์   
3. สังคมศึกษา 

 4. ภาษาอังกฤษ   
5. ภาษาไทย 

15. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (Connected Agencies) 
15.1 สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด  15.2 งานวิชาการ  15.3 งานธุรการ 

 15.4 งานแผนงาน     15.5 งานการเงิน 15.6 งานพัสดุ   15.7 ห้องสมุดโรงเรยีนร้อยเอด็วิทยาลัย 
15.8 หอประชุมราชบุรุษจันทร์อุตมะพรหม 

 15.9 โรงเรียนในโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
            15.10 ศูนย์การทดสอบ TOEIC และ TOEFL ITP  15.11 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ ์
16. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (End – products of Expected outcomes) 

     16.1 นักเรียน ม. 1 EP มีทักษะภาษาอังกฤษ ด้านการฟัง/ พูด/ อ่าน และเขียนดีขึ้น และมเีจตคติที่ดตี่อการเรียนโดยใช้ 
ภาษาอังกฤษเป็นสื่อ 

 16.2 นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนอยู่ในระดับดี (เกรด 3.0) ขึ้นไปจำนวนมากขึ้นและมีพัฒนาการที่ดีท้ังร่างกาย อารมณ์  
สังคม และสติปญัญา 

16.3 นักเรียนมีโอกาสได้แสดงออกซึ่งความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษเต็มตามศักยภาพ 
16.4 นักเรียนโครงการ English Programme ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 สามารถสอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับ

มัธยมศึกษาตอนปลาย 100 % 
16.5 นักเรียนในโครงการทราบผลการทดสอบวัดระดับการใช้ภาษาอังกฤษของตนเองเทียบเคียงมาตรฐานสากลและนำผล

การทดสอบไปใช้พัฒนาตนเองและการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดบัท่ีสูงขึ้น 
17.  เคร่ืองมือท่ีใช้ประเมินผลกิจกรรม 
           17.1 แบบสำรวจความพึงพอใจของนักเรียนมัธยมศึกษาปทีี่ 1 EP ต่อการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเปดิภาคเรียน และ
ข้อสอบ Pre-Test/Post-Test 
           17.2 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน, ผลการประเมินคณุลักษณะอันพึงประสงค์ และการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขยีน 
           17.3 ผลการแข่งขันทักษะวิชาการด้านตา่งๆ ในมหกรรมวชิาการ EP/MEP  
           17.4 ผลการสอบวัดผลการใช้ทักษะภาษาอังกฤษ (CEFR) ของนักเรียนในโครงการ EP  
           17.5 ผลการสอบวัดผล TOIEC และ TOFEL ITP ของนักเรียนโครงการ EP 
18. การควบคุมความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น 
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 18.1 ไม่สามารถดำเนินโครงการในระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผนปฏบิัติการ เนื่องจากโรงเรียนเปิดเรียนช้ากว่ากำหนด เพราะ
ได้รับผลกระทบจากโรคระบาด COVID-19 ทำให้โครงการต่างๆต้องเลื่อนไปดำเนินงานในภาคเรียนที่ 2 และหาเวลาที่เหมาะสมในการ
จดัค่ายได้ยาก 
 18.2 ครูผู้สอนคาบ 9 และวันเสารต์ิดภารกิจไปราชการติดต่อการหลายครั้ง/หลายวัน ทำให้กระทบต่อการเรยีนการสอน 
 18.3 นักเรียนขาดความสนใจในเนื้อหาวิชา / กิจกรรมที่จดัสอนเสรมิให้ 
 18.4 ความปลอดภัยและสวัสดิภาพของครูและนักเรยีน ท่ีเดินทางไปร่วมกิจกรรมงานมหกรรมการแขง่ขันทักษะทางวิชาการ 
EP/MEP OPEN HOUSE ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและการเดินทางไปทดสอบ TOEIC  และ TOEFL ITP  
 18.5 ความพร้อมของนักเรียนท่ีจะเข้าร่วมนำเสนอผลงานหรือการแข่งขัน 
 18.6 สัญญาณอินเตอรเ์น็ตของโรงเรียนไม่เสถยีร / เครื่องคอมพิวเตอร์ในห้องศูนย์ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์โรงเรียนร้อยเอด็
วิทยาลัยไม่รองรับการใช้งาน โปรแกรมการสอบ วัดระดับภาษาอังกฤษเทียบเคียงมาตรฐานสากล (CEFR) ทำให้เกิดความขัดข้องใน
ระหว่างดำเนินการสอบ 
 18.7  นักเรียนไม่คุ้นชินกับการสอบออนไลน์ ก่อให้เกิดข้อขัดข้องหรอืความล่าช้าในการสอบ ซึ่งมีผลตอ่ระดับคะแนนของ
นักเรียน 
19. แนวทางการแก้ปัญหาความเสี่ยงที่จะเกิดขึน้  
 19.1 เลื่อนกำหนดการไปดำเนินโครงการ เมื่อสถานการณ์โรคระบาดดีขึ้นและดำเนินโครงการก่อนโรงเรียนเปดิทำการเรียน
การสอนปกติ  1 สัปดาห์ โดยปฏบิัติตามมาตรการป้องกันการแพรร่ะบาด COVID-19 อย่างเคร่งครัด เพื่อเตรียมความพร้อมให้นักเรียน
ที่จะเข้ามาเรียน ม.1 โครงการ EP หรือปรับเปลี่ยนรูปแบบการจดักจิกรรมเป็นแบบออนไลน ์
 19.2 แนะนำให้ครูผู้สอนทุกรายวชิาจัดเตรยีมวิธีการการสอนที่ยดืหยุ่นและหลากหลาย เช่น การสอน online การศึกษา
ค้นคว้าและเรียนรู้ด้วยตนเอง ผ่านกระบวนการกลุ่ม ฯลฯ จดัทำเป็นแผนการสอนหรือคู่มือท่ีครูท่านอ่ืนสามารถนำไปจดัการเรียนการ
สอนแทนได ้
 19.3 โครงการ EP ใช้แบบสอบถามสำรวจความต้องการของนักเรียนในโครงการทุกคน ต่อเนื้อหาวิชา/กิจกรรมการเรียนรู้ที่
ทางโครงการจะจัดสอนเสริมให้นักเรียนก่อนท่ีจะจดัทำตารางเรียน 
 19.4 ดำเนินการติดต่อและเลือกใช้บริการรถโดยสารหรือโรงแรมทีพ่ัก สำหรับการเข้าร่วมกิจกรรมที่ได้มาตรฐาน มีความ
ปลอดภัยสูง และดำเนินการล่วงหน้าเป็นเวลานานพอสมควร เพื่อให้มีเวลาและโอกาสในการเลือกมากขึ้น 
 19.5 ประชุมครูในโครงการล่วงหน้าตั้งแต่ต้นภาคเรยีน เพื่อหมอบหมายงานและดำเนินการสรรหานักเรียนที่มีความสามารถ
เป็นตัวแทนโครงการเข้าร่วมการแข่งขันโดยให้โอกาสนักเรียนทุกคนได้แสดงความสามารถและสมัครเป็นตัวแทนโครงการ แล้วจัด
ตารางฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่อง สม่ำเสมอโดยให้มผีลกระทบต่อการเรียนการสอนปกติน้อยทสีุด  
 19.6 ประสานงานกับกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี ขอความร่วมมือในการจัดเตรยีมความพร้อมเครื่องคอมพิวเตอร์
และสญัญาณอินเตอร์เนต็ ตลอดจนจัดครูหรือเจ้าหนา้ที ่คอมพิวเตอร์ช่วยอำนวยความสะดวกและแก้ไขปัญหากรณีเกิดความขัดข้อง
ทางเทคนิค 
 19.7 จัดทำคู่มือการสอบสำหรับนกัเรียนทุกคนไปศึกษาและจัดประชุมชี้แจ้งทำความเข้าใจท้ังครูและนักเรียนก่อนสอบ
รวมทั้ง ปรับหลักสูตรการสอนคาบ9และวันเสาร์ เพื่อให้เป็นการส่งเสริมความรู้นักเรียนเพื่อเตรยีมตัวสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ
เทียบเคียงมาตรฐานสากล (CEFR) และการทดสอบ TOEIC และ TOEFL ITP 
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1. (1.37.3) โครงการ (Project) โครงการเพิ่มพูนประสบการณ์การเรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญและแหล่งเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต 
2. สอดคล้องกับมาตรฐานการศกึษาของโรงเรียน ข้อที ่1, 3 
3. สอดคล้องกับยุทธศาสตร์   ข้อท่ี 1, 2, 3, 8, 9  
   เป้าหมายหลัก                ข้อที ่1.2, 1.3, 1.4, 1.6, 1.7, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 3.2, 3.3, 8.3, 8.2, 8.4, 9.2  
   ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน   ข้อท่ี 1.2.1, 1.3.1, 1.3.3, 1.4.1, 1.4.2, 1.6.1, 1.7.1, 2.1.1, 2.2.1, 2.4.1, 2.4.2, 2.4.3, 2.5.3,  
                                           3.2.1, 3.2.2, 3.3.2, 8.2.1, 8.3.3, 8.4.1, 8.4.2, 9.2.2  
4. หน่วยงานที่รับผิดชอบ     โครงการ English Programme โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 
5. ผู้รับผิดชอบดำเนินงาน (Project Proposer) นางกรรณิการ์   พันธภิบาล  และคณะกรรมการโครงการ English Programme  
6. ลักษณะโครงการ (Type of the Project) โครงการใหม ่
7. หลักการและเหตุผล (Background of Rational Criteria)   

    ด้วยโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ได้จัดโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ 
(English Programme) ซึ ่งมีเป้าหมายในการพัฒนากระบวนการเรียนสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อ และจัดบรรยากาศชั้นเรียน ,  
สภาพแวดล้อมในห้องเรียนที่เอ้ือให้นักเรียนใช้ภาษาอังกฤษสื่อสารกับครูและเพื่อนร่วมช้ันเรียนเป็นภาษาอังกฤษตลอดเวลา เพื่อให้นักเรียน
เกิดการเรียนรู้ในเนื้อหาวิชาต่าง ๆ โดยเฉพาะวิชาภาษาอังกฤษจนเกิดทักษะและสามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารและการศึกษาต่อได้
อย่างคล่องแคล่ว  การจัดการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศให้เกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุดนั้น ต้องมีการจัดกิจกรรม กระบวนการจัดการเรียน
การสอน เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาเต็มตามศักยภาพ การจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและพัฒนาการ 
ด้านต่าง ๆ ของนักเรียนจึงเป็นส่วนสำคัญส่วนหน่ึงที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้ 

          การจัดการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีศักยภาพด้านวิชาการและด้านวิชาวิทยาศาสตร์  
ฝึกทักษะภาษาอังกฤษและศึกษาแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม ณ ต่างประเทศ  เพื่อเป็นการจัดประสบการณ์ตรงใน 

การเรียนรู้การเดินทางไปต่างประเทศและเพิ่มประสบการณ์ในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษในสภาพจริงร่วมกับนักเรียนชาวต่างชาติอีกทั้ง
ศึกษาแหล่งเรียนรู ้ว ัฒนธรรมประเพณีและศึกษาชีวิตความเป็นอยู่ของชาวต่างประเทศ   ให้นักเรียนได้แสดงความสามารถทาง
ภาษาอังกฤษบูรณาการกับภาษาอื่น ๆ และแสดงความสามารถพิเศษอย่างเต็มตามศักยภาพ ที่สำคัญอีกหนึ่งประการ คือ การเรียนรู้
ภาษาและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา  เพิ่มทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้  ให้โอกาสในการศึกษาจากแหล่ง
เรียนรู้ทั้งในห้องเรียน และนอกโรงเรียน  ทั้งทางด้านสติปัญญา และคุณธรรมที่จำเป็นในการดำเนินชีวิต และเป้าหมายที่สังคมต้องการ
ปลูกฝัง ดังคำว่า “ความรู้คู่คุณธรรม” บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม  สามารถปรับตัวอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างเหมาะสม  รวมทั้งมี
ความรู้ความเข้าใจในเรื่องราวและวัฒนธรรมอันหลากหลายของประชาคมโลกและสามารถถ่ายทอดความคิดและวัฒนธรรมไทยไปยัง
สังคมโลกได้อย่างสร้างสรรค์  และกระตุ้นให้ผู้เรียนมีความกระตือรือร้นในการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง           
                 ดังนั้นทางโครงการ  English  Programme  จึงได้ดำเนินการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ขึ้นเพ่ือส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ใน
ทุกๆ ด้านของนักเรียน  ซึ่งกิจกรรมต่าง ๆ เหล่านี้สามารถจูงใจให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ทางภาษารวมทั้งสามารถ  สร้างประสบการณ์
ใหม่ ๆ ให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้  อีกท้ังยังส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีงามตามสถานศึกษากำหนด 
8. วัตถุประสงค ์(Objectives) 

8.1 เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้นักเรียนมีเจตคติทีด่ี มีความเชื่อมั่นในการที่จะพัฒนาศักยภาพของตนเองโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อ 
8.2 เพื่อส่งเสริมสนับสนุน ความรกัสามัคคี เป็นนำ้หนึ่งใจเดียวกันของนักเรียนโครงการ English Programme 
8.3 เพื่อให้ผู้เรียนได้ศึกษาเรียนรู้  เปิดโลกทัศน์สร้างประสบการณ์ตรงจากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายทัง้ในและนอกห้องเรียน   

รวมถึงการเดินทางไปต่างประเทศเพื่อเรียนรูภ้าษาอังกฤษในสภาพจริงร่วมกับนักเรียนชาวต่างชาติเจา้ของภาษา 
 8.4 เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงความสามารถเตมิเตม็ตามศักยภาพทางด้านภาษาและ ความสามารถพิเศษ 
 8.5 เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีทักษะการคิด การปฏิบัติ ความสมารถในการแก้ปัญหา การทำงานเป็นทีม มีความคดิริเริ่มสร้างสรรค์
และจิตอาสาพัฒนาสังคม 
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 8.6 เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมอืทางด้านการศึกษากับสถาบันการศึกษาอื่นทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับสากล 
9. เป้าหมาย (Goals) 
    9.1 ด้านคุณภาพ (Quality) 

   9.1.1 นักเรียนในโครงการ English Programme มคีวามรักสามคัคี เป็นน้ำหน่ึงใจเดียวกันมีความเช่ือมั่นในการพัฒนาศักยภาพ 
ทางการเรียนของตนเองผา่นโครงการ English Programme 
         9.1.2 นักเรียนในโครงการ English Programme ได้ศึกษาเรียนรู้ เปดิโลกทัศน์สรา้งประสบการณต์รงจากแหล่งเรียนรู้ที่
หลากหลายทั้งในและนอกห้องเรยีนรวมถึงการเดินทางไปต่างประเทศเพื่อเรียนรู้ภาษาอังกฤษในสภาพจริงร่วมกับนักเรียนชาวต่างชาติ
เจ้าของภาษา 
     9.1.3 นักเรียนในโครงการ English Programme ได้แสดงความสามารถเติมเตม็ตามศักยภาพทางด้านภาษาและ ความสามารถ
พิเศษ 
         9.1.4 นักเรียนในโครงการ English Programme มีทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นและแก้ปัญหา  
         9.1.5 นักเรียนโครงการ English  Programme  มีทักษะในการทำงานเป็นทีม มีความคิดรเิริม่สร้างสรรค์และจติอาสาพัฒนา
สังคม 
         9.1.6 โครงการ EP มีเครือข่ายความร่วมมือทางด้านการศึกษากับสถาบันการศึกษาอื่นในระดับท้องถิ่นและระดับสากล 
 

    9.2 ด้านปริมาณ (Quantity) 
   9.2.1 นักเรียนในโครงการ English Programme มคีวามรักสามคัคี เป็นน้ำหน่ึงใจเดียวกัน มเีจตคติที่ดี มีความเชื่อมั่นในการที่จะ 

พัฒนาศักยภาพของตนเอง 90% 
         9.2.2 นักเรียนในโครงการ  English  Programme  ได้เปิดโลกทัศน์สรา้งประสบการณ์ตรงจากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย 
ทั้งในและนอกห้องเรียนรวมถึงการเดินทางไปต่างประเทศเพื่อเรยีนรู้ภาษาอังกฤษในสภาพจริงร่วมกบันักเรียนชาวต่างชาติ 
เจ้าของภาษา 75% 
     9.2.3 นักเรียนในโครงการ English Programme ได้แสดงความสามารถเติมเตม็ตามศักยภาพทางด้านภาษาและ ความสามารถ
พิเศษ 80% 
         9.2.4 นักเรียนในโครงการ English Programme มีทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นและแก้ปัญหา 75% 
         9.2.5 นักเรียนโครงการ English Programme มีทักษะในการทำงานเป็นทีม มีความคิดริเริม่สร้างสรรค์และจิตอาสาพัฒนา
สังคม 80% 
10. สถานทีด่ำเนินการ (Place) 1. โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย จังหวัดร้อยเอ็ด 
                                        2. แหล่งเรียนรู้ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
       3. แหล่งเรียนรู้ในต่างประเทศ 
 

11. ระยะเวลาดำเนินการ (Time) () ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2564 (1 เมษายน 2564 – 30 กันยายน 2564)  
      () ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2564 (1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565) 

12. วิธีดำเนินการ (Procedure : activity) 
ลำดับที ่
I tem 

การดำเนินการ 
(Implementation) 

ระยะเวลา 
Time 

งบประมาณ  
Budget 

ผู้รับผิดชอบ 
Project Proposer 

กิจกรรมที่ 1 น้องพี ่EP สัมพันธ์  
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1 1.ขั้นเตรียมการ (Plan) 
    1.1 เสนอขออนุมัติดำเนินการตามโครงการ 
    1.2 แต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินงาน 
2. ขั้นดำเนินการ (Do) 
    2.1 นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมแบ่งเป็นฐาน 5 ฐาน ดังนี ้
         ฐานที่ 1 พบปะเพือ่นใหม่  
         ฐานที่ 2 ทกัษะการฟัง 
         ฐานที่ 3 ปริศนาคำทาย 
         ฐานที่ 4 ผจญภยัในต่างแดน  
         ฐานที่ 5 รับขวัญน้องใหม่ (บายศรีสู่ขวัญ) 
    2.2 จัดอาหารกลางวัน 1 มื้อ และอาหารวา่ง 2 มื้อ ให้นักเรียน 
EP จำนวน 180 คน  
3. ขั้นตดิตามประเมินผล (Check) 
   3.1 ประเมินผลงาน/รายงานผลการดำเนินงาน 
4.ขั้นทบทวนปรบัปรุงแก้ไข (Action) 
   4.1 ทบทวนรายงานเพือ่วางแผนปรับปรุง  
   4.2 สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน 

1พ.ค. – 30มิ.ย 
2564 

 
31 ก.ค. 2564  

 
 
 
 
 
 
 

9 ส.ค. 2564 
 

10 ส.ค. 2564 
 

เงินสนับสนุนสมทบ EP 
รวมสุทธิ 30,000 บาท 

 
 
 

 กิจกรรมฐาน 5 ฐาน  
ฐานละ 2,400 บาท  
รวม 12,000 บาท 

 
18,000 บาท 

รวมสุทธิ 30,000 บาท 

นายวิชาญ นอ้ยเมืองเปลือย 
และคณะกรรมการดำเนินงาน
โครงการ English 
Programme 
 
 
 
 

กิจกรรมที่ 2  ค่ายวทิยาศาสตร ์(Sciences Camp) นักเรียนชั้น ม.1 English Programme ณ อพวช. 
1  1.ขั้นเตรยีมการ (Plan) 

   1.1 เสนอขออนุมัติดำเนินการตามโครงการ 
   1.2 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 
   1.3 ประชุมวางแผนในการจัดกิจกรรมค่าย 
2.ขั้นดำเนินการ (Do) 
   2.1 กำหนดการจัดกิจกรรมค่าย, ศึกษาเส้นทางและติดต่อ
ประสานงานกับสถานที่ที่จัดกจิกรรมค่าย 
   2.2 นำนกัเรียนค่ายที่ศูนย์ อพวช. 
- ลงทะเบียนเข้าค่ายครู-นักเรียน 
- ที่พัก+อาหารเช้า-เย็น 
- เช่าเหมารถ 
- เบี้ยเล้ียงครู 2 วัน 
3.ขั้นติดตามประเมินผล (Check) 
   3.1 ประเมินผลงาน/รายงานผลการดำเนินงาน 
4.ขั้นทบทวนปรบัปรุงแก้ไข (Action) 
   4.1 ทบทวนรายงานเพือ่วางแผนปรับปรุง  
   4.2 สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน 

1 เม.ย. – 30 มิ.ย 
2564 

 
 

1-10 ก.ย. 2564 
 
 

13-17 ก.ย. 2564 
 
 
 
 
 

 24 ก.ย. 2564 
27 ก.ย. 2564 

 

เงินสนับสนุนสมทบ EP 
รวมสุทธิ 290,000 บาท 

 
 
 
 
 
 

183,320 บาท 
23,000 บาท 
76,000 บาท 
7,680 บาท 

รวมสุทธิ 290,000 บาท 

นางสาววีรนุช วรามิตร 
และคณะกรรมการดำเนินงาน
โครงการ English 
Programme 
 

กิจกรรมที่ 3 คา่ยภาษาอังกฤษ (English Camp) สำหรับนักเรียน EP ชั้น ม.1-2 ประจำปีการศึกษา 2564 ณ จังหวัดเพชรบุรึ 
1  1.ขั้นเตรยีมการ (Plan) 

   1.1 ประชุมแผนงาน 
   1.2 เสนอขออนุมัติดำเนินการตามโครงการ 
   1.3 ประชุมวางแผนในการจัดกิจกรรมค่าย 
2.ขั้นดำเนินการ (Do) 
   2.1 กำหนดการจัดกิจกรรมค่าย, ศึกษาเส้นทางและติดต่อ
ประสานงานกับสถานที่ที่จัดกจิกรรมค่าย 
   2.2 นำนกัเรียนเดินทางไปเข้าค่ายที่จงัหวัดเพชรบุรี 

1พ.ค. – 30มิ.ย. 
2564 

 
 
 

1-20 ม.ค. 2565 
 

24-26 ม.ค. 2565 

เงินสนับสนุนสมทบ EP 
รวมสุทธิ 600,000 บาท 

 
 
 
 
 
36,000 บาท 

นายวิชาญ นอ้ยเมืองเปลือย 
และคณะกรรมการดำเนินงาน
โครงการ English 
Programme 
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- วิทยากรภายนอก 
- เอกสาร+อกุรณ์ประกอบการทำกิจกรรม 
- ลงทะเบียนเข้าค่าย 
- เหมารถ 
- เบี้ยเล้ียงครู 
3.ขั้นติดตามประเมินผล (Check) 
   3.1 ประเมินผลงาน/รายงานผลการดำเนินงาน 
4.ขั้นทบทวนปรบัปรุงแก้ไข (Action) 
   4.1 ทบทวนรายงานเพือ่วางแผนปรับปรุง  
   4.2 สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน 

9 ก.พ. 2565 
 
 

10 ก.พ. 2565 
 

48,000 บาท 
376,200 บาท 
135,000 บาท 

4,800 บาท 
รวมสุทธิ 600,000 บาท  

ลำดับที ่
I tem 

การดำเนินการ 
(Implementation) 

ระยะเวลา 
Time 

งบประมาณ 

Budget 
ผู้รับผิดชอบ 

Project Proposer 
กิจกรรมที่ 4   ฝึกทักษะภาษาอังกฤษและศึกษาแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมต่างประเทศ (ออสเตรเลยี) 

1  1.ขั้นเตรยีมการ (Plan) 
   1.1 สำรวจจำนวนนักเรียนที่ตอ้งการร่วมกิจกรรม 
   1.2 เสนอขออนุมัติดำเนินการตามโครงการ 
   1.3 แต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินงาน 
   1.4 ประชุมคณะกรรมการและวางแผนการดำเนินงาน 
2.ขั้นดำเนินการ (Do) 
   2.1 ติดต่อประสานงานเจ้าหนา้ที่/สถานที่ 
   2.2 จัดเตรียมเอกสารเพื่อขออนุญาตเดินทางและขอ 
วีซ่าไปต่างประเทศ 
   2.3 ประชุมผู้ปกครองและนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการเพื่อชี้แจง
และนัดหมาย 
   2.4 คณะครูและนักเรียนที่เข้ารว่มโครงการเดินทางไปฝึกทักษะ
ภาษาอังกฤษและศึกษาแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมที่ประเทศ
ออสเตรเลีย 
- สมทบทุนการศึกษานกัเรียน 
- ค่าเรียนภาษาอังกฤษที่ต่างประเทศ 
- เช่าเหมารถ 
- เบี้ยเล้ียงครู 2 วัน 
- อาหาร+อาหารว่างนักเรียน 
- จัดส่งเอกสารและของที่ระลึก 
3.ขั้นติดตามประเมินผล (Check) 
   3.1ประเมินผลงาน/รายงานผลการดำเนินงาน 
4.ขั้นทบทวนปรบัปรุงแก้ไข (Action) 
   4.1 ทบทวนรายงานเพือ่วางแผนปรับปรุง  
   4.2 สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน 
 

1 พ.ค. – 30 มิ.ย.  
2564 

 
 
 
 

ก.ค. - ส.ค. 2564 
ก.ย. - ต.ค. 2564 

 
ม.ค. 2565 

 
21 – 25 มี.ค. 2565 

 
 

8 เม.ย. 2565 
 

11 เม.ย. 2565 

เงินสนับสนุนสมทบ EP 
รวมสุทธิ 600,000 บาท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

450,000 บาท 
106,200 บาท 
30,000 บาท 
6,000 บาท 
4,500 บาท 
3,250 บาท 

รวมสุทธิ 600,000 บาท 
 

นางกรรณิการ์ พันธภิบาล 
และคณะกรรมการดำเนินงาน
โครงการ English 
Programme 
 

กิจกรรมที่ 5  EP Intercultural Night & Goodbye Seniors 2021 ประจำปีการศึกษา 2564 
1  1.ขั้นเตรยีมการ (Plan) 

   1.1 เสนอขออนุมัติดำเนินการตามโครงการ 
   1.2 แต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินงาน 

1พ.ค.–30 มิ.ย. 
2564 

 

เงินสนับสนุนสมทบ EP  
รวมสุทธิ 220,000 บาท 

 

นางสาวสลินดา  โคตรภักด ี  
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   1.3 ประชุมวางแผนในการจัดกิจกรรม 
2.ขั้นดำเนินการ (Do) 
   2.1 ประสานงานสถานที่และผู้เกี่ยวขอ้ง 
   2.2 กำหนดกจิกรรม, มอบหมายครูและนักเรียนรับผิดชอบการ
แสดงกิจกรรมแต่ละรายการ 
   2.3 ผู้ปกครองและครูเข้าร่วมงานแสดงความสามารถของ
นักเรียนในโครงการ English Programme ณ ศูนย์ประชุมสาเกตุ
ฮอลล ์
- อาหาร+สถานที ่ 
- วิทยากรภายนอก 2 คน 
- ตกแต่งสถานที่, เวทีและซุ้มถ่ายภาพ 
3.ขั้นติดตามประเมินผล (Check) 
   3.1 ประเมินผลงาน/รายงานผลดำเนินงาน 
4.ขั้นทบทวนปรบัปรุงแก้ไข (Action) 
   4.1 ทบทวนรายงานเพือ่วางแผนปรับปรุง  
   4.2 สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน 

 
 

ก.ค. 2564 
ส.ค. 2564 

 
25 ธ.ค. 2564 

 
 

10 ม.ค. 2565 
 

11 ม.ค. 2565 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

176,000 บาท 
6,000 บาท 

38,000 บาท 
รวมสุทธิ 220,000 บาท 

และคณะกรรมการดำเนินงาน
โครงการ English 
Programme 

กิจกรรมที่ 6  ค่ายบูรณาการส่งเสริมสขุภาพจติและปัจฉมินิเทศสำหรบันักเรยีนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โครงการ English Programme ณ จังหวัดจันทบุรี 
1  1.ขั้นเตรยีมการ (Plan) 

   1.1 เสนอขออนุมัติดำเนินการตามโครงการ 
   1.2 แต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินงาน 
   1.3 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน 
2.ขั้นดำเนินการ (Do) 
   2.1 กำหนดการจัดกิจกรรมค่าย, ศึกษาเส้นทางและติดต่อ
ประสานงานกับสถานที่ที่จัดกจิกรรมค่าย 
   2.2 นำนกัเรียน EP ม.3 เดินทางไปเข้าค่ายที่จังหวัดจันทบุร ี
- เช่าเหมารถ 
- เบี้ยเล้ียงครู 2 วัน 
- อาหารกลางวัน+อาหารวา่งนักเรียนวนัเดินทาง 
- ลงทะเบียนเข้าค่าย 
3.ขั้นติดตามประเมินผล (Check) 
   3.1ประเมินผลงาน/รายงานผลการดำเนินงาน 
4.ขั้นทบทวนปรบัปรุงแก้ไข (Action) 
   4.1 ทบทวนรายงานเพือ่วางแผนปรับปรุง  
   4.2 สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน 

1พ.ค. – 30มิ.ย.  
2564 

 
 
 

ม.ค. 2565 
 

2-5 ก.พ. 2565 
 

14 มี.ค. 2565 
 

15 มี.ค. 2565 
 

เงินสนับสนุนสมทบ EP 
รวมสุทธิ 300,000 บาท 

 
 
 
 
 
 

112,000 บาท 
4,800 บาท 
6,000 บาท 

177,200 บาท  
รวมสุทธิ 300,000 บาท 

นายจิรภัทร  สมคำ  
และคณะกรรมการดำเนินงาน
โครงการ English 
Programme 
 

ลำดับที ่
I tem 

การดำเนินการ 
(Implementation) 

ระยะเวลา 
Time 

งบประมาณ 
Budget 

ผู้รับผิดชอบ 
Project Proposer 

กิจกรรมที่ 7  ค่าย EP อาสา ภาษาและวัฒนธรรม ณ โรงเรียนในจังหวดัร้อยเอ็ด 
1 1.ขั้นเตรียมการ  

    1.1 สำรวจสถานที่ที่เหมาะสมในการจัดค่าย 
    1.2 เสนอขออนุมัติดำเนินการตามโครงการ 
    1.3 แต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินงาน 
    1.4 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน 
2.ขั้นดำเนินการ  
    2.1 ติดต่อประสานงานสถานที่, ผู้ที่เกี่ยวข้องและสำรวจเส้นทาง 

1พ.ค.– 30มิ.ย. 
2564 

 
 
 
 

ม.ค. 2565 

- เงินสนับสนุนสมทบ EP 
รวมสุทธิ 35,000 บาท 

 
 
 
 
 

นางสาวอรอุมา ปาสาใน 
และคณะกรรมการดำเนินงาน
โครงการ English 
Programme 
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    2.2 กำหนดการจัดกิจกรรมค่าย 
         ฐานที่ 1 กิจกรรมส่งเสริมทักษะการฟัง (Shooter) 
         ฐานที่ 2 กิจกรรมส่งเสริมทักษะการพูด (Finding Me!) 
         ฐานที่ 3 กิจกรรมส่งเสริมทักษะการอ่าน (Word Run-Run) 
         ฐานที่ 4 กิจกรรมส่งเสริมทักษะการเขียน (Write Me) 
         ฐานที่ 5 กิจกรรมส่งเสริมคำศัพท์ภาษาอังกฤษ (Swatter) 
         ฐานที่ 6 กิจกรรมส่งเสริมความรู้อาเซียน (ASEAN Game) 
    2.3 นำนักเรียนอาสาสมัคร EP จำนวน 60 คน ไปจัดกจิกรรม
ค่ายภาษาอังกฤษ ณ โรงเรียนที่เลือกไว้ 
- อุปกรณ์จัดกิจกรรมฐานและรางวัล 6 ฐาน  
- เช่าเหมารถ 1 คัน 
- อาหารและอาหารวา่งนักเรียน 60 คน 
- เบี้ยเล้ียงครู 10 คน 
- เอกสารคู่มือค่ายและเกยีรติบัตร 
3.ขั้นติดตามประเมินผล  
   3.1ประเมินผลงาน/รายงานผลการดำเนินงาน 
4.ขั้นทบทวนปรบัปรุงแก้ไข 
   4.1 ทบทวนรายงานเพือ่วางแผนปรับปรุง  
   4.2 สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน 
 

ก.พ. 2565 
 
 
 
 
 
 

18 มี.ค. 2565 
 
 

25 มี.ค. 2565 
 

28 มี.ค. 2565 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
12,996 บาท 
8,000 บาท 
6,000 บาท 
2,400 บาท 
5,604 บาท 

รวมสุทธิ 35,000 บาท  
 

 

13. งบประมาณ (Proposed Budget)  
      13.1 เงินบำรุงการ ศึกษาโครงการฯ จำนวน =       -       บาท 

      13.2 เงินสนับสนุนโครงการฯ           จำนวน = 2,075,000.00 บาท 
              รวมเงิน (Total) จำนวน  = 2,075,000.00 บาท (สองล้านเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 

แบบประมาณการค่าใช้จ่าย 
โครงการเพ่ิมพูนประสบการณ์การเรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญและแหลง่เรียนรู้เพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต 

งานโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English Programme) 
โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2563 

 
กิจกรรมที่ 1  น้องพี่ EP สมัพันธ์ ประจำปีการศึกษา 2564 

ลำดับที่ 
Item 

รายการ 
Lists of materials 

 จำนวน/      
หน่วย   

Quantity 

 ราคา/     
หน่วยละ  
Price 

งบประมาณ Budget 

เงินบำรุง
การศึกษา
โครงการฯ 

เงินสนับสนุน
โครการ 

1 ค่าอาหารกลางวันและอาหารวา่งสำหรบันักเรียนในโครงการ EP  180 คน 100 - 18,000 

2 

ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม 5 ฐาน 
- ฐานที่ 1 พบปะเพือ่นใหม ่
- ฐานที่ 2 ทกัษะการฟัง 
- ฐานที่ 3 ปริศนาคำทาย 
- ฐานที่ 4 ผจญภยัในต่างแดน  

5 ฐาน 2,400 - 12,000 
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- ฐานที่ 5 รับขวัญนอ้งใหม่ (บายศรีสู่ขวญั) 

รวม  (สามหมื่นบาทถ้วน) 30,000 

 
กิจกรรมที่ 2    ค่ายวิทยาศาสตร์ (Science Camp) ม.1 EP ที่ อพวช. 

ลำดับที่ 
Item 

รายการ 
Lists of materials 

 จำนวน/      
หน่วย   

Quantity 

 ราคา/     
หน่วยละ  
Price 

งบประมาณ Budget 

เงินบำรุง
การศึกษา
โครงการฯ 

เงินสนับสนุน
โครการ 

1 ค่าลงทะเบียนเข้าค่าย (นักเรียน) 60 3,000   180,000 

2 ค่าลงทะเบียนเข้าค่าย (คร)ู 8 415   3,320 

3 ค่าที่พักคณะครูและนักเรียน 68 250   17,000 

4 ค่าอาหารเช้า+เย็น นักเรียน  60 100  6,000 

6 ค่าเช่าเหมารถ (4 วัน) (9,500/วัน/คัน) 2 คัน 38,000   76,000 

7 ค่าเบี้ยเล้ียงครู (2 วัน) 8 240   7,680 

รวม (สองแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)   290,000 

 
กิจกรรมที่ 3   ค่ายภาษาอังกฤษ (English Camp) ม.1-2 เพชรบุร ี

ลำดับที่ 
Item 

รายการ 
Lists of materials 

 จำนวน/      
หน่วย   

Quantity 

 ราคา/     
หน่วยละ  
Price 

งบประมาณ Budget 

เงินบำรุง
การศึกษา
โครงการฯ 

เงินสนับสนุน
โครการ 

1 ค่าวิทยากรค่ายภาษาอังกฤษ (3 วัน) 10 คน 1200   36,000 

2 ค่าเอกสารและอปุกรณ์การจัดกิจกรรม+รางวัล 120 คน 400   48,000 

3 
ค่าลงทะเบียน (ค่าที่พัก 2 คืน, ค่าอาหาร 6 มื้อ, อาหารว่าง 4 มื้อ 
และอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์)   

130 คน 2,893   376,200 

4 ค่าเช่าเหมารถ (3 วัน) (15,000/วัน/คัน) 3 คัน 45,000   135,000 

5 ค่าเบี้ยเล้ียงครู (2 วัน) 10 คน 480   4,800 

รวม  (หกแสนบาทถ้วน) 600,000 

 
กิจกรรมที่ 4   ฝึกทักษะภาษาอังกฤษและศึกษาแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมต่างประเทศ 

ลำดับที่ 
Item 

รายการ 
Lists of materials 

 จำนวน/      
หน่วย   

Quantity 

 ราคา/     
หน่วยละ  
Price 

งบประมาณ Budget 

เงินบำรุง
การศึกษา
โครงการฯ 

เงินสนับสนุน
โครการ 

1 สมทบเป็นทุนการศึกษาใหก้ับนักเรียน 45 คน 10,000   450,000 

2 ค่าดำเนินการเรียนภาษาอังกฤษที่ต่างประเทศ  45 คน 2,360   106,200 
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3 ค่ารถไป-กลับสนามบิน, ไปขอวีซ่า 2 รอบ (10,00/วัน/คัน) (3 วัน) 1 คัน 30,000   30,000 

4 เบี้ยเล้ียงครู (2 วัน)  5 คน 480   6,000 

5 ค่าอาหารและอาหารวา่งนักเรียนวันเดินทางไป-กลับ (2 วัน) 45 คน 100   4,500 

6 ค่าติดต่อประสานงานและจัดส่งเอกสาร 50 คน 5   250 

7 ค่าของที่ระลึกมอบโรงเรียนสอนภาษา 1 ชิ้น 3,050   3,050 

                   รวม (หกแสนบาทถ้วน)    600,000 
กิจกรรมที่ 5  EP Intercultural Night & Goodbye Seniors 

ลำดับที่ 
Item 

รายการ 
Lists of materials 

 จำนวน/      
หน่วย   

Quantity 

 ราคา/     
หน่วยละ  
Price 

งบประมาณ Budget 

เงินบำรุง
การศึกษา
โครงการฯ 

เงินสนับสนุน
โครการ 

1 ค่าอาหารและค่าเช่าสถานที ่ 80 ชุด 2,200   176,000 

2 
ค่าตอบแทนวิทยากรภายนอกฝกึซ้อมดนตรี Orchestra และ 
Guitar (15 ชั่วโมง) (200/ชม./คน) 

2 คน 3,000 
  

6,000 

3 ค่าตกแต่งสถานที่+จัดเวทีและซุ้มถา่ยภาพ 1 38,000   38,000 

รวม (สองแสนสองหมื่นบาทถ้วน)   220,000 

 
กิจกรรมที่ 6   ค่ายบูรณาการส่งเสรมิสุขภาพจติและปัจฉมินิเทศนักเรียนชั้น ม.3 EP จันทบุร ี

ลำดับที่ 
Item 

รายการ 
Lists of materials 

 จำนวน/      
หน่วย   

Quantity 

 ราคา/     
หน่วยละ  
Price 

งบประมาณ Budget 

เงินบำรุง
การศึกษา
โครงการฯ 

เงินสนับสนุน
โครการ 

1 ค่าเช่าเหมารถไป-กลับ จังหวัดจันทบุรี (14,000/คัน/วัน) (4 วัน) 2 คัน 56,000   112,000 

2 ค่าเบี้ยเล้ียงครู (2 วัน) 10 480   4,800 

3 ค่าอาหารกลางวันและอาหารวา่งนักเรียนวันเดินทางไป-กลับ (2 วัน) 60 100   6,000 

4 
ค่าลงทะเบียน (ค่าที่พัก 2 คืน, ค่าอาหาร 6 มื้อ, อาหารว่าง 4 มื้อ 
และอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์)   

70 คน 2,531  177,200 

รวม (สามแสนบาทถ้วน) 300,000 

 
 

กิจกรรมที่ 7  EP อาสา ภาษาและวัฒนธรรม ณ โรงเรียนในจังหวดัร้อยเอ็ด 

ลำดับที่ 
Item 

รายการ 
Lists of materials 

 จำนวน/      
หน่วย   

Quantity 

 ราคา/     
หน่วยละ  
Price 

งบประมาณ Budget 

เงินบำรุง
การศึกษา
โครงการฯ 

เงิน
สนับสนุน
โครการ 

1 ค่าเช่าเหมารถไปโรงเรียนที่จัดค่าย 1 คัน 8,000 - 8,000 

2 ค่าอาหารและอาหารวา่งนักเรียน 60 คน 100 - 6,000 
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3 ค่าเบี้ยเล้ียงครู 10 คน 240 - 2,400 

4 

ค่าวัสด ุอุปกรณ์จัดกิจกรรมฐานและรางวัล 
- ฐานที่ 1 กิจกรรมส่งเสริมทักษะการฟงั (Shooter) 
- ฐานที่ 2 กิจกรรมส่งเสริมทักษะการพดู (Finding Me!) 
- ฐานที่ 3 กิจกรรมส่งเสริมทักษะการอา่น (Word Run-Run) 
- ฐานที่ 4 กิจกรรมส่งเสริมทักษะการเขียน (Write Me) 
- ฐานที่ 5 กิจกรรมส่งเสริมคำศัพท์ภาษาอังกฤษ (Swatter) 
- ฐานที่ 6 กิจกรรมส่งเสริมความรู้อาเซียน (ASEAN Game) 

6 ฐาน 2,166 
 

- 

12,996 

5 ค่าเอกสารคู่มือค่ายและเกียรติบัตร 100 เล่ม 56 - 5,604 

รวม (สามหมื่นห้าพันบาทถ้วน)   35,000 

 
14. เนื้อหาสาระ (Content for Seminar)  
     สำหรับกิจกรรมที่ 7  

1. กิจกรรมส่งเสริมทักษะการฟัง (Shooter) มีการใช้เกมและคำบอกทิศทาง เซ่น Go straight มีความหมายว่า เดินตรงไป 
Turn right มีความหมายว่า เลี้ยวขวา ฯลฯ ในการจดัฐานการเรียนรู้ 

2. กิจกรรมส่งเสริมทักษะการพดู (Finding Me!) มีการใช้เกมและคำคุณศัพท์ เซ่น beautiful มีความหมายว่า สวยงาม 
lovely มีความหมายว่า นำรัก ฯลฯ ในการจัดฐานการเรยีนรู ้

3. กิจกรรมส่งเสริมทักษะการอ่าน (Word Run-Run) มีการใช้เกมรวมทั้งคำศัพท์ American และ British ในการจดัฐานการ
เรียนรู ้

4. กิจกรรมส่งเสริมทักษะการเขียน (Write Me) มีการใช้เกมทายคำศัพท์จากรูปภาพและการเขียน สะกดคำศัพท์ในการจดั
ฐานการเรยีนรู ้

5. กิจกรรมส่งเสริมคำศัพท์ภาษาอังกฤษ (Swatter) มีการเรียนรู้คำศพัท์ผ่านเกม 
6. กิจกรรมส่งเสริมความรู้อาเซยีน (ASEAN Game) มีการเรยีนรู้ความรู้อาเซยีนผ่านเกม 

15. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (Connected Agencies) 
15.1 สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด    
15.2 งานวิชาการ 
15.3 งานธุรการ 

      15.4 งานแผนงาน      
15.5 งานการเงิน 

      15.6 งานพัสดุ   
15.7 ห้องสมุดโรงเรยีนร้อยเอด็วิทยาลัย 
15.8 หอประชุมราชบุรุษจันทร์อุตมะพรหม 
15.9 องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) (กิจกรรมที่ 2) 
15.10 โรงแรมสาเกตุฮอลล์ อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด (กิจกรรมที่ 5) 
15.11 โรงเรียนประถมศึกษา/โรงเรียนขยายโอกาส จังหวัดร้อยเอ็ด (กิจกรรมที่ 7) 

16. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (End – products of Expected outcomes) 
       16.1 นักเรียนมีเจตนคติที่ดี และเกดิแรงบันดาลใจในการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพของตนโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อในการ

เรียนการสอน มีความเช่ือมั่นในโครงการและหลักสูตร มีการปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมใหม่ได้อย่างดี เกิดความรัก สามัคคี คอย
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ช่วยเหลือกันระหว่างรุ่นพี่ รุ่นน้อง ทำให้นักเรียนใหม่เกดิความอบอุน่ใจ และเรยีนรู้อย่างมีความสุข สามารถพัฒนาตนได้ทั้งทาง
สติปัญญา คณุธรรม จริยธรรม เปน็สมาชิกท่ีดีของโครงการ English Programme และ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 

 16.2 นักเรียนได้มีโอกาสฝึกทักษะกระบวนการในการเรียนที่หลากหลายจากแหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกประเทศ , ได้รับ
ประสบการณ์ตรงในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษในสภาพจริงร่วมกับนักเรียน และครูชาวต่างชาติ 

16.3 นักเรียนได้แสดงความสามารถทางภาษาและความสามารถพิเศษ                          
 16.4 นักเรียน โครงการ English Programme ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาระดับช่วงช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น
ตามหลักสูตร โครงการ English Programme โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย มีการพัฒนาท้ังทางด้านสติปญัญา คณุธรรม และจริยธรรม ท่ีจำเป็น
ในการดำเนินชีวติ มโีลกทัศน์ ชีวทัศน์ ในการดำเนินชีวิตในสังคมโลกยุคโลกาภิวัตน์อย่างมีความสุข เกดิทัศนคติที่ดี เกดิความรักสามคัคีในหมู่
คณะ สถาบัน และประเทศชาต ิ
 16.5 นักเรียนสามารถประยุกต์องค์ความรู้ที่ได้จากการเรยีนรู้ในห้องเรียนไปสู่การปฏิบตัิเพื่อประโยชนส์ังคมและฝึกการ
ทำงานเป็นทีมร่วมกับผู้อื่น 
  16.6 เกิดความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษามเีครือข่ายความร่วมมือท่ีเขม้แข็งกับสถาบันการศึกษาในระดับท้องถิ่น 
และระดับสากล 
17.  เคร่ืองมือท่ีใช้ประเมินผลกิจกรรม  
        17.1  แบบสำรวจความพึงพอใจของนักเรียน EP ต่อกิจกรรม EP น้องพี่สัมพันธ์และความเช่ือมั่นต่อโครงการ EP  
        17.2  แบบประเมินความพึงพอใจต่อกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ 
        17.3 แบบประเมินความพึงพอใจต่อกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ 
        17.4 แบบประเมินความพึงพอใจต่อกิจกรรมฝึกทักษะภาษาอังกฤษและศึกษาแหล่งเรียนรู้ทางวฒันธรรมตา่งประเทศ 
        17.5 แบบประเมินความพึงพอใจต่อกิจกรรม EP Intercultural Night & Goodbye Seniors 
        17.6 แบบประเมินความพึงพอใจต่อกิจกรรมค่ายบูรณาการสง่เสริมสุขภาพจติและปัจฉิมนเิทศนักเรียนช้ัน ม.3 EP จันทบุร ี
        17.7 แบบประเมินความพึงพอใจต่อกิจกรรมอาสา ภาษาและวัฒนธรรม ณ โรงเรียนในจังหวัดร้อยเอ็ด 
18. การควบคุมความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น 

18.1 ไม่สามารถดำเนินการตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในโครงการ เนื่องจากโรงเรียนเปิดภาคเรียนช้ากว่ากำหนด  
จากผลกระทบของโรคระบาด COVID-19 

18.2 นักเรียนท่ีเข้าร่วมกิจกรรมเกิดอาการไม่สบาย หรือเกิดอุบัติเหตุระหว่างการทำกิจกรรม 
 18.3  ไม่สามารถดำเนินโครงการตามกำหนดในแผนได้เพราะปัจจัยภายนอกตามสถานการณ์ ขณะนั้น เช่น การปิดประเทศ
เนื่องจากโรคระบาด COVID 19 
 18.4  งบประมาณในการดำเนินโครงการมีความผันผวนสูงขึ้นอยู่กับสถานการณ์โลกในขณะนั้น 
 18.5  งบประมาณที่ใช้ส่วนมากข้ึนอยู่กับจำนวนนักเรียนที่สมัครเข้าร่วมโครงการในแต่ละปี 

18.6  ความยุ่งยากในการบริหารงบประมาณ เนื่องจากค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับจำนวนผู้ปกครองและครู 
ที่เข้าร่วมงานในแต่ละปี 

18.7 ความปลอดภัยในการเดินทาง และสถานท่ีที่ใช้ในการจัดกิจกรรม 
18.8 สภาพพื้นที่ / อากาศไม่เอื้ออำนวยในการทำกิจกรรมฐานกลางแจ้ง 

19. แนวทางการแก้ปัญหาความเสี่ยงท่ีจะเกิดขึ้น  
19.1 เตรียมแผนสำรองเลื่อนระยะเวลาในการดำเนินการออกไปให้เหมาะสม หรือเปลี่ยนรูปแบบกิจกรรมให้เหมาะสมกับ

สถานการณ์ 
 

19.2 จัดงบประมาณสำรองเผื่อเกิดเหตุฉุกเฉินและเชิญเจ้าหน้าท่ีและบุคลากรฝ่ายพยาบาลเข้าร่วมกิจกรรมด้วย 
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 19.3 จัดทำแผนสำรองเพื่อเลื่อนการเดินทางไปเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมหรือแผนสำรองสำหรับการเดินทางไปประเทศที่ไม่มี
ความเสี่ยงต่อความปลอดภัยและสวัสดิภาพของผู้เข้าร่วมโครงการโดยยังสนองต่อวัตถุประสงค์ของโครงการ 
 19.4 มีการสำรองงบประมาณบางส่วน เพื่อรองรับความเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์โลก เช่น  ความผันผวนของอัตรา
แลกเปลี่ยนสกุลเงินท่ีอาจส่งผลต่อราคาตั๋วเครื่องบินและที่พัก เป็นต้น 

19.5 จัดทำแบบสำรวจความต้องการเข้าร่วมโครงการของนักเรียนตั้งแต่ต้นปีการศึกษา เพื่อทราบจำนวนนักเรียนและ
สามารถ 

วางแผนบริหารงบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
19.6 จัดทำแบบสำรวจการเข้าร่วมงานให้ผู้ปกครองและครูตอบรับ เพื่อประมาณการค่าใช้จ่ายในส่วนท่ีเกี่ยวข้อง 

 19.7 ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องสำรวจเส้นทาง จัดหาและตรวจสอบพาหนะที่จะใช้พร้อมท้ังติดต่อและตรวจสอบความปลอดภัย 
19.8 เตรียมแผนสำรองทำกิจกรรมในอาคาร/ หอประชุม, เตรียมกิจกรรมหลากหลายมีความยืดหยุ่นในเรื่องของเวลาและ

สถานท่ี 
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1. (1.38.1) โครงการ (Project) ส่งเสริมศักยภาพการเรียนรู้ด้านภาษาศาสตร์สังคมศาสตร์และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

2.  สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน มาตรฐานที่ 1  
3. สอดคล้องกับยุทธศาสตร์   ข้อที่ 1 
    เป้าหมายหลัก                ข้อที่ 1.1 , 1.2 , 1.3 , 1.4 ,1.5 , 1.6 ,1.7  
    ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน ข้อที ่1.1.1-1.1.5, 1.2.1-1.2.2, 1.3.1-1.3.3, 1.4.1-1.4.3, 1.5.1,1.6.1, 1.7.1-1.7.2 
4. หน่วยงานที่รับผิดชอบ งานโครงการส่งเสริมพัฒนานักเรียนความสามารถพิเศษ ภาษาศาสตร์ -สังคมศาสตร์  ฝ่ายวิชาการ   
5. ผู้รับผิดชอบดำเนินงาน (project proposer) นางชนากาญจน์  อุ่นละออ  
6. ลักษณะโครงการ (Type of the project)  โครงการใหม่ 
7. หลักการและเหตุผล (Background of Rational Criteria) 
   โครงการส่งเสริมพัฒนานักเรียนความสามารถพิเศษ ภาษาศาสตร์-สังคมศาสตร์ดำเนินการขึ้นเพื่อพัฒนานักเรียนตามศักยภาพ 
แต่เนื่องจากนักเรียนในโครงการนี้มีพื้นฐานความรู้และทักษะการเรียนรู้ที่แตกต่างกันมาก จำเป็นที่จะต้องมีการปรับพื้นฐานความรู้ 
และทักษะในการเรียนรู้ โครงการการจัดการเรียนรู้เพิ่มพูนประสบการณ์จะทำให้นักเรียนปรับพื้นฐานความรู้และทักษะที่จำเป็นในการ
เรียนรู้ โดยจัดการเรียนรู้เพิ่มนอกเวลาเรียน เพื่อเพ่ิมระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และเพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบเข้าศึกษาต่อ
ระดับอุดมศึกษา และประเมินผลระดับชาติ จึงจำเป็นจะต้องทบทวนเนื้อหาวิชาที่เรียนผ่านมาและติวเข้มเพื่อให้เกิดทักษะการคิดขั้นสูง
ดังนั้นการจัดการสอนติวเข้ม โดยผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ส่งผลให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้น                                                                                                                                           
8. วัตถุประสงค ์(Objectives) 
    8.1 เพื่อปรับหลักสูตรในช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 บางรายวิชามาเรียนในช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4,5 ได้ย่นระยะเวลาเรียน  
มีเวลาสำหรับทบทวนบทเรียน และยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน 
    8.2 เพื่อเตรียมความพร้อมให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีความรู้ ทักษะ และเทคนิคการทำข้อสอบ  GAT PAT  9 วิชาสามัญ 
และเตรียมความพร้อมในการสอบเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา 
    8.3 เพื่อปรับพื้นฐานความรู้ทักษะการเรียนรู้ และฝึกทักษะภาษาอังกฤษที่ครบถ้วนตามระดับชั้น เกิดแรงบันดาลใจ และมีความ
เชื่อมั่นในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารมากขึ้น มีความพร้อมที่จะพัฒนาสู่ระดับช้ันท่ีสูงขึ้น  
9. เป้าหมาย (Goals) 
    9.1 ด้านคุณภาพ (Quality)  
          9.1.1 นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4/12, 4/13 ,5/12, 5/13 ,6/12, 61/3 มีพื้นฐานความรู้และทักษะการเรียนรู้ที่ใกล้เคียงกัน 
ได้รับการพัฒนาให้มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้นอยู่ในเกณฑ์ ดี - ดีมาก  
          9.1.2 นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  6/12,6/13  มีความพร้อมและเทคนิคในการสอบประเมินผลระดับชาติ สอบเข้าศึกษาต่อใน
ระดับอุดมศึกษา GAT,  PAT และ 9 วิชาสามัญ  
          9.1.3 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/12, 4/13 ,5/12, 5/13 ,6/12, 61/3  มีพ้ืนฐานความรู้และทักษะภาษาอังกฤษ จีน 
ญี่ปุ่น เกาหลี สามารถสื่อสารได้ และมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้น 
    9.2 ด้านปริมาณ (Quantity) 
            9.2.1 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4/12, 4/13 ,5/12, 5/13 ,6/12, 61/3  จำนวน 212 คน มีพื้นฐานความรู้และทักษะ
การเรียนรู้ ได้รับการพัฒนาให้มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้นอยู่ในเกณฑ์ ดี - ดีมาก ร้อยละ 100 
  9.2.2 นักเรียนระดับชั้นปีที่ 6/12,6/13   มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง และมีความพร้อมในการสอบประเมินผลระดับชาติ  
สอบเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา GAT,  PAT และ 9 วิชาสามัญ 100 % 
  9.2.3 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/12, 4/13 ,5/12, 5/13 ,6/12, 6/13  มีพื้นฐานความรู้และทักษะภาษาอังกฤษ 
สามารถสื่อสารได้ และมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้นร้อยละ 90 
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10. สถานที่ดำเนินการ (Place) โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 
11. ระยะเวลาดำเนินการ (Time)  () ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2564 (1 เมษายน 2564 – 30 กันยายน 2564)  

            () ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2564 (1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565) 
12. วิธีดำเนินการ (Procedure : activity) 

ลำดับที ่
Item 

การดำเนินงาน 
Implementation 

ระยะเวลา 
Time 

งบประมาณ 
Budget 

ผู้รับผิดชอบ 
Project Proposer 

กิจกรรมที่ 1  หลักสตูรย่นระยะเวลาเรยีนและเพิ่มพูนประสบการณ์การเรยีนรู้ (ม.4,5,6) 
                 งบประมาณการที่ใช ้1.เงินบำรุงการศึกษา GPLS จำนวน = 266,500 บาท 
                                            2.เงินสนับสนุน GPLS        จำนวน = 195,000 บาท 
                                                   รวม                             = 461,500 บาท 

1.  1.ขั้นเตรยีมการ (Plan) 
    1.1 สำรวจความจำเป็น 
    1.2 เสนอโครงการ 
 2. ขั้นดำเนินการ (Do) 
    2.1 จัดทำตารางสอน 
    2.2 จัดหาครูผู้สอนประสานงาน 
    2.3 จัดการเรียนการสอนตามตาราง 
         ในคาบเรียนที่ 9และวันเสาร ์
    2.4 เบิก-จา่ยเงินค่าตอบแทนครูผู้สอน 
         ภาคเรยีนที่ 1 
         ภาคเรยีนที่ 2 
3. ขั้นตดิตามประเมินผล(Check) 
    3.1 ติดตามผล/ประเมินผลการดำเนนิงาน 
4. ขั้นทบทวนปรับปรุงแก้ไข (Action) 
    4.1 ทบทวนรายงานผลการปฏิบัต ิ
    4.2 สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน 

เม.ย. -พ.ค. 64 
 
 

มิ.ย.64 
มิ.ย.-ก.พ.65 

พ.ย.64 –ก.พ.65 
 
 
 

มิ.ย- ต.ค.64 
พ.ย- ก.พ.64 

มี.ค. 65 
 

มี.ค.-เม.ย.65 

- 
 
 
 
- 
- 
- 
 
 

230,750  บาท 
230,750   บาท 

- 
 
- 

 

นางชนากาญจน ์
อุ่นละออ 
นางสาวโศภิษฐ ์   
สุ่มมาตย ์
 

กิจกรรมที่ 2 ติวเข้มความรู้ สู่มหาวิทยาลัย (ม.5,6) 
                งบประมาณการที่ใช้ 1.เงินบำรุงการศึกษา GPLS จำนวน = 190,000 บาท 
                                           2.เงินสนับสนุน GPLS        จำนวน = 80,000 บาท 
                                                 รวม                             = 270,000 บาท 

2. 1.ขั้นเตรียมการ (Plan) 
    1.1 สำรวจความจำเป็น 
    1.2 เสนอโครงการ 
 2. ขั้นดำเนินการ (Do) 
    2.1 จัดทำตารางสอน 
    2.2 จัดหาครู  วิทยากร ผู้เชี่ยวชาญ  
    2.3 จัดการเรียนการสอนตามตาราง 
         ติวความรู้ ให้แก่นักเรียนชั้นม.6 ม.5 
    2.4 เบิก-จา่ยเงินค่าตอบแทนครูวิทยากร  
         ผู้เชี่ยวชาญ แต่ละสาขา 
    2.5 จัดทำเอกสารติว  Lifestyle test 
3. ขั้นติดตามประเมินผล (Check) 
    3.1 ติดตาม/ประเมินผลการดำเนินงาน 

เม.ย. -พ.ค. 64 
 
 
 

มิ.ย.-ต.ค.64 
พ.ย.64.-ก.พ.65 

ต.ค.64 
 
 
 
 

มี.ค. 65 
 

- 
 
 
 
- 
- 
 
 

190,000  บาท 
 

80,000  บาท 
- 
 

นางชนากาญจน์  
อุ่นละออ 
นางสาวโศภิษฐ ์
สุ่มมาตย ์
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4. ขั้นทบทวนปรับปรุงแก้ไข (Action) 
    4.1 ทบทวนรายงานผลการปฏิบัต ิ
    4.2 สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน 

มี.ค.-เม.ย.65 - 
 

 

กิจกรรมที่ 3 Intensive English For GPLS : R.W. (ม.4,5,6) 
งบประมาณการที่ใช้ 1.เงินบำรุงการศึกษา GPLS จำนวน = 188,400 บาท 
                          2.เงินสนับสนุน GPLS        จำนวน = 60,000 บาท 
                                   รวม                           = 248,400 บาท 

3.  1.ขั้นเตรยีมการ (Plan) 
    1.1 สำรวจความพร้อมของนักเรียน 
    1.2 เสนอโครงการขออนุมัต ิ
    1.3 แต่งต้ังคณะกรรมการ  
2. ขั้นดำเนินการ (Do) 
    2.1 ติดต่อวิทยากร จัดกิจกรรมอบรมพัฒนา 
         ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร           
         English  Camp 
    2.2 จัดกิจกรรมตามวันเวลาที่กำหนด 
    2.3 จัดหาสื่อการสอน วัสดุ อุปกรณ์ เพื่อเสริม 
         ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ เพือ่การสื่อสาร 
3. ขั้นตดิตามประเมินผล(Check) 
    3.1 ติดตาม/ประเมินผลการดำเนินงาน     
4. ขั้นทบทวนปรับปรุงแก้ไข (Action) 
   4.1 ทบทวนรายงานผลการปฏบิัต ิ
   4.2 สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน 

เม.ย.-พ.ค. 2564 
 
 
 

19-20 ส.ค. 2564 
 
 
 
 
 
 

มี.ค. 2565 
 

มี.ค. 2565 

- 
 
 
 
 
- 
 
 

248,400 บาท 
- 
 
- 
 
- 

นางชนากาญจน์   
อุ่นละออ 
นางสาวทับทิม 
มนตรีพิลา 
 

 
13. งบประมาณ (Proposed Budget) 
 13.1 งบอุดหนุน (Budget)                          -            บาท 
 13.2 เงินบำรุงการศึกษาโครงการฯ             644,900       บาท 
 13.3 เงินสนับสนุนโครงการฯ                     335,000      บาท 
                   รวม (Total)               979,900      บาท 
 

แบบประมาณการค่าใช้จ่าย 
โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ด้านภาษาศาสตร์สังคมศาสตร์และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

กิจกรรมที่ 1 หลักสูตรย่นระยะเวลาเรียนและเพ่ิมพูนประสบการณ์การเรียนรู้ (ม.4,5,6) ( 461,500 ) 

ลำดับที ่
Item 

รายการ 
Lists of materials 

 จำนวน/หน่วย 
   Quantity 

ราคา/หน่วยละ 
Price 

งบประมาณ Budget 
เงิน บกศ.
โครงการฯ 

เงินสนับสนุน
โครงการฯ 

1 ค่าตอบแทนครูผู้สอน ภาคเรียนที่ 1 จำนวน 25 คน    18  สปัดาห ์ 12,819 133,250 97,500 
2 ค่าตอบแทนครูผู้สอน ภาคเรียนที่ 2 จำนวน 25 คน    18  สปัดาห ์ 12,819 133,250 97,500 

รวม (Total)  รวมทัง้หมด ถัวจ่ายทุกรายการ (สี่แสนหกหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน) 266,500 195,000 
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14. เนื้อหาสาระ (Content for Seminar)  
       14.1  เนื้อหาบทเรียนย่นระยะเวลา ม.5 ม.6 วิชาภาษาไทย  สังคมศึกษา  กฎหมาย  ภาษาอังกฤษ 
       14.2  เนื้อหาวิชาและแบบทดสอบ 9 วิชาสามัญ   Gat  pat 
       14.3  ฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน  วิชาภาษาอังกฤษ  ภาษาไทย  ภาษาจีน  ภาษาญี่ปุ่น  ภาษาเกาหล ี
15. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (Connected agencies) งานการเงิน ฝ่ายวิชาการ 
16. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (End-products of Expected outcomes) 
  16.1 นักเรียนมีความพร้อมที่จะศึกษารายวิชาต่าง ๆ อย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้ น  มีความใฝ่รู้ใฝ่เรียน ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์  
         16.2 นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในระดับมาก – มากที่สุด 
  16.3 นักเรียนสามารถสอบเข้าศึกษาระดับอุดมศึกษาได้ 
         16.4 นักเรียนมีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน  ภาษาญี่ปุ่น  และภาษาเกาหลี เพื่อการสื่อสารได้ในระดับดี - ดี
มาก มีคุณสมบตัิในการเป็นพลโลก มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้น   
17. เคร่ืองมือท่ีใช้ประเมินผลกิจกรรม 
 17.1 แบบทดสอบเนื้อหาหลักสูตรย่นระยะเวลาเรียนและเพิ่มพูนประสบการณ์การเรียนรู้ (ม.4,5,6) 
         17.2 แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการจัดกิจกรรม Intensive English For GPLS : R.W. (ม.4,5,6)  
         17.3 แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการจัดกิจกรรมติวเข้มความรู้ สู่มหาวิทยาลัย (ม.5, 6) 
18. การควบคุมความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น  
         18.1 การรับนักเรียนของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ มีการเปลีย่นแปลงบ่อย ส่งผลให้การเตรียมความพร้อมให้นักเรยีนไม่สอดคล้องกบั
ระยะเวลาการรับสมัคร และวิธีการรับสมัครของสถาบันอดุมศึกษา 

กิจกรรมที่ 2  ติวเข้มความรู้ สู่มหาวิทยาลัย (ม.5, 6) ( 270,000 ) 

ลำดับที ่
Item 

รายการ 
Lists of materials 

 จำนวน/หน่วย 
   Quantity 

ราคา/หน่วยละ 
Price 

งบประมาณ Budget 
เงิน บกศ.
โครงการฯ 

เงินสนับสนุน
โครงการฯ 

1 ค่าตอบแทนคณะวิทยากรภายนอก  คอร์สตะลุยโจทย ์9 วิชา
สามัญ คอร์สตะลุยโจทย ์gat pat นักเรียน  80  คน 

15  วัน 
12,000 180,000  

2 เอกสารติว Lifestyle test 80 ชุด 375 10,000 20,000 
3 ค่าอาหารกลางวันและอาหารวา่ง   80  คน / 15  วัน   15  วัน 4,000  60,000 

รวม (Total)  รวมทัง้หมดถัวจ่ายทุกรายการ(สองแสนเจด็หมื่นบาทถ้วน) 190,000 80,000 

กิจกรรมที่ 3 Intensive English For GPLS : R.W. (ม.4,5,6)   (248,400)  

ลำดับที ่
Item 

รายการ 
Lists of materials 

 จำนวน/หน่วย 
   Quantity 

ราคา/หน่วยละ 
Price 

งบประมาณ Budget 
เงิน บกศ.
โครงการฯ 

เงินสนับสนุน
โครงการฯ 

1 ค่าตอบแทนคณะวิทยากร (ครูต่างชาติ) 
700 บาท / 1 คน / 2 วัน 

212  คน 700 148,400  

2 สื่อการสอน วัสดุ อปุกรณ์ เพื่อเสริมทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ 
เพื่อการสื่อสาร 

20  ชุด 2,500 40,000 10,000 

3 ค่าอาหารกลางวันและอาหารวา่ง 200 บาท  / 1 คน / 2 วัน 250  คน 200  50,000 
รวม (Total)  รวมทัง้หมด ถัวจ่ายทุกรายการ (สองแสนสี่หมื่นแปดพันสี่ร้อยบาทถ้วน) 188,400 60,000 
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         18.2 โรงเรียนมีกิจกรรมพเิศษต่าง ๆ ที่จะให้นักเรียนเข้าร่วม ส่งผลให้เวลาเรียนของนักเรียนไมเ่พียงพอ  
         18.3 นักเรียนบางคนขาดความรับผิดชอบไม่ใฝ่รู้ใฝเ่รียน  ไมส่นใจที่ติวในบางวิชา เพราะไม่ไดน้ำผลไปใช้ในการเข้าศึกษาต่อใน
ระดับอุดมศึกษา 
         18.4 เนื่องจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา นักเรยีนต้องเรียนออนไลน์ นักเรียนบางคนอาจไมไ่ด้เรียนเต็มที่  
         18.5 ระยะเวลาที่จัดกิจกรรมไม่เป็นไปตามกำหนด เนื่องจากเวลาของวิทยากรกับเวลาที่จะจดักิจกรรมไมล่งตัว โรงเรียนก็มี
กิจกรรมพิเศษต่าง ๆ ที่จะให้นักเรยีนเข้าร่วม ส่งผลใหม้ีปัญหาในการจัดกิจกรรม 
19. แนวทางการแก้ปัญหาความเสี่ยงที่จะเกิดขึน้  
         19.1 การจัดการเรียนการสอนและการติวเพื่อเตรยีมความพร้อมให้ นักเรียน ม.6 ต้องปรับเปลีย่นมาจัดในภาคเรยีนที่ 1 
เพิ่มเตมิในคาบเรยีนที่ 9 และวันเสาร์  และครผูู้สอนแนะแนว และนักเรียนต้องตดิตามการประกาศแจ้งจากมหาวิทยาลยัอย่างต่อเนื่อง    
         19.2 สำรวจความต้องการในการติวแตล่ะวิชา  แล้วแยกกลุม่ย่อย ครูปรับการเรียนการสอนโดยใช้ออนไลน์ และให้นักเรียน
ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองเพิ่มเตมิ 
         19.3 ครูต้องติดตาม เอาใจใส่นักเรียนกลุ่มนีเ้ป็นพิเศษ และแจ้งให้ผู้ปกครองรับทราบเพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ปัญหา  
         19.4 จัดหาสื่อการเรียนรูท้ี่หลากหลาย เพื่อให้นักเรียนไดศ้กึษาเพิ่มเตมิด้วยตนเอง 
         19.5 การติดต่อประสานงานกับวิทยากรล่วงหน้า และขอกำหนดในปฏิทินวิชาการของโรงเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2564 
โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย/ฝ่ายวิชาการ 

324 
 

 

1. (1.38.2) โครงการ (Project) เพ่ิมพูนประสบการณ์การเรียนรู้ และทักษะการดำรงชีวติ  
2.  สอดคลอ้งกับมาตรฐานการศึกษาของโรงเรยีน มาตรฐานที่ 1 
3. สอดคล้องกับยุทธศาสตร์  ข้อที ่1 ข้อที่ 2 ขอ้ที่ 3 
    เป้าหมายหลัก 1.3, 1.4,  1.5, 1.6, 1.7, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4  
    ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน 1.3.1-1.3.3, 1.4.1-1.4.3, 1.5.1, 1.6.1, 1.7.1, 2.1.1, 2.2.1, 2.3.1,2.3.2, 2.4.1, 2.4.2, 2.4.3, 3.1.1, 3.2.1, 
3.2.2, 3.3.1, 3.3.2, 3.4.1 
4. หน่วยงานที่รับผดิชอบ งานโครงการส่งเสริมพัฒนานักเรียนความสามารถพิเศษ ภาษาศาสตร์-สังคมศาสตร ์
5. ผู้รับผดิชอบดำเนนิงาน (project proposer) นางชนากาญจน์ อุ่นละออ 
6. ลักษณะโครงการ (Type of the project) โครงการใหม่ 
7. หลักการและเหตุผล (Background of Rational Criteria) 
    การที่จะกวดขัน ปลูกฝัง สร้างเสรมิระเบียบวินัยเพื่อให้นักเรียนประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบแบบแผนของโรงเรียนและกฎ
กติกาของสังคม มีจิตสำนึกที่ดี  มีจิตสาธารณะ มีวัฒนธรรมประชาธิปไตย มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นสมาชิกที่ดขีองประชาคมอาเซียน มี
ทักษะการดำรงชีวิต มีจิตสำนึกความเป็นพลโลกได้  การส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาทกัษะการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร จำเป็นจะต้องมี
การฝกึนำไปใช้ในสถานการณ์จริงซ่ึงจะทำให้นักเรียนได้ฝึกฝน เผชญิปัญหา ไดแ้กไ้ขปญัหาเฉพาะหน้า โดยการใช้กระบวนการกลุ่ม การ
สืบค้นข้อมูล การนำเสนอผลงาน การได้พบปะชาวต่างชาติในสถานการณ์จริง ฝึกฝนให้เกิดความชำนาญตอ่ไป   การส่งเสริมให้นักเรียนได้มี
โอกาสศึกษาจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ในสถานที่จริง ได้พบกับเหตุการณ์ต่างๆในสังคม เป็นการเชื่อมโยงความรู้จากห้องเรียนสู่สถานการณ์จริง 
จะทำให้นักเรียนมีวิสัยทัศน์ มีประสบการณ์ตรงสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการศึกษาเรียนรู้ตามหลักสูตร และเป็นแนวทางในการเลือก
อาชพีในอนาคตได้  สิ่งที่จะแสดงถงึการศึกษาที่บรรลุเป้าหมายน้ันอยูท่ี่ตัวผู้เรียนเกิดองค์ความรู้ มีทกัษะการคิดขั้นสูง สามารถที่จะตัดสินใจ
แก้ปัญหาได้  การจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้มีโอกาสได้แลกเปล่ียนเรียนรู้ สรุปองค์ความรู้และทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ที่น่าสนใจ  สิ่งที่เป็น
ปัญหาทีเ่ป็นอุปสรรคต่อการเรียนของนักเรียนมีหลายประการ อาทิ ปัญหาสขุภาพกาย ขาดการพกัผ่อนออกกำลังกาย เกิดความเครียด  
ปัญหาด้านจิตใจ ความสับสน ดังน้ันการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับ ดนตรี กีฬา ศิลปะ วัฒนธรรมจะช่วยแก้ไขปัญหาเหลา่นี้ไดพ้ัฒนาผู้เรียนได้
อย่างสมบูรณ์แบบ จึงจัดกิจกรรมเพิ่มพูนประสบการณ์การเรียนรู้ และทักษะการดำรงชีวิต  
  8. วตัถุประสงค ์(Objectives)   
         8.1 เพื่อปลูกฝัง สร้างเสริมระเบียบวินัยให้นักเรียนประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบกฎกติกาของโรงเรียนและสังคม มีจิตสำนึกที่ดี มี
จิตสาธารณะมีคุณธรรมจริยธรรมที่ดีงาม ต่อการดำรงชีวิต มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
         8.2 เพื่อพฒันานักเรียนให้เป็นสมาชิกที่เข้มแข็งของประชาคมอาเซียนและ มีจิตวิญาณของความเป็นประชากรอาเซียน (ASEAN 
People) 
         8.3 เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้พืน้ฐานและมทีักษะการใช้ภาษาอังกฤษและภาษาที่ 2 เพื่อการสือ่สาร 
         8.4 เพื่อให้ผู้เรียนได้ศึกษา เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายในสถานการณ์จริงเพือ่เพิ่มพูนประสบการณ์เป็นการเตรียมความรู้สู่
อนาคต 
         8.5 เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ศิลปะวัฒนธรรมของต่างประเทศ และปรับใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคม 
         8.6 เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์เกี่ยวกับอาชพี เตรียมความพร้อมสู่การศึกษาตอ่ในระดับอุดมศึกษา 
         8.7 เพื่อพฒันาสนับสนุนนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้วย ดนตรี กีฬา ศิลปะ และส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขภาพจิต สุขภาพกายที่
แข็งแรงสมบูรณ์ 
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9. เป้าหมาย (Goals) 
    9.1 ด้านคุณภาพ (Quality) 
          9.1.1 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/12, 4/13 , 5/12 ,5/13 ,6/12 ,6/13  สามารถปรับตัวอยู่ร่วมกันได้อยา่งมีความสขุ มีทกัษะ
ชีวิตสามารถพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ  มีระเบียบวินัยเพื่อให้นักเรียนประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบแบบแผนของโรงเรียนและกฎ
กติกาของสังคม มีจิตสำนึกที่ดี มีวฒันธรรมประชาธิปไตย  เป็นบุคคลที่มีคุณธรรมจริยธรรมที่ดีงาม ค่านิยมที่เป็นพื้นฐานตอ่การดำรงชีวิต มี
จิตสาธารณะ เอื้อเฟือ้เผื่อแผ่ตอ่สังคม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของโรงเรียน สังคม ประเทศชาติ ที่พึงประสงค์ต่อการเป็นประชากร
อาเซียนและพลโลก 
           9.1.2 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/12,4/13  มีทัศนคติที่ดีต่อภาษาอังกฤษ และได้รับการพัฒนาทกัษะการใช้ภาษาอังกฤษ  
สามารถสือ่สารกับคนต่างชาตไิด้เป็นอย่างดี  
           9.1.3 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ในโครงการฯ มีความรู้ ประสบการณ์ สามารถบูรณาการภาษาศาสตร์-สังคมศาสตร์ ประยุกต์
ความรู้ ประสบการณ์ที่ได้รับ เป็นประโยชน์ต่อการศึกษา และชีวิตประจำวันได ้
           9.1.4 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในโครงการฯ ไดแ้ลกเปลี่ยนเรียนรู้ สรุปองค์ความรู้ ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ที่น่าสนใจ และ
ประยุกต์ใช้ความรู้ให้เป็นประโยชน์ต่อตนเอง สังคมประเทศชาตไิด ้
           9.1.5  นักเรียนในโครงการฯ ทุกคน ได้รับประสบการณ์ตรงในการศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้ 
           9.1.6  นักเรียนในโครงการฯ ทุกคน มีพัฒนาการด้านสขุภาพกาย ใจ มีสุนทรียภาพ ไดแ้สดงออกซ่ึงความสามารถเฉพาะตนอยา่ง
เต็มที ่
      9.2 ด้านปริมาณ (Quantity) 
            9.2.1 นักเรียนในโครงการฯ ทุกคน สามารถปรับตัวอยู่ร่วมกนัได้อย่างมีความสุข มีทกัษะชีวิตสามารถพฒันาตนเองได้เต็มตาม
ศักยภาพ  มีระเบียบวินัยเพื่อให้นักเรียนประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบแบบแผนของโรงเรียนและกฎกติกาของสังคม มีจิตสำนึกที่ดี มี
วัฒนธรรมประชาธิปไตย  เป็นบุคคลที่มีคุณธรรมจริยธรรมที่ดีงาม ค่านิยมที่เป็นพื้นฐานต่อการดำรงชีวิต มีจิตสาธารณะ เอื้อเฟือ้เผื่อแผ่ตอ่
สังคม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของโรงเรียน สังคม ประเทศชาติ ทีพ่ึงประสงค์ต่อการเป็นประชากรอาเซียนและพลโลก 100 %  
   9.2.2  นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในโครงการฯ ทุกคน มีทัศนคติที่ดีต่อภาษาอังกฤษ และได้รับการพัฒนาทกัษะการใช้
ภาษาอังกฤษ  สามารถสื่อสารกับคนต่างชาติไดเ้ป็นอย่างดี ร้อยละ 80   
     9.2.3  นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ในโครงการฯ ทกุคน มีความรู้ ประสบการณ์ สามารถบูรณาการภาษาศาสตร์-
สังคมศาสตร์ ประยุกต์ความรู้ ประสบการณ์ทีไ่ด้รับ เป็นประโยชน์ต่อการศึกษา และชีวิตประจำวันได้ คิดเป็นร้อยละ 100 
   9.2.4 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในโครงการฯ ทุกคน ได้แลกเปล่ียนเรียนรู้ สรุปองค์ความรู้ ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ที่
น่าสนใจ และประยุกต์ใช้ความรู้ให้เป็นประโยชน์ต่อตนเอง สังคมประเทศชาตไิด้ร้อยละ 95 
     9.2.5 นักเรียนในโครงการฯ ทุกคน ส่งเสริมพัฒนานักเรียนความสามารถพเิศษภาษาศาสตร์-สังคมศาสตร์ ร้อยละ 100 มีสุขภาพ
ร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง  มีสุขภาพจิตที่ดี  และได้รับการพัฒนาทกัษะดนตรี กีฬา ตามความถนัดและความสามารถของตนเองตนอย่างเต็มที่ 
10. สถานท่ีดำเนินการ (Place) จ.นครราชสีมา จ.นครพนม  จ.ชลบุรี  จ.ระยอง  จ.กรุงเทพมหานคร 
11. ระยะเวลาดำเนินการ (Time)  () ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (1 เมษายน 2564 – 30 กันยายน 2564)  

        () ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (1 ตุลาคม 2564 – 31 มนีาคม 2565) 
12. วิธีดำเนินการ (Procedure : activity) 
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ลำดับที ่
Item 

การดำเนินงาน 
Implementation 

ระยะเวลา 
Time 

งบประมาณ 
Budget 

ผู้รับผิดชอบ 
Project Proposer 

กิจกรรม ที่ 1 ค่ายพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้สู่ Thailand 4.0 (ม.4-5-6) จังหวัดนครราชสมีา 
                งบประมาณการที่ใช้ 1.เงินบำรุงการศึกษา GPLS จำนวน = 630,000 บาท 
                                           2.เงินสนับสนุน GPLS        จำนวน = 150,000 บาท 
                                                 รวม                             = 780,000 บาท 
 1.ขั้นเตรียมการ (Plan) 

    1.1 เสนอโครงการอนุมัติ 
    1.2 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 
 2. ขั้นดำเนินการ (Do) 
    2.1 ติดต่อประสานงานวิทยากร 
    2.2 ติดต่อประสานงานที่พกั-อาหาร 
    2.3 ขออนุญาตผู้ปกครอง 
    2.4 จัดกิจกรรมค่ายตามวันเวลา-สถานที่ที่กำหนด 
3. ขั้นตดิตามประเมินผล(Check) 
    3.1 ติดตาม/ประเมินผลการดำเนินงาน 
4. ขั้นทบทวนปรับปรุงแก้ไข (Action) 
    4.1 ทบทวนรายงานผลการปฏิบัต ิ
   4.2 สรุปรายงานผลการดำเนินงาน 

 
เม.ย. 2564 
พ.ค. 2564 

 
1-2 ก.ย.2564 
1-7 ก.ย.2564 

8–10 ก.ย.2564 
6-8 ต.ค.2564 
15 ต.ค.2564 

 
มี.ค.  2565 

 

- 
 
 
 
- 
- 
- 

780,000 บาท 
- 
 
- 
 

 

นางชนากาญจน์ อุ่นละออ 
นางวิไลวรรณ  ขันธวัฒน ์

กิจกรรมที่ 2 คา่ยพัฒนาทักษะทางภาษาเพื่อการสื่อสาร (ม.4) จังหวดัเพชรบูรณ ์
                งบประมาณการที่ใช้ 1.เงินบำรุงการศึกษา GPLS จำนวน = 350,000 บาท 
                                           2.เงินสนับสนุน GPLS        จำนวน = 50,000 บาท 
                                                 รวม                             = 400,000 บาท 
 1.ขั้นเตรียมการ (Plan) 

    1.1 สำรวจความจำเป็น 
    1.2 เสนอโครงการ 
 2. ขั้นดำเนินการ (Do) 
    2.1 ติดต่อประสานงานวิทยากร 
    2.2  ติดต่อประสานงานทีพ่ัก-อาหาร 
    2.3 ขออนุญาตผู้ปกครอง 
    2.4 จัดกิจกรรมค่ายตามวันเวลา-สถานที่ 
3. ขั้นตดิตามประเมินผล(Check) 
    3.1 ติดตาม/ประเมินผลการดำเนินงาน 
4. ขั้นทบทวนปรับปรุงแก้ไข (Action) 
    4.1 ทบทวนรายงานผลการปฏิบัต ิ
    4.2 สรุปรายงานผลการดำเนินงาน 

เม.ย. 2564 
พ.ค. 2564 

 
 

1-3 พ.ย.2564 
3- 8 พ.ย.2564 
9-12 พ.ย.2564 
1-3 ธ.ค. 2564 

 
ธ.ค..2564 

 
มี.ค.2565 

 

- 
 
 
 
- 
- 
- 

400,000 บาท 
- 
 
- 

 

นางชนากาญจน์  อุน่ละออ 
นางสาวทับทิม  มนตรีพิลา 
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ลำดับที ่
Item 

การดำเนินงาน 
Implementation 

ระยะเวลา 
Time 

งบประมาณ 
Budget 

ผู้รับผิดชอบ 
Project Proposer 

กิจกรรมที่ 3 คา่ยบรูณาความรู้สู่โลกกว้าง (ม.5) จังหวดัจันทบุร-ีจังหวดักรุงเทพฯ 
                งบประมาณการที่ใช้ 1.เงินบำรุงการศึกษา GPLS จำนวน = 340,000 บาท 
                                           2.เงินสนับสนุน GPLS        จำนวน = 40,000 บาท 
                                                 รวม                             = 380,000 บาท 
 1.ขั้นเตรียมการ (Plan) 

    1.1 เสนอโครงการเพื่ออนุมัต ิ
    1.2 แต่งตั้งคณะกรรมการ 
 2. ขั้นดำเนินการ (Do) 
    2.1 ติดต่อประสานงานวิทยากร 
    2.2  ติดต่อประสานงานทีพ่ัก-อาหาร 
    2.3 ขออนุญาตผู้ปกครอง 
    2.4 จัดกิจกรรมค่ายตามวันเวลาสถานที่ 
3. ขั้นตดิตามประเมินผล(Check) 
    3.1 ติดตาม/ประเมินผลการดำเนินงาน 
4. ขั้นทบทวนปรับปรุงแก้ไข (Action) 
    4.1 ทบทวนรายงานผลการปฏิบัต ิ
    4.2 สรุปรายงานผลการปฏิบัติงาน 

 
เม.ย. 2564 
พ.ค. 2564 

 
1-3 ธ.ค.2564 

4-13 ธ.ค. 2564 
14-17 ม.ค.2565 
12-14 ม.ค..2565 

21 ม.ค.2565 
 

มี.ค.2565 
 

- 
 
 
 
- 
- 
- 

380,000 บาท 
- 
 
- 

นางชนากาญจน์  อุน่ละออ 

กิจกรรมที่ 4 คา่ยปัจฉิมนิเทศและถอดประสบการณ์การเรียนรู้วัฒนธรรมต่างท้องถิ่น (ม.6) จังหวัดตราด 
                งบประมาณการที่ใช้ 1.เงินบำรุงการศึกษา GPLS จำนวน = 360,000 บาท 
                                           2.เงินสนับสนุน GPLS        จำนวน = 40,000 บาท 
                                                 รวม                             = 400,000 บาท 
 1.ขั้นเตรียมการ (Plan) 

    1.1 เสนอโครงการเพื่ออนุมัต ิ
    1.2 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 
 2. ขั้นดำเนินการ (Do) 
    2.1 ติดต่อประสานงานวิทยากร 
    2.2 ติดต่อประสานงานที่พกั-อาหาร 
    2.3 ขออนุญาตผู้ปกครอง 
    2.4 จัดกิจกรรมค่ายตามวันเวลาสถานที่ 
3. ขั้นตดิตามประเมินผล (Check) 
    3.1 ติดตาม/ประเมินผลการดำเนินงาน 
4. ขั้นทบทวนปรับปรุงแก้ไข (Action) 
    4.1 ทบทวนรายงานผลการปฏิบัต ิ
    4.2 สรุปรายงานผลการดำเนินงาน 

เม.ย. 2564 
พ.ค. 2564 

 
 

14-15 ต.ค. 2564 
16-21 ต.ค. 2564 
22-27 ต.ค. 2564 
17-19  พ.ย. 2564 

26 พ.ย. 2564 
 

มี.ค. 2565 
 

- 
 
 
 
- 
- 
- 

400,000 บาท 
- 
 
- 
 

 

นางชนากาญจน์  อุน่ละออ 
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ลำดับที ่
Item 

การดำเนินงาน 
Implementation 

ระยะเวลา 
Time 

งบประมาณ 
Budget 

ผู้รับผิดชอบ 
Project Proposer 

กิจกรรมที่ 5 คา่ยพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม จังหวัดร้อยเอ็ด 
               งบประมาณการที่ใช้ 1.เงินบำรุงการศึกษา GPLS จำนวน = 360,000 บาท 
                                           2.เงินสนับสนุน GPLS        จำนวน = 40,000 บาท 
                                                 รวม                             = 400,000 บาท 
 1.ขั้นเตรียมการ (Plan) 

    1.1เสนอโครงการเพื่ออนุมัติ 
    1.2 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 
 2. ขั้นดำเนินการ (Do) 
    2.1 ติดต่อประสานงานพระวิทยากร  
    2.2  ติดต่อประสานงานทีพ่ัก-อาหาร 
    2.3  ขออนุญาตผู้ปกครอง 
    2.4 จัดกิจกรรมค่ายตามวันเวลาสถานที่ 
3. ขั้นตดิตามประเมินผล (Check) 
    3.1 ติดตาม/ประเมินผลการดำเนินงาน 
4. ขั้นทบทวนปรับปรุงแก้ไข (Action) 
    4.1 ทบทวนรายงานผลการปฏิบัต ิ
    4.2 สรุปรายงานผลการดำเนินงาน  

 
เม.ย. 2564 
พ.ค. 2564 

 
1-2 ก.ย. 2564 
1-5 ก.ย. 2564 
6-8 ก.ย. 2564 

23-24 ก.ย. 2564 
30 ก.ย. 2564 

 
มี.ค. 2565 

 

- 
 
 
 
- 
- 
- 

66,000 บาท 
- 
 
- 

นางชนากาญจน์  อุน่ละออ 

กิจกรรมที่ 6 จติอาสาพัฒนาชุมชน จังหวัดร้อยเอ็ด (ร่วมกับโครงการ รว. สูชุ่มชน) 
               งบประมาณการที่ใช้ 1.เงินบำรุงการศึกษา GPLS จำนวน = 30,000 บาท 
                                           2.เงินสนับสนุน GPLS        จำนวน = 25,000 บาท 
                                                 รวม                             = 55,000 บาท 

 

1.ขั้นเตรียมการ (Plan) 
    1.1 เสนอโครงการเพื่ออนุมัต ิ
    1.2 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 
 2. ขั้นดำเนินการ (Do) 
    2.1 ประชุมวางแผน 
    2.2 จัดหาอุปกรณ์ 
    2.3 จัดกิจกรรมตามกำหนดการ 
3. ขั้นตดิตามประเมินผล(Check) 
    3.1 ติดตาม/ประเมินผลการดำเนินงาน 
4. ขั้นทบทวนปรับปรุงแก้ไข (Action) 
    4.1 ทบทวนรายงานผลการปฏิบัต ิ
    4.2 สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน 

 
เม.ย.2564 
พ.ค. 2564 

 
ต.ค.2564 
ต.ค.2564 

20 ม.ค. 2565 
28 ม.ค. 2565 

 
มีนาคม 2565 

 

- 
 
 
 
- 
- 

55,000 บาท 
- 
 
- 

นางชนากาญจน์  อุน่ละออ 

กิจกรรมที่ 7 พัฒนาสขุภาพและสุนทรยีภาพด้วยดนตรี กีฬา ศิลปะและวัฒนธรรม (ม.4-ม.6) จังหวดัร้อยเอ็ด 
                งบประมาณการที่ใช้ 1.เงินบำรุงการศึกษา GPLS จำนวน = 167,000 บาท 
                                           2.เงินสนับสนุน GPLS        จำนวน = 10,000 บาท 
                                                 รวม                             = 177,100 บาท 

 
1.ขั้นเตรียมการ (Plan) 
    1.1 เสนอโครงการเพื่ออนุมัต ิ
    1.2 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 

เม.ย. - พ.ค. 2564 
 

 

- 
 

 

นางชนากาญจน์  อุน่ละออ 

 



แผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2564 
โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย/ฝ่ายวิชาการ 

329 
 

 

 
ลำดับที ่
Item 

การดำเนินงาน 
Implementation 

ระยะเวลา 
Time 

งบประมาณ 
Budget 

ผู้รับผิดชอบ 
Project Proposer 

กิจกรรมที่ 7 พัฒนาสขุภาพและสุนทรยีภาพด้วยดนตรี กีฬา ศิลปะและวัฒนธรรม (ม.4-ม.6) จังหวดัร้อยเอ็ด 
                งบประมาณการที่ใช้ 1.เงินบำรุงการศึกษา GPLS จำนวน = 167,000 บาท 
                                           2.เงินสนับสนุน GPLS        จำนวน = 10,000 บาท 
                                                 รวม                             = 177,100 บาท 

 

2. ขั้นดำเนินการ (Do) 
    2.1 ประชุมวางแผน 
    2.2 ติดต่อประสานงานสระวา่ยนำ้ 
    2.3 ติดต่อวิทยากร 
    2.3 จัดหาอุปกรณ์ 
    2.4 จัดกิจกรรมตามกำหนดการ 
3. ขั้นตดิตามประเมินผล(Check) 
    3.1 ติดตาม/ประเมินผลการดำเนินงาน 
4. ขั้นทบทวนปรับปรุงแก้ไข (Action) 
   4.1 ทบทวนรายงานผลการปฏบิัต ิ
   4.2 สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน 

พ.ค. 2564 
มิ.ย. 2564 
มิ.ย. 2564 

 
ตลอดปีการศึกษา 

 
มีนาคม 2565 

 
เมษายน 2565 

- 
- 
- 
- 

177,100 บาท 
- 
 
- 

นางชนากาญจน์  อุน่ละออ 

 
13. งบประมาณ (Proposed Budget) 
 13.1 งบอุดหนุน (Budget)                          -            บาท 
 13.2 เงินบำรุงการศึกษาโครงการฯ            1,903,000       บาท 
 13.3 เงินสนับสนุนโครงการฯ                     335,000      บาท 
                   รวม (Total)              2,258,000      บาท 
 

ประมาณการค่าใช้จ่าย 
โครงการเพ่ิมพูนประสบการณ์การเรียนรู้ และทักษะการดำรงชีวิต  

กิจกรรมที่ 1ค่ายพัฒนาศักยภาพการเรยีนรู้สู่  Thailand 4.0 (ม.4-5-6)  (780,000 ) 

ลำดับที ่
Item 

รายการ 
Lists of materials 

 จำนวน/หน่วย 
   Quantity 

ราคา/หน่วยละ 
Price 

งบประมาณ Budget 
เงิน บกศ.
โครงการฯ 

เงินสนับสนุน
โครงการฯ 

1 ค่าตอบแทนวิทยากร 4   คน 1,500 - 6,000 
2 ค่ารถโดยสารปรับอากาศ   12,000 บาท / 1  คัน / 1  วัน   

(4  วัน)   เขาใหญ่  จังหวัดนครราชสีมา   
5   คัน 48,000 

96,000 144,000 

3 ค่าลงทะเบียน , อาหาร , อาหารวา่ง และที่พัก ห้องประชุม  
อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์  
237  คน / ที่พัก 2  คืน  อาหาร  7 มื้อ อาหารว่าง  5  มือ้ 

237  คน 1,870 
443,190 - 

4 ค่าศึกษาแหล่งเรียนรู ้ 237  คน 100 23,700 - 
5 ค่ายาสามัญประจำบ้าน 2  ชุด 1,300 2,600 - 
6 ค่าเบี้ยเล้ียงครูวันเดินทางไปและวันเดินทางกลับ 25  คน 480 12,000  
7 ค่าอาหารนกัเรียนวันเดินทางไปและวันเดินทางกลับ 212  คน 200 42,400  
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8 วัสดุอุปกรณ์กิจกรรมค่าย 30  ชุด 337 10,110 - 
รวม (Total)  รวมทัง้หมด ถัวจ่ายทุกรายการ (เจ็ดแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) 630,000 150,000 

กิจกรรมที่ 2 คา่ยพัฒนาทักษะภาษาเพื่อการสื่อสาร   ( 400,000 ) 

ลำดับที ่
Item 

รายการ 
Lists of materials 

 จำนวน/หน่วย 
   Quantity 

ราคา/หน่วยละ 
Price 

งบประมาณ Budget 
เงิน บกศ.
โครงการฯ 

เงินสนับสนุน
โครงการฯ 

1 ค่าตอบแทนวิทยากร ภาษาอังกฤษ   ภาษาจีน   ภาษาญี่ปุ่น   
ภาษาเกาหล ี   ภาษาไทย    รวม 10 คน  2 วัน   ( 1 คน / 300  
บาท  / 1 วัน) 

10 คน 600 
-  

6,000 

2 ค่าลงทะเบียน ,อาหาร  อาหารวา่ง  และที่พัก ห้องประชุม  
อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์  (92  คน / ที่พกั 2  คืน  อาหาร 5  มื้อ 
อาหารว่าง  5  มื้อ)  

93 คน 2,600 
 

241,800 
- 

3 ค่ารถโดยสารปรับอากาศ   13,000   บาท / 1  คัน / 1  วัน  
 (4 วัน)  เขาค้อ  จังหวัดเพชรบูรณ์  

2 คัน 52,000 
83,100 20,900 

4 ค่าศึกษาแหล่งเรียนรู้  2  แหล่ง 93 คน 200 - 18,600 
5 รางวัลกิจกรรมฐานการเรียนรู้ 10  ชุด 200 - 2,000 
6 ค่าป้ายไวนิลฐานการเรียนรู้ 5  ฐาน 5  ชุด 500 - 2,500 
7 ค่าวัสดุอุปกรณ์ค่าย 10 ชุด 570 5,700 - 
8 ค่าเบี้ยเล้ียงครูวันเดินทางไปและวันเดินทางกลับ 10 คน 480 4,800 - 
9 ค่าอาหารนกัเรียนวันเดินทางไปและวันเดินทางกลับ 73  คน 200 14,600  

รวม (Total)  รวมทัง้หมดถัวจ่ายทุกรายการ(สี่แสนบาทถ้วน) 350,000 50,000 
กิจกรรม ที่ 3  ค่ายบูรณาความรู้สู่โลกกว้าง (ม.5)   (380,000)  

ลำดับที ่
Item 

รายการ 
Lists of materials 

 จำนวน/หน่วย 
   Quantity 

ราคา/หน่วยละ 
Price 

งบประมาณ Budget 
เงิน บกศ.
โครงการฯ 

เงินสนับสนุน
โครงการฯ 

1 ค่าตอบแทนวิทยากรภายนอก   3  คน / 2  วัน 3  คน 3,000.- - 9,000 
2 ค่าลงทะเบียน, อาหาร  อาหารวา่ง  และที่พัก  ห้องประชุม  

อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์  (90  คน / ที่พกั 2  คืน  อาหาร 5  มื้อ 
อาหารว่าง  5  มื้อ )   

90 คน 2,377 
 

213,930 
 

3 ค่ารถโดยสารปรับอากาศ   13,000  บาท / 1  คัน / 1  วัน    
( 4 วัน)  กรุงเทพมหานคร  และจังหวัดจันทบุรี 

2  คัน 52,000 
104,000 - 

4 ค่าศึกษาแหล่งเรียนรู้  2  แหล่ง  90  คน 300  27,000 
5 รางวัลกิจกรรมฐานการเรียนรู้ 10  ชุด 150  1,500 
6 ค่าวัสดุอุปกรณ์กิจกรรมฐานการเรียนรู ้ 10 ชุด 150  1,500 
7 ค่าเบี้ยเล้ียงครูวันเดินทางไปและวันเดินทางกลับ     18  คน 480 7,640 1,000 
8 ค่าอาหารนกัเรียนวันเดินทางไปและวันเดินทางกลับ 72  คน 200 14,400 - 

รวม (Total)  รวมทัง้หมด ถัวจ่ายทุกรายการ (สามแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) 340,000 40,000 
กิจกรรมที่ 4 คา่ยปัจฉิมนิเทศและถอดประสบการณ์การเรียนรู้วัฒนธรรมต่างท้องถิ่น (400,000 ) 

ลำดับที ่
Item 

รายการ 
Lists of materials 

 จำนวน/หน่วย 
   Quantity 

ราคา/หน่วยละ 
Price 

งบประมาณ Budget 
เงิน บกศ.
โครงการฯ 

เงินสนับสนุน
โครงการฯ 
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1 ค่าลงทะเบียน , อาหาร  อาหารว่าง  และที่พัก ห้องประชุม  
อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์   ( 95  คน / ทีพ่ัก 2  คืน  อาหาร 5 มื้อ 
อาหารว่าง  5  มื้อ )   

95  คน 1,948 
 

185,060 
 
- 

2 ค่ารถโดยสารปรับอากาศ  13,000  บาท  / 1  คัน / 1 วัน 
  ( 4  วัน ) เกาะช้าง   จังหวัดตราด 

2  คัน 52,000 
104,000 - 

3 ค่าเรือโดยสารเข้าเกาะ 95  คน 300 - 28,500 
4 ค่าศึกษาแหล่งเรียนรู้ทางทะเล 95 คน 600 57,000 - 
5 ค่าเบี้ยเล้ียงครูวันเดินทางไปและวันเดินทางกลับ 23  คน 480 11,040 - 
6 ค่าอาหารนกัเรียนวันเดินทางไปและวันเดินทางกลับ 72 คน 200 2,900 11,500 

รวม (Total)  รวมทัง้หมด ถัวจ่ายทุกรายการ (สี่แสนบาทถ้วน) 360,000 40,000 
กิจกรรมที่ 5 คา่ยพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม  ( 66,000 ) 

ลำดับที ่
Item 

รายการ 
Lists of materials 

 จำนวน/หน่วย 
   Quantity 

ราคา/หน่วยละ 
Price 

งบประมาณ Budget 
เงิน บกศ.
โครงการฯ 

เงินสนับสนุน
โครงการฯ 

1 ค่าสถานที่ อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์  3,000 3,000 - 
2 ค่าตอบแทนพระวิทยากร    2  วัน 7,500 15,000 - 
3 ค่าอาหาร อาหารวา่งของนักเรียน   100 บาท / 1  คน / 1  วัน 

(อบรม 2 วัน) 
240  คน 200 

8,000 40,000 

รวม (Total)  รวมทัง้หมดถัวจ่ายทุกรายการ(หกหมื่นหกพันบาทถ้วน) 26,000 40,000 
กิจกรรมที่ 6 จติอาสาพัฒนาชุมชน (55,000)  

ลำดับที ่
Item 

รายการ 
Lists of materials 

 จำนวน/หน่วย 
   Quantity 

ราคา/หน่วยละ 
Price 

งบประมาณ Budget 
เงิน บกศ.
โครงการฯ 

เงินสนับสนุน
โครงการฯ 

1 อุปกรณ์กีฬา วอลเล่ย์บอล   ฟุตบอล   เน็ตตาข่าย 3  ชุด 3,500 10,500  
2 รางวัลกิจกรรมฐาน 180  ชุด 150 7,000 20,000 
3 ป้ายไวนิลกจิกรรมฐาน  5  ฐาน 5  ชุด 300 1,500  
4 ชุดเกมกิจกรรมฐาน   5  ฐาน 5  ชุด 1,400 2,000 5,000 
5 ค่าอาหาร และอาหารว่างของนักเรียน   90  คน/100  บาท / 1  

วัน 
90  คน 100 

9,000  
- 

รวม (Total)  รวมทัง้หมด ถัวจ่ายทุกรายการ (ห้าหมื่นหา้พันบาทถ้วน) 30,000 25,000 
กิจกรรมที่ 7 พัฒนาสขุภาพและสุนทรยีภาพด้วยดนตรี กีฬา ศิลปะและวัฒนธรรม (ม.4-6)  (177,100 ) 

ลำดับที ่
Item 

รายการ 
Lists of materials 

 จำนวน/หน่วย 
   Quantity 

ราคา/หน่วยละ 
Price 

งบประมาณ Budget 
เงิน บกศ.
โครงการฯ 

เงินสนับสนุน
โครงการฯ 

1 ค่าสระว่ายนำ้ โรงเรียนกีฬาหนองหญ้าม้า 10  ครั้ง 1,000 - 10,000 
2 เส้ือโครงการ 90  ตัว      295 26,550 - 
3 เส้ือค่ายฮักแพง 90  ตัว 295 26,550 - 
4 เส้ือแจ้คเก็ต 90   ตัว 655 58,950 - 
5 เส้ือ Intensive 250   ตัว 220 55,000 - 

รวม (Total)  รวมทัง้หมด ถัวจ่ายทุกรายการ (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันหนึง่ร้อยบาทถ้วน) 167,100 10,000 
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14. เนื้อหาสาระ (Content for Seminar)     
    14.1 กิจกรรมกลุม่สัมพันธ์น้องพี่ GPLS.  กิจกรรมการเรียนรู้ผ่านบทเพลงและเกม   กิจกรรมฝึกทักษะการอยู่ร่วมกันในสังคม  
กิจกรรมจบัเข่าคุยกันระหว่างครูที่ปรึกษากับนักเรียน  
    14.2  กิจกรรมฝึกทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน วิชาภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น ภาษาเกาหลี และ
ภาษาไทย 
    14.3  ศึกษาแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ โบราณสถานท่ีสำคญัของไทย   ชมนิทรรศน์รตันโกสนิทร์   
    14.4  กิจกรรมกลุ่มถอดบทเรยีน และประสบการณ์การเรียนรู้   กิจกรรมปัจฉมินิเทศ 
    14.5  รับการอบรมธรรมะและฝึกสมาธิ ณ วัดวิมลนิวาส   
    14.6  จัดกิจกรรมเสรมิทักษะ ศักยภาพการเรียนรู้ ให้กับนักเรียนโรงเรียนประถมศึกษาร่วมกับโครงการ รว.สู่ชุมชน 
    14.7  เรียนว่ายน้ำ ที่สระว่ายน้ำโรงเรยีนกีฬาหนองหญ้าม้า    
15. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (Connected agencies)  
ฝ่ายธุรการ ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายบริการ ฝ่ายกิจการนักเรียน แหล่งเรียนรู้ที่เหมาะสม 
16. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (End-products of Expected outcomes) 
     16.1 นักเรียนมีระเบียบวินัย ประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบแบบแผนของโรงเรียนและกฎกติกาของสังคม มีจิตสำนึกที่ดี มีจิต
สาธารณะ มีวัฒนธรรมประชาธิปไตย ดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
    16.2 นักเรียนเป็นสมาชิกที่เข้มแข็งของประชาคมอาเซียน และ มีจิตวิญาณของความเป็นประชากรอาเซียน   
    16.3 นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีทักษะการดำรงชีวิตและมีจิตสำนึกของความเป็นพลโลก 
    16.4 นักเรียนมีประสบการณ์และพัฒนาตนเองทางด้านการใช้ภาษาอังกฤษ ภาษาต่างประเทศท่ี 2 เพื่อการสื่อสาร 
    16.5 นักเรียนมีทัศนคติที่ดีต่อภาษาอังกฤษ ภาษาต่างประเทศท่ี 2 และพร้อมที่จะได้รับการพัฒนา 
    16.6 นักเรียนสามารถเช่ือมโยงความรู้จากห้องเรียนกับสถานการณ์ สถานท่ีจริง 
    16.7 นักเรียนมีทศันคติที่ดีเกี่ยวกับอาชีพ เป็นแนวทางในการเลือกศึกษาต่อและเลือกอาชีพในอนาคต 
    16.8 นักเรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีผลงานทางวิชาการที่ใช้อ้างอิงได้ 
    16.9 ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติ  สมเหตุสมผล 
    16.10 นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมที่ดีงาม  มีความรับผิดชอบทางศีลธรรมและสังคม  
         16.11 นักเรียนได้ประยุกต์ใช้ความรู้ประสบการณ์ที่ได้รับให้เป็นประโยชน์ต่อการศึกษา และการประกอบอาชีพ 
         16.12 นักเรียนมีสุขภาวะที่ดี มีความพร้อมทั้งกายและใจ มีสุนทรียภาพ สามารถปรับตัวได้ เรียนและมีชีวิตที่มีความสุข 
17. เคร่ืองมือท่ีใช้ประเมินผลกิจกรรม 
        17.1 แบบประเมินความพงึพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการจัดกจิกรรมคา่ยพัฒนาศักยภาพการเรยีนรู้สู่ Thailand 4.0 
         17.2 แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการจัดกจิกรรมคา่ยพัฒนาทักษะภาษาเพื่อการสื่อสาร 
         17.3 แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการจัดกจิกรรมคา่ยบูรณาการความรู้สูโ่ลกกว้าง 
         17.4 แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการจัดกจิกรรมคา่ยปัจฉิมนเิทศและถอดประสบการณ์การเรียนรู ้
         17.5 แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการจัดกจิกรรมคา่ยพัฒนาคณุธรรมจรยิธรรม 
         17.6 แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการจัดกจิกรรมจิตอาสาพัฒนาชุมชน 
         17.7 แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการจัดกจิกรรมเสริมสมรรถภาพรา่งกายการว่ายน้ำ 
18. การควบคุมความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น  
         18.1 กิจกรรมที่กำหนดในแผนปฏิบัติการบางกิจกรรมไมส่ามารถจะดำเนินการได้ระยะเวลาทีก่ำหนด เนื่องจากสาเหตุหลาย
ประการ อาทิ โรงเรียนมีกิจกรรมพิเศษ  สภาพแวดล้อม  สภาพภูมอิากาศ  สภาวะเหตุการณ์ที่เกดิขึน้ภายในประเทศ  วิทยากรตดิ
ภารกิจ  ฯลฯ  



แผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2564 
โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย/ฝ่ายวิชาการ 

333 
 

 

         18.2 สถานท่ีที่ไปอาจไมเ่ป็นไปตามที่คาดหวัง เช่น อาหาร ที่พัก แหล่งเรียนรู้          
         18.3 ที่พัก สถานท่ี อาจไม่ปลอดภัยต่อทรัพย์สินของนักเรียน            
19. แนวทางการแก้ปัญหาความเสี่ยงท่ีจะเกิดขึ้น  
         19.1 ระยะเวลาต้องสามารถเปลีย่นแปลงได้ตามปฏิทินวิชาการของโรงเรียน  มีกจิกรรมสำรองไว้หากสภาพแวดล้อมและสภาพ
ภูมิอากาศไม่เอื้ออำนวย   เปลีย่นสถานท่ีในการจัดกิจกรรม   เปลี่ยนเวลาตามตารางเวลาของวิทยากร 
         19.2 ควรมีการศึกษาข้อมลู  และไปสำรวจสถานท่ีก่อนการติดต่อประสานงาน 
         19.3 ไม่ให้นักเรียนนำทรพัย์สินไปขณะเข้าค่าย และครูที่ปรึกษาต้องรับฝากดูแลทรัพย์สินของนักเรียน         
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1.(1.38.3)  โครงการ (Project) สนับสนุนครูบุคลากร อาคาร สถานที่  สื่อเทคโนโลยีการศึกษา  
2. สอดคล้องกับมาตรฐานการศกึษาของโรงเรียน  มาตรฐานที่ 2 มาตรฐานท่ี 3  
3. สอดคล้องกับยุทธศาสตร์  ข้อที่ 5 ข้อที่ 7 ข้อที่ 9 ข้อที่ 10 
    เป้าหมายหลัก              ข้อที่ 5.3, 5.4, 7.1, 7.2, 9.4, 10.1, 10.2, 10.3 
    ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน ข้อที่ 5.3.1, 5.3.2, 5.4.1, 5.4.2, 7.1.1, 7.1.2, 7.2.1, 9.4.1, 10.1.1, 10.1.2, 10.2.1, 10.3.1 
4. หน่วยงานที่รับผิดชอบ งานโครงการส่งเสรมิพัฒนานักเรียนความสามารถพิเศษ ภาษาศาสตร์-สังคมศาสตร ์
5. ผู้รับผิดชอบดำเนินงาน (project proposer) นางชนากาญจน์  อุ่นละออ 
6. ลักษณะโครงการ (Type of the project) โครงการใหม ่
7. หลักการและเหตุผล (Background of Rational Criteria) 
   การจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญมีกระบวนการต่าง ๆ ที่ครูผู้สอนจะต้องทบทวน เพิ่มเติมความรู้เพื่อการ
พัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพสูงสุด อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนานักเรียนให้บรรลุเป้าหมาย โครงการพัฒนา
กระบวนการเรียนรู้ครูเพื่อศิษย์จะช่วยส่งเสริมให้ครูพัฒนาการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ไปสู่จุดหมายที่
จะพัฒนานักเรียนให้เต็มตามศักยภาพ  การจัดให้มีแหล่งเรียนรู้ ที่มีสภาพแวดล้อม  บรรยากาศเอื้อต่อการใช้บริการ มีสื่อที่พอเพียง
เหมาะสมทันสมัย มีกิจกรรมที่ส่งเสริมการอ่านการเรียนรู้   และการค้นคว้าอย่างหลากหลาย  จะช่วยส่งเสริมให้นักเรียนได้มีโอกาส
ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ พัฒนาคิดค้นความรู้ใหม่ทันสมัยเสมอ ทำให้เกิดองค์ความรู้ที่จะนำไปเป็น
ประโยชน์ต่อตนเอง สังคมประเทศชาติ เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้  มีอาคารเรียน ห้องเรียน สำนักงาน สภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน 
และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ เป็นปัจจัยสำคัญที่เอื้อต่อการจัดบรรยากาศการเรียนรู้ทางกายภาพ  และบรรยากาศทางวิชาการ ทำ
ให้การจัดการเรียนรู้ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ การปรับปรุงส่วนที่ชำรุด มีสิ่งอำนวยความสะดวก สนับสนุน
ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนอย่างพอเพียง และทันสมัย อยู่ในสภาพท่ีใช้การได้ดีอยู่เสมอ เป็นสิ่งสำคัญ และจำเป็นอย่างยิ่ง 
8. วัตถุประสงค ์(Objectives)   
        8.1 เพื่ออบรมสัมมนาครูเกี่ยวกับหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อเทคโนโลยี  
        8.2 เพื่อพัฒนาปรับปรุงห้องสืบค้นและซ่อมบำรุงสื่อเทคโนโลยีให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
        8.3 เพื่อจัดสภาพแวดล้อมและบรรยากาศห้องเรียนใหเ้อื้อต่อการจัดการเรียนรู้ 
        8.4 เพื่อจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ สำนักงานและห้องเรียน สำหรับส่งเสริมสนับสนุนและใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  
        8.5 เพื่อให้มีบุคลากรในการสนับสนุนการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
9. เป้าหมาย (Goals) 
 9.1 ด้านคุณภาพ (Quality) 
               9.1.1 ครูผู้สอนสามารถจัดกระบวนการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญตามหลักสูตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
               9.1.2 ครูสามารถใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
               9.1.3 ห้องสืบค้นมีความพร้อมทั้งด้านวัสดุสิ่งพิมพ์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่มีประสิทธิภาพ  
               9.1.4 มีสภาพแวดล้อมและบรรยากาศห้องเรียนใหเ้อื้อต่อการจัดการเรียนรู้ 
               9.1.5 มีวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ สำนักงาน ห้องเรียนและบุคลากร สำหรับส่งเสริมสนับสนุนและใช้ในการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้อย่างเพียงพอ 
 9.2 ด้านปริมาณ (Quantity) 
               9.2.1 ครูผู้สอนในโครงการฯ มีความเข้าใจหลักสูตร พัฒนากระบวนการเรียนรู้ และพัฒนานักเรียนได้เต็มตามศักยภาพ 
ร้อยละ 100  
               9.2.2 บุคลากร นักเรียนในโครงการฯ ใช้ประโยชน์จากห้องสืบค้น ร้อยละ 100 
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               9.2.3 มีสภาพแวดล้อมและบรรยากาศห้องเรียน เอื้อต่อการเรียนรู้และสนับสนุน ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอน ร้อยละ 100  
               9.2.4  มีวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ เพียงพอและเอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน ร้อยละ 100 
               9.2.5 มีบุคลากรในการสนับสนุนการเรียนการสอน ร้อยละ 100 
10. สถานที่ดำเนินการ (Place) ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย และ สถานที่ฝึกอบรมนอกสถานศึกษาตามที่โรงเรียน
กำหนด  
11. ระยะเวลาดำเนินการ (Time)  () ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2564 (1 เมษายน 2564 – 30 กันยายน 2564)  

        () ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2564 (1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565) 
12. วิธีดำเนินการ (Procedure : activity) 

ลำดับที ่
Item 

การดำเนินงาน 
Implementation 

ระยะเวลา 
Time 

งบประมาณ 
Budget 

ผู้รับผิดชอบ 
Project Proposer 

กิจกรรมที่ 1  อบรมพัฒนาหลักสตูร  (320,000 ) จังหวัดจันทบุร ี จังหวัดระยอง 
                งบประมาณการที่ใช้ 1.เงินบำรุงการศึกษา GPLS จำนวน = 290,000 บาท 
                                           2.เงินสนับสนุน GPLS        จำนวน = 30,000 บาท 
                                                 รวม                             = 320,000 บาท 

1.  1.ขั้นเตรยีมการ (Plan) 
    1.1 เสนอโครงการเพื่ออนุมัต ิ
    1.2 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ 
 2. ขั้นดำเนินการ (Do) 
    2.1 ติดต่อประสานงานวิทยากร 
    2.2  ติดต่อประสานงานสถานที่ฝึกอบรม 
    2.3  จัดอบรม สัมมนา   
3. ขั้นตดิตามประเมินผล(Check) 
    3.1 ติดตาม/ประเมินผลการดำเนินงาน 
4. ขั้นทบทวนปรับปรุงแก้ไข (Action) 
    4.1 ทบทวนรายงานผลการปฏิบัต ิ
    4.2 สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน 

 
เม.ย.2564 

23 ก.ย. 2564 
 

20 ก.ย.2564 
22 ก.ย. 2564 

27-29 ต.ค.2564 
1 พ.ย.2564 

 
มีนาคม 2565 

 

- 
 
 
 
- 
- 

320,000 บาท 
 - 
 
- 

 นางชนากาญจน ์อุน่ละออ 

กิจกรรมที่ 2 พัฒนาห้องสบืค้นทางวชิาการด้วยเทคโนโลยี 
                งบประมาณการที่ใช้ 1.เงินบำรุงการศึกษา GPLS จำนวน = 110,000 บาท 
                                                 รวม                             = 110,000 บาท 

2. 1.ขั้นเตรียมการ (Plan) 
    1.1  เสนอโครงการเพื่อขออนุมัต ิ
    1.2 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 
 2. ขั้นดำเนินการ (Do) 
    2.1 ซ่อมบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์  
    2.2 จัดซ้ือ วัสดุส่ิงพิมพ ์
    2.3  จัดซื้อ-ติดต้ังสื่ออิเล็กทรอนกิส์ 
    2.4 เบิกจ่ายค่าเครือข่ายอินเทอร์เน็ตรายเดือน 
3. ขั้นตดิตามประเมินผล (Check) 
    3.1 ติดตาม/ประเมินผลการดำเนินงาน 

 
เม.ย.2564 
พ.ค.2564 

 
พ.ค.-มิ.ย.2564 

มิ.ย.2564 
 
 

มิ.ย.2564 
 

- 
 
 
 

60,000 
10,000 
28,000 
12,000 

- 
- 

 น.ส.อรวรรยา เยน็วัฒนา 
 นายมงคล   คลังมนตร ี
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ลำดับที ่
Item 

การดำเนินงาน 
Implementation 

ระยะเวลา 
Time 

งบประมาณ 
Budget 

ผู้รับผิดชอบ 
Project Proposer 

 4. ขั้นทบทวนปรับปรุงแก้ไข (Action) 
    4.1 ทบทวนรายงานผลการปฏิบัต ิ
    4.2 สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน 

มีนาคม2565 -  

กิจกรรมที่ 3 ปรบัปรุงซ่อมแซมอาคาร สถานที่  ปรบัภูมทิัศน์ 
                งบประมาณการที่ใช้ 1.เงินบำรุงการศึกษา GPLS จำนวน = 100,000 บาท 
                                                 รวม                             = 100,000 บาท 

3. 1.ขั้นเตรียมการ (Plan) 
    1.1  เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 
    1.2  แต่งต้ังคณะกรรมการ  
2. ขั้นดำเนินการ (Do) 
    2.1  จัดทำป้ายนิเทศ ปรับแต่งภูมิทศัน์ 
    2.2  ซ่อมแซม และ จัดหาสื่อ วัสดุอปุกรณ์ในห้องเรียน   
    2.3 ซ่อมแซมประตู หน้าตา่ง ห้องเรียน 
3. ขั้นตดิตามประเมินผล (Check) 
    3.1  ติดตาม/ประเมินผลการดำเนินงาน 
4. ขั้นทบทวนปรับปรุงแก้ไข (Action) 
    4.1 ทบทวนรายงานผลการปฏิบัต ิ
    4.2 สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน 

 
เม.ย.2564 
พ.ค.2564 

ตลอดปีการศึกษา 
 
 
 

มีนาคม 2565 
 

มีนาคม 2565 
 

 

 
- 
- 

35,000 
30,000 
35,400 

 
- 
 
- 

 
 

นางชนากาญจน์ อุ่นละออ 
 

กิจกรรมที่ 4 จดัหาวัสดุสำนักงาน 
                งบประมาณการที่ใช้ 1.เงินบำรุงการศึกษา GPLS จำนวน = 200,000  บาท 
                                                 รวม                             = 200,000 บาท 

4.  1.ขั้นเตรยีมการ (Plan) 
     1.1 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัต ิ
    1.2  แต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินงาน 
2. ขั้นดำเนินการ (Do) 
     2.1 สำรวจวัสดุ-ครุภัณฑ์ 
     2.2 จัดซ้ือวัสด ุ– อุปกรณ์สำนักงาน 
3. ขั้นตดิตามประเมินผล(Check) 
    3.1 ติดตาม/ประเมินผลการดำเนินงาน  
4. ขั้นทบทวนปรับปรุงแก้ไข (Action) 
    4.1 ทบทวนรายงานผลการปฏิบัต ิ
    4.2 สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน 

 
เม.ย.2564 
พ.ค.2564 

ตลอดปีการศึกษา 
 
 
 

มีนาคม 2565 
 

มีนาคม 2565 
 

 
- 
- 
 
- 

200,000 บาท 
 
- 
 
- 

นางชนากาญจน์ อุ่นละออ 

กิจกรรมที่ 5 จดัหาลูกจ้างประจำสำนักงาน 
                งบประมาณการที่ใช้ 1.เงินบำรุงการศึกษา GPLS จำนวน = 144,000  บาท 
                                                 รวม                             = 144,000 บาท 
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5.  1.ขั้นเตรยีมการ (Plan) 
     1.1 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัต ิ
    1.2  แต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินงาน 
2. ขั้นดำเนินการ (Do) 
     2.1 ประกาศรับสมัคร 
     2.2  สอบคัดเลือก 
     2.3 ทำสัญญาจ้าง  
 3. ขั้นตดิตามประเมินผล(Check) 
    3.1 ติดตาม/ประเมินผลการดำเนินงาน  
4. ขั้นทบทวนปรับปรุงแก้ไข (Action) 
    4.1 ทบทวนรายงานผลการปฏิบัต ิ
    4.2 สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน 

 
เม.ย.2564 
พ.ค.2564 

ตลอดปีการศึกษา 
 
 

มีนาคม 2565 
 

 
มีนาคม 2565 

 

 
- 
- 
 
-  
- 

144,000 บาท 
- 
 
- 

 

นางชนากาญจน์ อุ่นละออ 

13. งบประมาณ (Proposed Budget)  
 13.1 งบอุดหนุน (Budget)                                 -             บาท 
 13.2 เงินบำรุงการศึกษาโครงการฯ                    844,000         บาท 
 13.3 เงินสนับสนุนโครงการฯ                            30,000         บาท 
                      รวม (Total)               874,000         บาท  
 

ประมาณการค่าใช้จ่าย 
โครงการ พัฒนาครูบุคลากร อาคาร สถานที่  สื่อเทคโนโลยีการศึกษา 

กิจกรรมที่ 1  อบรมพัฒนาหลักสตูร  (320,000 ) 

ลำดับที ่
Item 

รายการ 
Lists of materials 

 จำนวน/หน่วย 
   Quantity 

ราคา/หน่วยละ 
Price 

งบประมาณ Budget 
เงิน บกศ.
โครงการฯ 

เงินสนับสนุน
โครงการฯ 

1 ค่าตอบแทนวิทยากร   3  คน 1,000 3,000 - 
2 ค่าลงทะเบียน อาหาร  อาหารวา่ง  และที่พัก  45  คน / 2 คืน /

อาหาร 5 มื้อ / อาหารว่าง 5 มื้อ   
45  คน 3,980 

179,100  

3 ค่ารถโดยสารปรับอากาศ  13,000   บาท  / 1  คัน / 1 วัน   
(4 วัน)   จังหวัดจันทบุรี  จังหวัดระยอง 

1  คัน 52,000 
52,000 - 

4 ค่าห้องประชุม อุปกรณ์ โสตทัศนูปกรณ์ 1  ชุด 30,000 - 30,000 
5 ค่าเบี้ยเล้ียงครวูันเดินทางไป-กลับ 45  คน 480 21,600 - 
6 ค่าโล่รางวัลครูที่ปรึกษา 12  คน 1,200 14,400 - 
7 ค่าเอกสารการอบรม 50  ชุด 398 19,900 - 

รวม (Total)  รวมทัง้หมด ถัวจ่ายทุกรายการ (สามแสนสองหมื่นบาทถ้วน) 290,000 30,000 

กิจกรรมที่ 2 พัฒนาห้องสืบค้นทางวิชาการด้วยเทคโนโลยี  ( 110,000 ) 

ลำดับที ่
Item 

รายการ 
Lists of materials 

 จำนวน/หน่วย 
   Quantity 

ราคา/หน่วยละ 
Price 

งบประมาณ Budget 
เงิน บกศ.
โครงการฯ 

เงินสนับสนุน
โครงการฯ 

1 สื่ออิเลคทรอนิคส์ 5 ชุด 2,000 10,000 - 
2 อุปกรณ์ ICT การบำรุงรักษา  หฟูัง  ฮาร์ดดิสก์   30 ชุด 2,000 60,000 - 
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3 ค่ารายเดือนระบบอินเทอร์เน็ต 12 เดือน 1,000 12,000 - 
4 ระบบเครื่องเสียง (ไมค์ ลำโพง ขาตั้งไมค์) 1  ชุด 28,000 28,000 - 

รวม (Total)  รวมทัง้หมดถัวจ่ายทุกรายการ(หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน) 110,000 - 

กิจกรรมที่ 3  ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร สถานที่  ปรับภูมิทัศน์   (100,000)  

ลำดับที ่
Item 

รายการ 
Lists of materials 

 จำนวน/หน่วย 
   Quantity 

ราคา/หน่วยละ 
Price 

งบประมาณ Budget 
เงิน บกศ.
โครงการฯ 

เงินสนับสนุน
โครงการฯ 

1 ซ่อมเปลี่ยน อุปกรณ์ช่วยสอน เครื่องเสียง ชุดไมค์ ขาตั้งไมค์   
วิชวลไลด์  โปรเจคเตอร์ ในห้องเรียน 6  ชุด 5,000 

 
30,000 

- 

2 ซ่อมประตูกระจกบานเล่ือน หนา้ต่าง  ห้องเรียน 6  ห้อง 2,500 15,000 - 
3 ซ่อมเปลี่ยนพัดลมเพดาน 12  ตัว 1,200 14,400 - 
4 ซ่อมเปลี่ยนกระดานไวท์บอร์ด 3  ห้อง 1,000 3,000 - 
5 โต๊ะเก้าอี้ครู ในหอ้งเรียน 6  ชุด 5,200 31,200 - 
6 ติดต้ังภาพสถาบันชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย ์ห้องเรียน 6  ชุด 1,000 6,000 - 
7 กุญแจ 4  ชุด 100 400 - 

รวม (Total)  รวมทัง้หมด ถัวจ่ายทุกรายการ (หนึ่งแสนบาทถ้วน) 100,000 - 

กิจกรรมที่ 4  จัดหาวัสดุสำนักงาน  ( 200,000 ) 

ลำดับที ่
Item 

รายการ 
Lists of materials 

 จำนวน/หน่วย 
   Quantity 

ราคา/หน่วยละ 
Price 

งบประมาณ Budget 
เงิน บกศ.
โครงการฯ 

เงินสนับสนุน
โครงการฯ 

1 กระดาษ A4 (80 แกรม) 150  รีม 100 15,000 - 
2 หมึกเครื่องปริ้นส์เตอร์ สี  ขาวดำ 30  หลอด 2,500 75,000 - 
3 กระดาษทำปก 20 รีม 120 2,400 - 
4 กระดาษเกยีรติบัตร 20  รีม 120 2,400 - 

กิจกรรมที่ 4  จัดหาวัสดุสำนักงาน  ( 200,000 ) 

ลำดับที ่
Item 

รายการ 
Lists of materials 

 จำนวน/หน่วย 
   Quantity 

ราคา/หน่วยละ 
Price 

งบประมาณ Budget 
เงิน บกศ.
โครงการฯ 

เงินสนับสนุน
โครงการฯ 

1 กระดาษ A4 (80 แกรม) 150  รีม 100 15,000 - 
2 หมึกเครื่องปริ้นส์เตอร์ สี  ขาวดำ 30  หลอด 2,500 75,000 - 
3 กระดาษทำปก 20 รีม 120 2,400 - 
4 กระดาษเกยีรติบัตร 20  รีม 120 2,400 - 
5 แผ่นพลาสติคเคลือบ 10  รีม 180 1,800 - 
6 วัสดุจัดป้ายนิเทศ 1  ชุด 5,000 5,000 - 
7 ทำเนียบบุคลากร 1  ชุด 2,000 2,000 - 
8 ปลั๊กไฟ 10  ชุด 500 5,000 - 
9 โต๊ะเก้าอี้ประชุม  ขนาด  12  ที่นั่ง 1  ชุด 40,000 40,000 - 
10 กรรไกร 10  ด้าม 250 2,500 - 
11 คัดเตอร์ 10  อัน 90 900 - 
12 แม็คเย็บเบอร์ 35  เบอร ์10 10  อัน 120 1,200 - 



แผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2564 
โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย/ฝ่ายวิชาการ 

339 
 

 

 
 

14. เนื้อหาสาระ (เฉพาะโครงการที่มีการประชุม อบรม สัมมนา) (Content for Seminar)   
        14.1 เพื่อสรุปผลการดำเนินการจัดการเรียนการสอน และการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร ปีการศึกษา 2563 
        14.2 เพื่อร่วมกันวางนโยบาย การจัดการเรียนการสอน และจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร เตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการ
สอนปีการศึกษา 2564  เพื่อพัฒนาผู้เรียน 
15. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (Connected agencies)  
        15.1 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย  
16. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (End-products of Expected outcomes) 
        16.1 ครูบุคลากรไดร้ับการพัฒนาความรู้ ทักษะ เทคนิค การจัดกระบวนการจัดการเรียนรูโ้ดยใช้เทคโนโลยี 
        16.2 มีแหล่งเรียนรู้ สื่อเทคโนโลยีทีม่ีประสิทธิภาพ เอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และผู้เรยีนมีแหล่งสืบค้นข้อมูลที่ทันสมัย 
        16.3 ครูและนักเรียนมีบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมท่ีส่งเสรมิตอ่การจัดการเรียนรู้ 
        16.4 มีบุคลากรสนับสนุนในการดำเนินงานอย่างพอเพียง 
 17. เคร่ืองมือท่ีใช้ประเมินผลกิจกรรม 
        17.1 แบบประเมินความพึงพอใจของครูต่อการจัดการเรยีนการสอน 
        17.2 แบบประเมินความพึงพอใจของครูและนักเรยีนในการใช้ห้องสืบค้น 
        17.3 แบบประเมินความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมในการจดัการเรยีนการสอน 
18. การควบคุมความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น 

13 คลิปเสียบคลิปหนีบ 30  กล่อง 60 1,800 - 
14 ดอลลี่พลาสติก 2  ม้วน 2,000 4,000 - 
15 ลวดเย็บกระดาษ เบอร์ 35  เบอร์ 10 20  กล่อง 90 1,800 - 
16 กระดาษกลอ่งสีน้ำตาลหนา 50  แผ่น 20 1,000 - 
17 ปากกาไวท์บอร์ด 4  โหล 120 480 - 
18 แปลงลบกระดาน 10  อัน 60 600 - 
19 ฟิวเจอร์บอร์ด 20  อัน 20 400 - 
20 กระดาษโพสต์อิท 30  แผ่น 100 3,000 - 
21 แลคซ่ิน เทปผ้า   กระดาษกาวย่น    20  ม้วน 100 2,000 - 
22 ชั้นตั้งโล่นำเสนองาน 2  ชุด 5,000 10,000 - 
23 สก็อตเทปใส   10  ม้วน 100 1,000 - 
24 เทปสองหน้า 20  ม้วน 120 2,400 - 
25 ป๊อบอัพนำเสนองาน 4  ชุด 2,080 8,320 - 
26 เจลแอลกอฮอล์  หนา้กากอนามยั  เครื่องวัดอุณหภูมิแบบขาตั้ง  2  ชุด 5,000 10,000 - 

รวม (Total)  รวมทัง้หมด ถัวจ่ายทุกรายการ (สองแสนบาทถ้วน) 200,000 - 

กิจกรรมที่ 5  จัดหาเจ้าหน้าที่ธุรการ  (144,000) 

ลำดับที ่
Item 

รายการ 
Lists of materials 

 จำนวน/หน่วย 
   Quantity 

ราคา/หน่วยละ 
Price 

งบประมาณ Budget 
เงิน บกศ.
โครงการฯ 

เงินสนับสนุน
โครงการฯ 

1 ค่าจ้างลูกจ้างประจำสำนกังาน 
1 คน / 12,000 บาท / เดือน 

12 เดือน 12,000 144,000 
- 

รวม (Total)  รวมทัง้หมดถัวจ่ายทุกรายการ(สองแสนเจด็หมื่นบาทถ้วน) 144,000 - 
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        18.1 วัสดุอุปกรณ์ ICT  อาจเกิดการชำรุดเสียหายได้  เพราะเกิดจากการใช้งานไม่ถูกต้อง  ของนักเรียนและครบูุคลากร 
        18.2 ระบบสัญญานอินเทอร์เน็ต ในบางช่วงเวลาอาจไม่สามารถมีปัญหาใช้งานได้   
        18.3 การจัดอบรมอาจไมเ่ป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดในแผนปฏิบัติการ อาทิ ผู้เข้ารับการอบรมไม่ว่าง  มีหน้าที่หลายอย่าง  
ไม่สามารถเข้าร่วมอบรมได้  หรือหลักสตูรที่อบรมครูเคยอบรมมาแล้ว 
19. แนวทางการแก้ปัญหาความเสี่ยงท่ีจะเกิดขึ้น 
        19.1 มีขั้นตอนวิธีการใช้ ติดประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้งานได้รบัทราบ  มีระเบียบการใช้อย่างเป็นระบบ และควรจัดให้มีวัสดุ อุปกรณ์  
ครุภัณฑ์ สำรองไว้ 
         19.2 มีอุปกรณ์ขยายเครือข่ายสัญญาณอินเทอร์เน็ตติดตั้งไว้เพื่อให้การใช้งานท่ีมีประสิทธิภาพ   
         19.3 มีการทำแบบสำรวจผู้เข้ารับการอบรม อาทิ การปรับเปลี่ยนหลักสูตร เวลา สถานท่ีได้ตามความเหมาะสม และสอดคล้อง
กับความต้องการของผู้เข้ารับการอบรมเป็นส่วนใหญ่ 
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ฝ่ายบริการ 
ปีการศึกษา 2564 
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1. (2.1) โครงการ (Project)         สนับสนุนการซ่อมบำรุงอาคารเรียน อาคารประกอบ 
2. สอดคล้องมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน     มาตรฐานที่ 2 
3. สอดคล้องยุทธศาสตร์ของโรงเรียน       ข้อที่ 7 
 เป้าหมายหลัก             ข้อที่ 7.1, 7.2, 7.3 
 ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน          ข้อที่ 7.1.1, 7.1.2, 7.1.3, 7.1.4, 7.2.1, 7.3.1 
4. หน่วยงานที่รับผิดชอบ          งานอาคารสถานท่ี ฝ่ายบริการ  โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 
5. ผู้รับผิดชอบดำเนินงาน   (Project proposer)  นายวิทยะวัฒน์ แก่งอินทร์ และคณะ 
6. ลักษณะโครงการ (Type of the project)    โครงการใหม่ 
7. หลักการและเหตุผล  (Background of Rational Criteria) 
   อาคารเรยีน อาคารประกอบและสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน เปน็ปัจจัยสำคญัที่ทำให้บรรยากาศในการเรยีนการสอน  
ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ การปรับปรุงส่วนที่ชำรุด มีสิ่งอำนวยความสะดวก สนับสนุน ส่งเสรมิกิจกรรมการ
เรียนการสอนพอเพียง อยู่ในสภาพท่ีสะอาด ปลอดภัยส่งเสริมสุขภาพอนามัย สามารถใช้การได้ดีอยู่เสมอ นับเป็นสิ่งสำคัญและ
จำเป็นอย่างยิ่ง 
8. วัตถุประสงค ์ (Objectives) 
  8.1 เพื่อใหอ้าคารเรียน อาคารประกอบและสภาพแวดล้อมเหมาะสม สะอาด ปลอดภยั เอื้อต่อการเรยีนรู้และการจดัการเรียน
การสอน 
  8.2 เพื่อจัดซื้อ ปรับปรุง ซ่อมแซม วัสดุครภุัณฑ์ใหเ้พียงพอ และใช้การไดด้ีอยู่เสมอ 
  8.3 เพื่อสนับสนุน ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ดำเนนิไปด้วยความเรยีบร้อยและมปีระสิทธิภาพ 
9. เป้าหมาย  (Goals) 
 9.1 ด้านคุณภาพ  (Quality) 
  9.1.1 มีอาคารเรียน อาคารประกอบ และสภาพแวดล้อมที่มีคณุภาพ สะอาด ปลอดภัย เอื้อต่อการเรยีนรู้ และการจัดกจิกรรม
การเรยีนการสอน 
 9.2 ด้านปริมาณ  (Quantity) 
  9.2.1 บุคลากรและนักเรียนภายในโรงเรียนสามารถใช้อาคารเรียน อาคารประกอบภายในโรงเรียนไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 
100% 
10. สถานที่ดำเนินการ  (Place)  โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 
11. ระยะเวลาดำเนินการ  (Time) 
     () ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2564 (1 เมษายน 2564 - 30 กันยายน 2564) 
     () ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565) 
12. วิธีดำเนินการ  (Procedure  :  activity) 
ลำดับที ่
Item 

การดำเนินงาน 
Implementation 

ระยะเวลา 
Time งบประมาณ Budget 

ผู้รับผิดชอบ 
Project Proposer 

  กิจกรรมที ่1 ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ งบอุดหนุน= 800,000 บาท 
1 1. ขั้นเตรยีมการ (Plan) 

   1.1 สำรวจความตอ้งการในการปรับปรุง ซ่อมแซมอาคาร
เรียน และอาคารประกอบ 
2. ขั้นดำเนินการ (Do) 
   2.1 จัดซ้ือวัสดุปอุปกรณ์ ที่ใช้ในการซ่อมแซมอาคาร และ
ห้องเรียน 
   2.2 ดำเนินการปรับปรุง ซ่อมแซมอาคาร และอาคารประกอบ 
3.ขั้นติดตามประเมินผล (Check) 
   3.1 ประเมินผลงาน/รายงานผลการดำเนินงาน 
4.ขั้นทบทวนปรบัปรุงแก้ไข (Action) 
  4.1 ทบทวนรายงานเพื่อวางแผนปรับปรุง  
  4.2 สรุปและรายงานผลการปฏิบัติงาน 

เม.ย. - พ.ค. 
2564 

 
 

พ.ค.64-มี.ค.65 
 
 

 มี.ค. 2565 
 

มี.ค. 2565 
 

 - 
 
 
 

800,000 
 
- 
- 
 
- 

นายวิทยะวัฒน์ แก่งอินทร์ 
และคณะ 
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   กิจกรรมที่ 2 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ทำความสะอาดอาคารเรียน อาคารประกอบ งบอุดหนุน= 300,000 บาท 
  1. ขั้นเตรยีมการ (Plan) 

   1.1 สำรวจความตอ้งการวัสดุและอุปกรณ์ในการทำความ
สะอาดอาคารเรียน และอาคารประกอบ 
2. ขั้นดำเนินการ (Do) 
   2.1 จัดซื้อวัสดุปอุปกรณ์ ที่ใช้ในการทำความสะอาดอาคาร 
และอาคารประกอบ 
   2.2 ดำเนินการปรับปรุง ซ่อมแซมอาคาร และห้องเรียน 
3.ขั้นติดตามประเมินผล (Check) 
   3.1 ประเมินผลงาน/รายงานผลการดำเนินงาน 
4.ขั้นทบทวนปรบัปรุงแก้ไข (Action) 
  4.1 ทบทวนรายงานเพื่อวางแผนปรับปรุง  
  4.2 สรุปและรายงานผลการปฏิบัติงาน 

เม.ย. - พ.ค. 
2564 

 
 
 

พ.ค.64-มี.ค.65 
 
 
 
 

 มี.ค. 2565 
 

มี.ค. 2565 

- 
 
 
 
 

300,000 
 
- 
 
- 
 
- 

นางนภสร สนิทนวล 
นายพงศ์ธวัช จรูญฐิติวัฒน ์

13. งบประมาณ  (Proposed  Budget) 
  13.1 เงินอุดหนุน             1,100,000    บาท 
   รวมทัง้หมด  (Total)           1,100,000      บาท 
 

ประมาณการค่ายใช้จ่ายในโครงการสนับสนุนการซ่อมบำรุงอาคารเรียน อาคารประกอบ 
งานอาคารสถานที ่ฝ่ายบริการ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 

กิจกรรมที่ 1 ปรบัปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ งบประมาณ = 800,000 บาท 

ที่ รายการ จำนวน ราคา/หน่วย งบประมาณ 
อุดหนุน อ่ืน ๆ 

1 จัดซื้อจัดจ้างซ่อมเปลี่ยนหน้าโต๊ะ-เก้าอี้ นักเรียนห้องเรียน
ปกต ิ

750 200 150,000 - 

2 ซ่อมเปลี่ยน บอร์ดหน้าห้องเรียน กระดานไวท์บอร์ด ราง
ไม้วางปากกา ในหอ้งเรียนที่ชำรุด 30 1,000 30,000 - 

3 ปรับปรุงบริเวณและฝ้าห้องรับประทานอาหารคร ู 1 20,000 20,000 - 
4 ปรับปรุงต่อเติมอาคารห้องซ่อมเพื่อเก็บวัสดุอุปกรณ์งาน

ซ่อมให้พ้นจากแดดฝน 1 70,000 70,000 - 

5 ปรับปรุงซ่อมผนังและทาสีหอประชุมชั้น2 1 30,000 30,000 - 
6 จัดซื้อจัดจ้าง ปา้ยไวนิล ธงชาติ ธงประดับ 30 1,000 30,000 - 
7 จัดทำโครง backdrop เคลื่อนที่ เพื่อติดป้ายกจิกรรม

ต่างๆ ที่จัดกลางแจ้ง 
1 20,000 20,000 - 

8 ขุดรอกทำความสะอาดรางระบายนำ้ 
เมนหลักหน้าอาคาร 1 1 20,000 20,000 - 

9 ปรับปรุงอาคารศูนย์กีฬา จัดซื้อ เก้าอี้ 
รถเข็นเก้าอี ้ 500 280 140,000 - 

10 ปรบัปรุงอาคารศูนย์กีฬา จัดซื้อ พัดลม 
และปลั๊กพว่ง  10 5,000 50,0000 - 

11 จัดซื้อก๊อกนำ้อ่างล้างมือ  180 250 45,000 - 
12 จัดซื้อสายชำระห้องน้ำ 100 300 30,000 - 
13 จัดซื้อถังดับเพลิงประจำอาคาร 30 1,000 30,000 - 
14 จัดซื้อ หิน ปูน ทราย 10 1,000 10,000 - 
15 จัดซื้อตู้ใส่เครื่องมือช่าง 1 5,000 5,000 - 
16 จัดซื้อเครื่องตัดหญ้า 1 4,000 4,000 - 
17 จัดซื้อ ใบเลื่อย ใบตัด กาวซิลิโคลน ลวดเช่ือม ตะปูเกลียว 1 5,000 5,000 - 
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กิจกรรมที่ 1 ปรบัปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ งบประมาณ = 800,000 บาท 

ที่ รายการ จำนวน ราคา/หน่วย งบประมาณ 
อุดหนุน อ่ืน ๆ 

18 จัดซื้อไมข้นาด 3x1,5นิ้ว , ไม้โครง , ไม้อัด 1 15,000 15,000 - 
19 จัดซื้อสว่างมือ 12VDC พร้อมดอกสว่าง 2 2,500 5,000 - 
20 จัดซื้อสีทาผนัง 4 1,000 4,000 - 
21 จัดซื้อสังกะสี , เหล็ก  งานซ่อม 1 5,000 5,000 - 
22 จัดซื้ออุปกรณ์DIYวัตกรรมทำความอาดพื้นศูนย์กีฬา 1 13,000 13,000 - 
23 จัดซื้อโต๊ะปากกาจับชิ้นงาน 1 3,000 3,000 - 
24 จัดซื้ออุปกรณ์ เทปพันสายไฟ หวัแร้ง ตะกั่วบัดกรี ถุงมือ

ช่าง หน้ากากเช่ือม  10 400 4,000 - 

25 จัดซื้อเครื่องขัดไม้ 1 3,000 3,000 - 
26 จัดจ้างทำป้ายชื่อครูประจำชั้นติดตามหอ้งเรียน 60 150 9,000 - 
27 พานธูปเทยีนแพประดษิฐ์ 6 นิ้ว 1 2,400 2,400 - 
28 ชุดเก้าอี้ทรงผีเสื้อพร้อมโต๊ะเคียง 6 5,400 32,400 - 
29 ธงพระปรมาภิไธย, ธงพระนามาภิไธย,ธงชาติ    ขนาด 

60x90 ซม.  
50 100 5,000 - 

30 ผ้าประดับ (ออแกนซ่า) สีเหลือง 60 หลา 3 900 2,700 - 
31 ผ้าประดับ (ออแกนซ่า) สีม่วง 60 หลา 2 900 1,800 - 
32 ผ้าประดับ (ออแกนซ่า) สีขาว 60 หลา 2 900 1,800 - 
33 ผ้าประดับ (ออแกนซ่า) สีฟ้า 60 หลา 2 900 1,800 - 
34 โอเอซีสเปียก (20กอ้น/1 ลัง) 4 360 1,440 - 
35 โฟม   หนา 1 นิว้ 9 40 360 - 
36 สก็อตเทปใส 1 นิ้ว 10 30 300 - 
37 จัดซื้อจัดจ้างชุบตัวอกัษรป้ายโรงเรียน 1 - - 28,000 
38 จัดซื้อจัดจ้างทำหลังคาโรงรถจอดมอเตอร์ไซค์ ตีเส้นจอด

รถ ฝั่งบ้านพักคร ู
1 - - 200,000 

รวม 800,000 228,000 
 

กิจกรรมที่ 2 จดัซื้อวัสดุอุปกรณ์ทำความสะอาดอาคารเรียน อาคารประกอบ งบประมาณ = 300,000 บาท 

ที่ รายการ จำนวน ราคา/หน่วย งบประมาณ 
อุดหนุน อ่ืน ๆ 

1 ผงซักฟอก 100 50 5,000 - 
2 น้ำยาปรับผา้นุ่ม 50 100 5,000 - 
3 กระดาษชำระมว้นใหญ ่ 150 50 7,500 - 
4 กระดาษชำระมว้นเล็ก 250 20 5,000 - 
5 กระดาษชำระกล่อง 200 25 5,000 - 
6 ไม้ถูพื้น 25 200 5,000 - 
7 ที่ตักขยะ 100 20 2,000 - 
8 ฟองน้ำล้างจาน  50 10 500 - 
9 กล่องสบู่ 20 100 2,000 - 
10 สบู่เหลว 70 100 7,000 - 
11 น้ำยาลา้งจาน 30 100 3,000 - 
12 สเปรย์หล่อลื่น 10 200 2,000 - 
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กิจกรรมที่ 2 จดัซื้อวัสดุอุปกรณ์ทำความสะอาดอาคารเรียน อาคารประกอบ งบประมาณ = 300,000 บาท 

ที่ รายการ จำนวน ราคา/หน่วย งบประมาณ 
อุดหนุน อ่ืน ๆ 

13 สเปรย์กันยุง 8 250 2,000 - 
14 สเปรย์ฆ่าปลวก 15 200 3,000 - 
15 สเปรย์ปรับอากาศ 20 200 4,000 - 
16 พรมเช็ดเท้า 40 250 10,000 - 
17 ไม้กวาดดอกหญ้า 200 40 8,000 - 
18 ไม้กวาดทางมะพรา้ว 30 50 1,500 - 
19 ถังขยะห้องเรียน 100 120 12,000 - 
20 ถุงดำ 100 50 5,000 - 
21 แปรงขัดพื้น/สุขภัณฑ์ 50 30 1,500 - 
22 น้ำยาเช็ดกระจก 36 100 3,600 - 
23 กุญแจล็อกห้อง 40 100 4,000 - 
24 น้ำยารีดผ้า 30 50 1,500 - 
25 แปรงขัดพื้นทองเหลืองด้ามยาว,สั้น 20 100 2,000 - 
26 จัดซื้อเครื่องขัดพื้น ขนาดแผ่นขัด 20 นิว้ 2 24,000 48,000 - 
27 น้ำยาหัวเช้ือกัดสนิมห้องน้ำ 40 800 32,000 - 
28 น้ำยาหัวเช้ือล้างคราบสกปรกพื้น 40 850 34,000 - 
29 น้ำยาหัวเช้ือดับกลิ่นฆ่าเช้ือหอ้งน้ำ 20 900 18,000 - 
30 น้ำยาหัวเช้ือน้ำมันดันฝุ่น 36 900 32,400 - 
31 น้ำยาหัวเช้ือเคลือบเงาพื้น 30 950 28,500 - 

รวม 300,000 - 
 

14. เนื้อหาสาระ (Content  for  Seminal)- 
15. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  (Connected Agencies) 
     15.1 งานแผนงาน     15.2 งานการเงิน 
      15.3 งานพัสดุ      15.4 หน่วยงานอ่ืน ๆ 
16. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  (End-products of Expected outcomes) 
      16.1 อาคารเรียน อาคารประกอบ มีสภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสม สะอาด ปลอดภัย 
 เอื้อต่อการเรียนรู้และการจัดการเรียนการสอน 
    16.2 อาคารเรียน อาคารประกอบได้รับการซ่อมแซม และมีวัสดุอุปกรณ์ ท่ีสามารถใช้งานไดด้ีเสมอ 
    16.3 อาคารเรียน อาคารประกอบ สามารถใช้ในการจดัการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
17. เคร่ืองมือท่ีใช้ประเมินผลกิจกรรม   
      17.1 แบบสำรวจความพึงพอใจในการใช้อาคารเรยีน อาคารประกอบ 
      17.2 แบบสำรวจความพึงพอใจในการใช้สถานท่ีในการจัดกิจกรรม 
18. การควบคุมความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น 
    18.1 อาคารมีสภาพเกา่ ชำรุดทรดุโทรม เป็นอันตรายต่อบุคลากรและนักเรียน 
19. แนวทางการแก้ปัญหาความเสี่ยงที่จะเกิดขึน้ 
    19.1 ประสานงานและรายงานต่อหน่วยงานต้นสังกัด เพื่อหาแนวทางแก้ไข 
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1. (2.2) โครงการ (Project)        สนับสนุนงานสาธารณูปโภค 
2. สอดคล้องมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน    มาตรฐานที่ 2 
3. สอดคล้องยุทธศาสตร์ของโรงเรียน      ข้อที่ 7 
 เป้าหมายหลัก               ข้อที่ 7.1, 7.2 
 ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน            ข้อที่ 7.1.1, 7.1.2, 7.1.3, 7.1.4 
4. หน่วยงานที่รับผิดชอบ         งานสาธารณูปโภค ฝ่ายบริการ ฝ่ายบริการ  โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลยั 
5. ผู้รับผิดชอบดำเนินงาน    (Project proposer)  นายสมชัย สขุกวี, นางนภสร สนิทนวล 
6. ลักษณะโครงการ  (Type of the project)   โครงการใหม ่
7. หลักการและเหตุผล  (Background of Rational Criteria) 
   งานสาธารณูปโภคเป็นงานที่กำกับ ควบคุม ดูแล ตรวจสอบ ให้บริการการใช้กระแสไฟฟ้า น้ำ เครื่องปรบัอากาศ 
และโทรศัพท์ในโรงเรยีนให้เป็นไปอย่างประหยดั คุ้มค่า และมีประสทิธิภาพ โรงเรียนจึงมีค่าใช้จ่ายสำหรับค่าสาธารณูปโภค 
ซึ่งได้แก่ ค่าไฟคา่น้ำ ค่าซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ และค่าโทรศัพท์ในแต่ละเดือนเป็นเงินจำนวนมาก และเนื่องจากโรงเรียนมี
ความสำคญัรองจากบ้าน นักเรียน ครู และบุคลากรต้องใช้ชีวิตในโรงเรียนวันละหลายชั่วโมงจึงจำเป็นต้องช่วยกันประหยัดด้าน
สาธารณูปโภคในโรงเรียน ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสดุและคุ้มค่า และยังช่วยหล่อหลอมพฤติกรรมทางด้านการใช้สาธารณูปโภคอย่าง
ประหยดัและคุ้มค่า โรงเรยีนจึงไดจ้ัดทำโครงการสาธารณปูโภคขึ้น เพื่อจัดสรรงบประมาณในการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภคภายใน
โรงเรียน และอำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ 
8. วัตถุประสงค ์ (Objectives) 
  8.1 เพื่อจัดบริการ กำหนดข้อปฏบิัติในการใช้สาธารณูปโภค ได้แก่ การใช้น้ำ การใช้ไฟฟ้า ระบบเสียงตามสายและโทรศัพท์ใน
โรงเรียนใหเ้ป็นไปอยา่งประหยัดและคุ้มค่า 
  8.2 เพื่อให้ระบบสาธารณูปโภคในโรงเรียนมีสภาพที่เอื้อต่อการจัดกจิกรรมการเรียนการสอน และกจิกรรมต่าง ๆ อย่าง
ต่อเนื่องและคุ้มค่า 
  8.3 ตรวจสอบคณุภาพของน้ำดื่ม น้ำใช้ เครื่องกรองน้ำ หม้อแปลงไฟฟ้า ให้อยู่ในสภาพท่ีได้มาตรฐาน 
  8.4 จัดทำป้ายคำขวัญ คำเตือน รวมทั้งรณรงค์ให้ความรู้กับนักเรียนและบุคลากร ให้เห็นคุณคา่ของการใช้สาธารณูปโภคอย่าง
ประหยดั 
9. เป้าหมาย  (Goals) 
 9.1 ด้านคุณภาพ  (Quality) 
  9.1.1 มีวัสดุอุปกรณด์้านสาธารณปูโภคเพียงพอแก่การใช้บริการ 
  9.1.2 นักเรียน และบุคลากรในโรงเรียนรู้จักใช้บริการ และประโยชน์จากระบบสาธารณูปโภคอย่างถูกต้อง ประหยัด 
  และคุ้มค่า 
  9.1.3 คณะครู บุคลากร นักเรียน และผูป้กครองมีความพึงพอใจในการให้บริการเกี่ยวกับระบบสาธารณูปโภค 
 9.2 ด้านปริมาณ  (Quantity) 
  9.2.1 สามารถจัดบริการด้านสาธารณูปโภคได้อย่างมีประสิทธิภาพและทัว่ถึง ร้อยละ 100 
  9.2.2 มีการตรวจสภาพ ดูแล รักษาและซ่อมแซมอยู่ตลอดเวลา ร้อยละ 100 
  9.2.3 มีการจัดการ ดูแลรักษาในดา้นการใช้ไฟฟ้าและน้ำในโรงเรยีน อย่างประหยดัและคุ้มค่า ร้อยละ 100 
10. สถานที่ดำเนินการ  (Place)  โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 
11. ระยะเวลาดำเนินการ  (Time) 
     () ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2564 (1 เมษายน 2564 - 30 กันยายน 2564) 
     () ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2564 (1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565) 
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12. วิธีดำเนินการ  (Procedure  :  activity) 
ลำดับที ่
Item 

การดำเนินงาน 
Implementation 

ระยะเวลา 
Time 

งบประมาณ 
Budget 

ผู้รับผิดชอบ 
Project Proposer 

  กิจกรรมที ่1 ดูแลและซ่อมแซมระบบไฟฟ้า งบอุดหนุน = 200,000 บาท 
 1. ขั้นเตรยีมการ (Plan) 

   1.1 สำรวจสภาพการใช้งานระบบไฟฟ้าภายในโรงเรียน และ
ปัญหาที่ต้องแก้ไข 
2. ขั้นดำเนินการ (Do) 
   2.1 จัดซ้ืออปุกรณ์สำหรับซ่อมแซมระบบไฟฟ้าภายใน
โรงเรียน 
   2.2 ดำเนินการซ่อมแซมระบบไฟฟ้าภายในโรงเรียน 
3.ขั้นติดตามประเมินผล (Check) 
   3.1 ประเมินผลงาน/รายงานผลการดำเนินงาน 
4.ขั้นทบทวนปรบัปรุงแก้ไข (Action) 
  4.1 ทบทวนรายงานเพื่อวางแผนปรับปรุง  
  4.2 สรุปและรายงานผลการปฏิบัติงาน 

เม.ย.-พ.ค. 64 
 
 

พ.ค.64-มี.ค.65 
 
 
 

มี.ค. 2565 
 

มี.ค. 2565 
 

- 
 
 
 

200,000 
 
 
- 

 
- 

นายสมชัย สุขกว ี
นางนภสร สนิทนวล 

  กิจกรรมที ่2 ดูแลและซ่อมแซมระบบประปา งบอุดหนุน = 200,000 บาท 
 1. ขั้นเตรยีมการ (Plan) 

   1.1 สำรวจสภาพการใช้งานระบบประปาภายในโรงเรียน และ
ปญัหาที่ต้องแก้ไข 
2. ขั้นดำเนินการ (Do) 
   2.1 จัดซ้ืออปุกรณ์สำหรับซ่อมแซมระบบประปาภายใน
โรงเรียน 
   2.2 ดำเนินการซ่อมแซมระบบประปาภายในโรงเรียน 
3.ขั้นติดตามประเมินผล (Check) 
   3.1 ประเมินผลงาน/รายงานผลการดำเนินงาน 
4.ขั้นทบทวนปรบัปรุงแก้ไข (Action) 
  4.1 ทบทวนรายงานเพื่อวางแผนปรับปรุง  
  4.2 สรุปและรายงานผลการปฏิบัติงาน 

เม.ย.- พ.ค.64 
 
 

พ.ค.64-มี.ค.65 
 
 
 

มี.ค. 2565 
 

มี.ค. 2565 
 

- 
 
 
 

200,000 
 
 
- 
 
- 

นายสมชัย สุขกว ี
นางนภสร สนิทนวล 

  กิจกรรมที ่3 ดูแลและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ งบอุดหนุน = 400,000 บาท 
 1. ขั้นเตรยีมการ (Plan) 

   1.1 สำรวจสภาพการใช้งานเครื่องปรับอากาศภายในโรงเรียน 
และปัญหาที่ตอ้งแก้ไข 
2. ขั้นดำเนินการ (Do) 
   2.1 จัดซ้ืออปุกรณ์สำหรับซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศภายใน
โรงเรียน 
   2.2 ดำเนินการซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศภายในโรงเรียน 
3.ขั้นติดตามประเมินผล (Check) 
   3.1 ประเมินผลงาน/รายงานผลการดำเนินงาน 
4.ขั้นทบทวนปรบัปรุงแก้ไข (Action) 
  4.1 ทบทวนรายงานเพื่อวางแผนปรับปรุง  
  4.2 สรุปและรายงานผลการปฏิบัติงาน 

เม.ย.- พ.ค.64 
 
 

พ.ค.64-มี.ค.65 
 
 
 

มี.ค. 2565 
 

มี.ค. 2565 
 

- 
 
 
 

400,000 
 
- 
- 
 
- 

นายสมชัย สุขกว ี
นางนภสร สนทินวล 
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ลำดับที ่
Item 

การดำเนินงาน 
Implementation 

ระยะเวลา 
Time 

งบประมาณ 
Budget 

ผู้รับผิดชอบ 
Project Proposer 

  กิจกรรมที ่4 การกำจัดขยะ งบอุดหนุน = 72,000 บาท 
 1. ขั้นเตรยีมการ (Plan) 

   1.1 สำรวจและกำหนดจุดวางถังขยะตามบริเวณต่าง ๆ 
ภายในโรงเรียน 
   1.2 ประสานงานกับหนว่ยงานที่เกี่ยวข้อง 
2. ขั้นดำเนินการ (Do) 
   2.1 ดำเนินการวางถังขยะในจุดที่กำหนด และจัดเจ้าหน้าที่
คอยดูแลรักษาความสะอาด 
   2.2 ให้หนว่ยงานที่เกีย่วข้องมารับขยะจากจุดที่กำหนด 
3.ขั้นติดตามประเมินผล (Check) 
   3.1 ประเมินผลงาน/รายงานผลการดำเนนิงาน 
4.ขั้นทบทวนปรบัปรุงแก้ไข (Action) 
  4.1 ทบทวนรายงานเพื่อวางแผนปรับปรุง  
  4.2 สรุปและรายงานผลการปฏิบัติงาน 

เม.ย.- พ.ค.64 
 
 
 

พ.ค.64-มี.ค.65 
 
 

มี.ค. 2565 
 

มี.ค. 2565 
 

- 
 
 
 
 
 

72,000 
 
- 
- 
 
- 
 

นายสมชัย สุขกว ี
นางนภสร สนิทนวล 

  กิจกรรมที ่5 การกำจัดสิ่งปฏิกูล งบอุดหนุน = 50,000 บาท 
 1. ขั้นเตรยีมการ (Plan) 

   1.1 สำรวจปริมาณหอ้งน้ำ และบ่อดกัไขมันภายในโรงเรียน 
   1.2 วางแผนการกำหนดชว่งเวลาในการให้เจ้าหน้าที่มากำจัด
สิ่งปฏิกูล 
2. ขั้นดำเนินการ (Do) 
   2.1 ดำเนินการติดต่อให้เจ้าหนา้ที่ มาดำเนินการกำจัดสิ่ง
ปฏิกูลตามชว่งเวลาที่ได้กำหนดไว ้
3.ขั้นติดตามประเมินผล (Check) 
   3.1 ประเมินผลงาน/รายงานผลการดำเนินงาน 
4.ขั้นทบทวนปรบัปรุงแก้ไข (Action) 
  4.1 ทบทวนรายงานเพื่อวางแผนปรับปรุง  
  4.2 สรุปและรายงานผลการปฏิบัติงาน 

เม.ย.- พ.ค.64 
 
 

พ.ค.64-มี.ค.65 
 
 
 
 

มี.ค. 2565 
 

มี.ค. 2565 
 

- 
 
 
- 
 
 

50,000 
 
- 
 
- 

นายสมชัย สุขกว ี
นางนภสร สนิทนวล 

13. งบประมาณ  (Proposed  Budget) 
 13.1 งบอุดหนุน     922,000 บาท 
   รวมท้ังหมด  (Total)  922,000 บาท 
 

ประมาณการค่ายใช้จ่ายในโครงการสนับสนุนงานสาธารณูปโภค 
งานสาธารณูปโภค ฝ่ายบริการ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 

กิจกรรมที่ 1 ซ่อมแซมระบบไฟฟ้า งบประมาณ = 200,000 บาท 

ที่ รายการ จำนวน ราคา/หน่วย งบประมาณ 
อุดหนุน อ่ืน ๆ 

1 หลอดไฟ LED หลอดยาว 25W 200  120   24,000  - 
2 หลอดไฟ LED หลอดสั้น 15W 100  85   8,500  - 
3 หลอดไฟ LED หลอดกลม 12W 100  65   6,500  - 
4 สายไฟ 2*0.5 แบบอ่อน 5  550   2,750  - 
5 สายไฟ 2*1 แบบอ่อน 5  950   4,750  - 
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กิจกรรมที่ 1 ซ่อมแซมระบบไฟฟ้า งบประมาณ = 200,000 บาท 

ที่ รายการ จำนวน ราคา/หน่วย งบประมาณ 
อุดหนุน อ่ืน ๆ 

6 สายไฟ 2*1.5 แบบแข็ง 3  1,250   3,750  - 
7 สายไฟ 2*2.5 แบบแข็ง 3  1,850   5,550  - 

 
กิจกรรมที่ 1 ซ่อมแซมระบบไฟฟ้า งบประมาณ = 200,000 บาท 

ที่ รายการ จำนวน ราคา/หน่วย งบประมาณ 
อุดหนุน อ่ืน ๆ 

9 เบรคเกอร์ 30A 150  175   26,250  - 
10 ปลั๊กไฟแบบเดี่ยวติดพนัง 100  25   2,500  - 
11 เทปพันสายไฟ 3M 50  45   2,250  - 
12 เทปพันสายไฟ แบบละลาย 24  65   1,560  - 
13 พัดลมเพดาน ขนาด 48" 50  720   36,000  - 
14 พัดลมดูดอากาศ 10  820   8,200  - 
15 พัดลมติดพนัง 16" 10  1,800   18,000  - 
16 ใบพัดลม 16" 24  200   4,800  - 
17 ปลั๊กตัวผู ้ 100  20   2,000  - 
18 ปลั๊กตัวเมีย 3 ทาง 100  35   3,500  - 
19 กล่องใส่ปลั๊กติดพนัง 30  40   1,200  - 
20 ฝาปิดกล่องใส่ปลั๊กพร้อมสวิทช ์ 30  40   1,200  - 
21 พุกเหล็ก 4 หุน 1  430   430  - 
22 พุกยาง 4 หุน 1  300   300  - 
23 น็อตเกลียวปลอ่ย 1" 4  200   800  - 
24 น็อตเกลียวปลอ่ย 3/4 4  200   800  - 
25 น็อตเบอร์ 10 ทั้งตัวเมีย 100  3   300  - 
26 น็อตเบอร์ 12 ทั้งตัวเมีย 100  3   300  - 
27 แหวนรองน็อต 200  1   200  - 
28 สาย PVC เก็บสายไฟรวม 1  750   750  - 
29 ฟิวส์แรงต่ำ ขนาด 250 A 10  550   5,500  - 
30 ถุงมือป้องกันไฟฟ้า 2  390   780  - 
31 ปลั๊กไฟติดพนังแบบมีกราวด ์ 50  45   2,250  - 
32 สว่านแบบกระแทก 1  4,850   4,850  - 
33 ส่วานไร้สาย 1  1,950   1,950  - 
34 สวิทช์พัดลมเพดาน 35  350   12,250  - 

รวม 200,000 - 
 
กิจกรรมที่ 2 ซ่อมแซมระบบประปา งบประมาณ = 200,000 บาท 

ที่ รายการ จำนวน ราคา/หน่วย งบประมาณ 
อุดหนุน อ่ืน ๆ 

1 ปั้มน้ำขนาด 250W HITACHI 10  7,950   79,500  - 
2 สวิทช์ปั้มน้ำ  20  550   11,000  - 
3 ท่อ PVC 4 หุน 50  55   2,750  - 
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350 
กิจกรรมที่ 2 ซ่อมแซมระบบประปา งบประมาณ = 200,000 บาท 

ที่ รายการ จำนวน ราคา/หน่วย งบประมาณ 
อุดหนุน อ่ืน ๆ 

4 ท่อ PVC 6 หุน 50  65   3,250  - 
5 ท่อ PVC 1" 50  75   3,750  - 
6 ข้อต่อตรง 4 หุน 60  20   1,200  - 
7 ข้อต่อตรง 6 หุน 60  25   1,500  - 
8 ข้อต่อตรง 1" 60  30   1,800  - 
9 ข้องอ 4 หุน 60  20   1,200  - 
10 ข้องอ 6 หุน 60  25   1,500  - 
11 ข้องอ 1" 60  30   1,800  - 
12 กาวทาท่อ PVC 20  300   6,000  - 
13 ท่อลด 6 หุน ไป 4 หุน 50  25   1,250  - 
14 ท่อลด 1" ไป 6 หุน 50  25   1,250  - 
15 ท่อลด 1" ไป 4 หุน 50  25   1,250  - 
16 3 ทาง 4 หุน 30  25   750  - 
17 3 ทาง 6 หุน 30  30   900  - 
18 3 ทาง 1" 30  35   1,050  - 
19 1" เกลียวนอก 30  35   1,050  - 
20 4 หุนก๊อกน้ำ 24  150   3,600  - 
21 6 หุน กอ๊กน้ำ 24  175   4,200  - 
22 เทปพันเกลียว 40  35   1,400  - 
23 ลูกลอยขนาด 6 หุน 10  500   5,000  - 
24 วาวล ์4 หุน 24  35   840  - 
25 วาวล ์6 หุน 24  45   1,080  - 
26 วาวล ์1" 24  55   1,320  - 
27 ถุงน้ำขนาด 2,000 ลิตร 6  4,900   29,400  - 
28 ก๊อกอา่งล่างมือ 12  420   5,040  - 
29 สายน้ำ  1 เมตร 24  150   3,600  - 
30 สายฉีดชำระ 30  320   9,600  - 
31 ฝาปิดท่อ 4 หุน 30  15   450  - 
32 ฝาปิดท่อ 6 หุน 30  20   600  - 
33 ฝาปิดท่อ 1" 30  25   750  - 
34 เกลียวตัวนอกใน 4 หุน 40  20   800  - 
35 ตะปูเกลียวดำ 1  180   180  - 
36 4 หุนเกลียวใน 24  20   480  - 
37 6 หุนเกลียวใน 24  25   600  - 
38 1" เกลียวใน 24  30   720  - 
39 เกลียวปิดท่อ 6 หุน 20  25   500  - 
40 C ปั้มน้ำ 8MFD/250 24  55   1,320  - 
41 C ปั้มน้ำ 5MFD/250 24  45   1,080  - 
42 หัวกะโหลกนำ้ 1" ทองเหลือง 5  250   1,250  - 
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กลุ่มนโยบายและแผนงาน โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 

กิจกรรมที่ 2 ซ่อมแซมระบบประปา งบประมาณ = 200,000 บาท 

ที่ รายการ จำนวน ราคา/หน่วย งบประมาณ 
อุดหนุน อ่ืน ๆ 

43 กุญแจคอม้า ขนาด 2.5" 1  2,200   2,200  - 
44 คีมตัดท่อ 2  450   900  - 
45 คีมล็อค 1  340   340   - 

รวม 200,000 - 
 

กิจกรรมที่ 3 ซ่อมแซมเครื่องปรบัอากาศ งบประมาณ = 400,000 บาท 

ที่ รายการ จำนวน ราคา/หน่วย งบประมาณ 
อุดหนุน อ่ืน ๆ 

1 COMAIR ขนาด 25,000 BTU 10 12,000 120,000 - 
2 น้ำยา AIR R22 10 1,990 19,900 - 
3 แม็กนิตัด 30 A 30 390 11,700 - 

 
กิจกรรมที่ 3 ซ่อมแซมเครื่องปรบัอากาศ งบประมาณ = 400,000 บาท 

ที่ รายการ จำนวน ราคา/หน่วย งบประมาณ 
อุดหนุน อ่ืน ๆ 

4 มอเตอร์พัดลมคอยล์ร้อนแกนสั้น 24 1,350 32,400 - 
5 มอเตอร์พัดลมคอยล์ร้อนแกนยาว 15 1,350 20,250 - 
6 มอเตอร์คอยล์เย็น 10 1,200 12,000 - 
7 ใบพัดลมคอยล์ร้อน 10 200 2,000 - 
8 C 50 MFD/450 24 300 7,200 - 
9 C 60 MFD/450 24 350 8,400 - 
10 สายหลักหัว COM 10 250 2,500 - 
11 แก๊สกระปอ๋ง 10 180 1,800 - 
12 ถังลมแบบเติม 5 200 1,000 - 
13 น้ำยา AIR R32 1 2,200 2,200 - 
14 น้ำยา AIR 143 A 1 1,990 1,990 - 
15 สายเกจนำ้ยา R32 พร้อมหวั 1 950 950 - 
16 สายเกจนำ้ยา 143 A พร้อมหัว 1 950 950 - 
17 C 3 MFD/250 24 85 2,040 - 
18 C 5 MFD/250 24 120 2,880 - 
19 หางปลาต่อสายรูมแอร ์ 300 2 600 - 
20 รูมปรับอุณหภูมิ AIR 50 420 21,000 - 
21 ลวดเชื่อมแก๊ส 20 10 200 - 
22 น้ำมัน WD-40 12 240 2,880 - 
23 ทินเนอร์ล้างอุปกรณ์ 10 75 750 - 
24 น้ำยาลา้งท่อแอร ์ 10 100 1,000 - 
25 เทอร์โมเครือ่ทำน้ำเย็น 15 250 3,750 - 
26 กุญแจปากตายเบอร์ 8,9,10,11,12,14 1 260 260 - 
27 เทปพันท่อแอร์ 2" 30 60 1,800 - 
28 คีมย้ำหางปลา 1 320 320 - 
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352 
กิจกรรมที่ 3 ซ่อมแซมเครื่องปรบัอากาศ งบประมาณ = 400,000 บาท 

ที่ รายการ จำนวน ราคา/หน่วย งบประมาณ 
อุดหนุน อ่ืน ๆ 

29 ไขควงแฉกด้านยาว 4 100 400 - 
30 น้ำมันโซแน๊ต 12 240 2,880 - 
31 น้ำมันคอมแอร ์ 3 300 900 - 
32 สายอ่อนเบอร์ 1 1*1 5 320 1,600 - 
33 น้ำมันเครื่อง 10W 40W 5 150 750 - 
34 สายรัดเทเบิ้ลไทน์ เบอร์รวม 10 50 500 - 
35 น๊อตเกลียวตวัผู้และตัวเมยี ขนาด 1" 2 125 250 - 
36 คลิ๊ปแอมป์วัดกระแส 1 1,500 1,500 - 
37 ชุดเชื่อมแก๊สพร้อมถัง 1 5,500 5,500 - 
38 เครื่องกรองถังทำน้ำเย็น PVC 6 5,500 33,000 - 
39 COMAIR 33,000 BTU 5 14,000 70,000 - 

รวม 400,000 - 
 

กิจกรรมที่ 4 กำจัดชยะ งบประมาณ = 72,000 บาท 

ที่ รายการ จำนวน ราคา/หน่วย งบประมาณ 
อุดหนุน อ่ืน ๆ 

1 72,ค่าเก็บขยะจากเทศบาล 12 เดือน 6,000 72,000 - 
รวม 72,000 - 

 
กิจกรรมที่ 5 กำจัดสิง่ปฏิกูล งบประมาณ = 50,000 บาท 

ที่ รายการ จำนวน ราคา/หน่วย งบประมาณ 
อุดหนุน อ่ืน ๆ 

1 กำจัดไขมันโรงอาหาร 2 ภาคเรียน 10,000 20,000 - 
2 ดูดส้วม 2 ภาคเรียน 15,000 30,000 - 

รวม 400,000 - 
 
14. เนื้อหาสาระ (Content  for  Seminal)   
 - 
15. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  (Connected Agencies) 
       15.1 งานแผนงาน    15.2 งานการเงิน 
       15.3 งานพัสดุ     15.4 สำนักงานเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
16. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  (End-products of Expected outcomes) 
       16.1 โรงเรียนมีระบบสาธารณูปโภคบริการให้แก่นักเรยีนและบุคลากร อย่างมีประสิทธิภาพ เอือ้ต่อการจัดการเรยีนรู้ และ
การจัดกิจกรรมต่าง ๆ 
17. เคร่ืองมือท่ีใช้ประเมินผลกิจกรรม   
   17.1 แบบสำรวจความพึงพอใจในระบบสาธารณูปโภคของโรงเรยีน 
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18. การควบคุมความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น 
   18.1 วัสดุ อุปกรณ์ ชำรุด ทรดุโทรม เสยีหาย 
      18.2 เจ้าหน้าที่ท่ีดูแล ไมเ่พียงพอต่อการบำรุงรักษาและซ่อมแซม 
19. แนวทางการแก้ปัญหาความเสี่ยงที่จะเกิดขึน้ 
   19.1 จัดหา ซ่อมแซม ตรวจเช็ควัสดุอุปกรณ์ที่ชำรุด อย่างสม่ำเสมอ 
   19.2 จัดหาเจ้าหน้าท่ีเพิ่มเติม 
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1. (2.3) โครงการ   (Project)     สนับสนุนงานลูกจ้างประจำและลกูจ้างช่ัวคราว 
2. สอดคล้องมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน  มาตรฐานที่ 2 
3. สอดคล้องยุทธศาสตร์ของโรงเรียน    ข้อที่ 7 
 เป้าหมายหลัก          ข้อที่ 7.6 
 ตัวชี้วดัผลการปฏิบัตงิาน       ข้อที่ 7.6.1 
4. หน่วยงานที่รับผิดชอบ       งานลูกจ้างประจำและลูกจ้างช่ัวคราว   ฝ่ายบริการ  โรงเรียนร้อยเอด็วิทยาลัย 
5. ผู้รับผิดชอบดำเนินงาน   (Project proposer) นางนภสร สนิทนวล และคณะ 
6. ลักษณะโครงการ  (Type of the project)  โครงการใหม ่
7. หลักการและเหตุผล  (Background of Rational Criteria) 
    งานลูกจ้างประจำและลูกจ้างช่ัวคราว มีหน้าท่ีกำกับ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติหน้าท่ีของลูกจ้างประจำและลูกจ้างช่ัวคราว ให้มี
ประสิทธิภาพและเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามระเบียบและเกณฑ์มาตรฐานการปฏิบัติงานของงานลูกจ้างประจำและลูกจ้าง
ช่ัวคราว 
8. วัตถุประสงค ์ (Objectives) 
  8.1 เพื่อกำหนดหน้าท่ี ความรับผดิชอบของลูกจ้างประจำและลูกจ้างช่ัวคราว  
    8.2 เพื่อจัดกิจกรรมฝึกอบรม เพิ่มพูนทักษะในการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำและลูกจ้างช่ัวคราว 
9. เป้าหมาย  (Goals) 
 9.1 ด้านคุณภาพ  (Quality) 
  9.1.1 มีลูกจ้างประจำ และลูกจ้างช่ัวคราวเพียงพอในการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย 
     9.1.2 ลูกจ้างประจำและลูกจา้งช่ัวคราวสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 9.2 ด้านปริมาณ  (Quantity) 
  9.2.1 ลูกจ้างประจำ และลูกจา้งช่ัวคราว สามารถปฏิบตัิหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย ได้อย่างมีประสทิธิภาพอยู่ในระดับดีมาก 
ร้อยละ 95 
10. สถานที่ดำเนินการ  (Place)  โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 
11. ระยะเวลาดำเนินการ  (Time) 
     () ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2564 (1 เมษายน 2564 - 30 กันยายน 2564) 
     () ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565) 
12. วิธีดำเนินการ  (Procedure  :  activity) 
ลำดับที ่
Item 

การดำเนินงาน 
Implementation 

ระยะเวลา 
Time งบประมาณ Budget 

ผู้รับผิดชอบ 
Project Proposer 

กิจกรรมที่ 1 ฝึกอบรม เพิ่มพูนทักษะลกูจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราว  งบบำรุงการศึกษา = 10,000 บาท 
 1. ขั้นเตรยีมการ (Plan) 

   1.1 วางแผนการจัดกิจกรรมการศึกษาดูงาน 
   1.2 สำรวจสถานที ่และเส้นทางที่ใช้ในการเดินทางภายใน
จังหวัดร้อยเอ็ด 
2. ขั้นดำเนินการ (Do) 
   2.1 ติดต่อ จองสถานที่ที่ใช้ในการจัดกิจกรรม 
   2.2 ดำเนินการจัดกิจกรรมในช่วงเวลาที่กำหนดไว ้
3.ขั้นติดตามประเมินผล (Check) 
   3.1 ประเมินผลงาน/รายงานผลการดำเนินงาน 
4.ขั้นทบทวนปรบัปรุงแก้ไข (Action) 
  4.1 ทบทวนรายงานเพื่อวางแผนปรับปรุง  
  4.2 สรุปและรายงานผลการปฏิบัติงาน 

เม.ย.- พ.ค.64 
 
 
 
 

พ.ค.64-มี.ค.65 
 

มี.ค. 2565 
 

มี.ค. 2565 
 

 
 
 
 
 

10,000 

นางนภสร สนิทนวล 
และคณะ 
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13. งบประมาณ  (Proposed  Budget) 
       13.1 เงินบำรุงการศึกษา  10,000  บาท 
   รวมท้ังหมด  (Total) 10,000  บาท 
 

ประมาณการค่ายใช้จ่ายในโครงการสนับสนุนงานลูกจ้างประจำและลกูจ้างชั่วคราว 
งานลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราว ฝ่ายบริการ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 

กิจกรรมที่ 1 ฝึกอบรม เพิ่มพูนทักษะลกูจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราว งบประมาณ = 10,000 บาท 

ที่ รายการ จำนวน ราคา/หน่วย งบประมาณ 
อุดหนุน อ่ืน ๆ 

1 ค่าอาหารและอาหารวา่ง   - 8,400 
2 ค่าเอกสารและวัสดุอุปกรณ์   - 1,600 

รวม - 10,000 
 

14. เนื้อหาสาระ(Content  for  Seminal)  -  
15. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  (Connected Agencies) 
      15.1 งานแผนงาน    15.2 งานการเงิน    15.3 งานพัสดุ 
16. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  (End-products of Expected outcomes) 
   16.1 มีการกำหนดหน้าที่ ความรบัผิดชอบของลูกจ้างประจำและลกูจ้างช่ัวคราวอย่างชัดเจน 
      16.2 มีการจัดกิจกรรมฝึกอบรม เพิ่มพูนทักษะลูกจ้างประจำและลูกจ้างช่ัวคราว 
17. เคร่ืองมือท่ีใช้ประเมินผลกิจกรรม 
   17.1 แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำและลูกจ้างช่ัวคราว 
      17.2 แบบประเมินผลกิจกรรมฝึกอบรม เพิ่มพูนทักษะลูกจา้งประจำและลูกจ้างช่ัวคราว 
18. การควบคุมความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น 
      18.1 การแบ่งภาระงานยังไมชั่ดเจน 
19. แนวทางการแก้ปัญหาความเสี่ยงที่จะเกิดขึน้ 
   19.1 ประชุมวางแผน ทำความเขา้ใจ และมอบหมายภาระงานให้ชัดเจน 
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1. (2.4) โครงการ  (Project)          ส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
2. สอดคล้องมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน  มาตรฐานที่ 3 
3. สอดคล้องยุทธศาสตร์ของโรงเรียน    ข้อที่ 7, 10 
 เป้าหมายหลัก          ข้อที่ 7.1, 10.1, 10.3 
 ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน       ข้อที่ 7.1.2, 10.1.1, 10.3.1 
4. หน่วยงานที่รับผิดชอบ       งานสิ่งแวดล้อมและกิจกรรม 5 ส ฝ่ายบริการ  โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 
5. ผู้รับผิดชอบดำเนินงาน   (Project proposer) นางพรรณี สงวนโสภา และคณะ 
6. ลักษณะโครงการ  (Type of the project)  โครงการใหม ่
7. หลักการและเหตุผล  (Background of Rational Criteria) 
 ปัจจุบันปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็นสิ่งที่ทุกฝ่ายกำลังให้ความสนใจเพราะส่งผลกระทบต่อชีวิต ความเป็นอยู่และคณุภาพชีวิต โรงเรยีน
จึงเป็นอีกหน่วยงานหนึ่งที่มีบทบาทในการประชาสมัพันธ์  ส่งเสริมและสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษส์ิ่งแวดล้อมท้ังภายในและ
ภายนอกโรงเรียน โดยการจัดกิจกรรมให้นักเรียนรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ เช่น การหมัก การขยายจุลินทรีย์ EM การนำ
จุลินทรีย์ EM ไปใช้ประโยชน์ ตระหนักถึงความสำคญัของการคัดแยกขยะมูลฝอยท่ีมีมลูค่า การนำกลบัไปใช้ประโยชน์อีก ลดการ
กระทำให้เกิดขยะ ลดปริมาณขยะในโรงเรียนและชุมชน ปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกเพื่อให้เกดิความรักและหวงแหน
ทรัพยากรธรรมชาตโิดยการประชาสัมพันธ์ให้รู้ถึงประโยชน์ของระบบนิเวศน์ท่ีแวดล้อม ส่งเสริมให้ปลกูต้นไม้ รูจ้ักช่ือ 
และประโยชน์ของพืชสมุนไพรที่มใีนท้องถิ่น ฝึกการทำงานเป็นกลุ่มรู้จักประยุกต์วิชาการต่าง ๆ เข้าดว้ยกัน อันจะเป็นแนวทาง 
ในการศึกษาต่อและพัฒนาเยาวชนของชาติต่อไป 
8. วัตถุประสงค ์ (Objectives) 
 8.1 เพื่อขยายจุลินทรีย์ EM และนำไปใช้ประโยชน์ภายในโรงเรียน และให้บริการแก่บุคลากรที่ต้องการนำไปใช้ 
 8.2 เพื่อคัดแยกขยะแตล่ะประเภท และจัดตั้งธนาคารขยะ 
 8.3 เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้สมุนไพรให้กับนักเรียน บุคลากร และผู้ที่สนใจ 
 8.4 เพื่อให้ห้องเรียน อาคาร และสภาพแวดล้อมโดยทั่วไปของโรงเรยีน มีความสะอาด 
9. เป้าหมาย  (Goals) 
 9.1 ด้านคุณภาพ  (Quality) 
  9.1.1 มีจุลินทรีย์ EM ที่มีคณุภาพ สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได ้
  9.1.2 โรงเรียนมีการจัดการคัดแยกขยะ และจดัการธนาคารขยะอยา่งมีประสิทธิภาพ 
  9.1.3 โรงเรียนมีแหล่งการเรียนรูส้มุนไพรไทยท่ีน่าสนใจ 
  9.1.4 โรงเรียนมีความสะอาดน่าอยู่ 
 9.2 ด้านปริมาณ  (Quantity) 
  9.2.1 มีจุลินทรีย์ EM พร้อมให้บรกิารแก่นักเรียน บุคลากร และผู้ทีส่นใจ ร้อยละ 90 
  9.2.2 ธนาคารขยะสามารถสร้างรายได้ และกลายเป็นทุนการศึกษาของนักเรียนได้ ร้อยละ 90 
  9.2.3 ห้องเรียน อาคาร บริเวณทัว่ไปของโรงเรียนสะอาด ร้อยละ 85 
10. สถานที่ดำเนินการ  (Place)  โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 
11. ระยะเวลาดำเนินการ  (Time) 
     () ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2564 (1 เมษายน 2564 - 30 กันยายน 2564) 
     () ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2564 (1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565) 
12. วิธีดำเนินการ  (Procedure  :  activity) 
ลำดับที ่
Item 

การดำเนินงาน 
Implementation 

ระยะเวลา 
Time งบประมาณ Budget 

ผู้รับผิดชอบ 
Project Proposer 

กิจกรรมที่ 1 การหมักและขยายจุลินทรัย์ EM และการใช้จุลินทรยี์ EM งบอุดหนุน= 5,000  
1 1. ขั้นเตรยีมการ (Plan) 

   1.1 วางแผนและจัดเตรียมอุปกรณ์สำหรับ
การหมักและขยายจุลินทรีย์ EM 
 

เม.ย. - พ.ค. 2564 
 
 
 

- 
 
 
 

นางพรรณี สงวนโสภา 
น.ส.กรัณฑ์เพชร สายเช้ือ 
และคณะ 
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ลำดับที ่
Item 

การดำเนินงาน 
Implementation 

ระยะเวลา 
Time งบประมาณ Budget 

ผู้รับผิดชอบ 
Project Proposer 

2. ขั้นดำเนินการ (Do) 
   2.1 ดำเนินการหมัก และเทจุลินทรีย ์EM ใน
ทุกวันศุกร ์
3.ขั้นติดตามประเมินผล (Check) 
   3.1 ประเมินผลงาน/รายงานผลการ
ดำเนินงาน 
4.ขั้นทบทวนปรบัปรุงแก้ไข (Action) 
  4.1 ทบทวนรายงานเพื่อวางแผนปรับปรุง  
  4.2 สรุปและรายงานผลการปฏิบัติงาน 

พ.ค. 2564– ก.พ 2565 
 
 

มี.ค. 2565 
 
 

มี.ค. 2565 

 
5,000 

 
- 
 
 
- 
 
 

กิจกรรมที่ 2 ธนาคารขยะ เงินอุดหนุน = 10,000 บาท 
2 1. ขั้นเตรยีมการ (Plan) 

   1.1 วางแผนการดำเนินงาน กำหนดจุดคัด
แยกขยะ จุดตั้งธนาคารขยะ 
2. ขั้นดำเนินการ (Do) 
   2.1 จัดตั้งธนาคาร ผู้ดูแลรับผิดชอบ 
   2.2 คัดแยกขยะ จำหนา่ยขยะ 
3.ขั้นติดตามประเมินผล (Check) 
   3.1 ประเมินผลงาน/รายงานผลการ
ดำเนินงาน 
4.ขั้นทบทวนปรบัปรุงแก้ไข (Action) 
  4.1 ทบทวนรายงานเพื่อวางแผนปรับปรุง  
  4.2 สรุปและรายงานผลการปฏิบัติงาน 

เม.ย. - พ.ค. 2564 
 
 

พ.ค 64 – ก.พ 65 
 
 

มี.ค. 2565 
 
 

มี.ค. 2565 
 

 

- 
 
 
 

10,000 
- 
- 
 
 
- 

นางพรรณี สงวนโสภา 
น.ส.มัทยาภรณ์ รังสีคาร 
และคณะ 

กิจกรรมที่ 3 แหล่งเรียนรู้พันธุกรรมพชืตามแนวพระราชดำริ เงินอุดหนุน = 19,839 บาท 
3 1. ขั้นเตรยีมการ (Plan) 

   1.1 คัดเลือกพันธุ์พืช 
   1.2 สำรวจบริเวณสำหรับปลูกพืช 
2. ขั้นดำเนินการ (Do) 
   2.1 จัดหาพันธุ์พืช 
   2.2 ดำเนินการปลูกพืช 
3.ขั้นติดตามประเมินผล (Check) 
   3.1 ประเมินผลงาน/รายงานผลการ
ดำเนินงาน 
4.ขั้นทบทวนปรบัปรุงแก้ไข (Action) 
  4.1 ทบทวนรายงานเพื่อวางแผนปรับปรุง  
  4.2 สรุปและรายงานผลการปฏิบัติงาน 

เม.ย. - พ.ค. 2564 
 
 
 

ก.ย – พ.ย 2564 
 

มี.ค. 2565 
 
 

มี.ค. 2565 

- 
 
 
 

19,839 
- 
- 
 
 
- 

นางพรรณี สงวนโสภา 
นางนุชศรา โด่งพิมาย 
และคณะ 

กิจกรรมที่ 4 รณรงค์ประชาสัมพันธ์ จดันิทรรศการและแข่งขันการประกวดส่งเสริม การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เงินอุดหนุน = 6,000 บาท 
4 1. ขั้นเตรยีมการ (Plan) 

   1.1 ประชุมวางแผน เพื่อกำหนดชว่งเวลา 
และรูปแบบในการจัดกิจกรรม 
   1.2 สำรวจความตอ้งการวัสดุอปุกรณ์ในการ
จัดกิจกรรม 
2. ขั้นดำเนินการ (Do) 
   2.1 จัดนิทรรศการ และแข่งขันการประกวด
ส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

เม.ย. - พ.ค. 2564 
 
 
 
 
 

13 - 17 ธ.ค. 2564 

- 
 
 
 
 
 

6,000 

นางพรรณี สงวนโสภา 
นางนุชศรา โด่งพิมาย 
และคณะ 
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358 
ลำดับที ่
Item 

การดำเนินงาน 
Implementation 

ระยะเวลา 
Time งบประมาณ Budget 

ผู้รับผิดชอบ 
Project Proposer 

3.ขั้นติดตามประเมินผล (Check) 
   3.1 ประเมินผลงาน/รายงานผลการ
ดำเนินงาน 
4.ขั้นทบทวนปรบัปรุงแก้ไข (Action) 
  4.1 ทบทวนรายงานเพื่อวางแผนปรับปรุง  
  4.2 สรุปและรายงานผลการปฏิบัติงาน 

 
มี.ค. 2565 

 
 

มี.ค. 2565 

 
- 
 
 
- 

กิจกรรมที่ 5 วันสิ่งแวดล้อมโลก และวนัสิ่งแวดล้อมไทย เงินอุดหนุน = 6,000  บาท 
5 1. ขั้นเตรยีมการ (Plan) 

   1.1 ประชุมวางแผน เพื่อกำหนดชว่งเวลา 
และรูปแบบในการจัดกิจกรรม 
   1.2 สำรวจความตอ้งการวัสดุอปุกรณ์ในการ
จัดกิจกรรม 
2. ขั้นดำเนินการ (Do) 
   2.1 จัดกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก และวัน
สิ่งแวดล้อมไทย 
3.ขั้นติดตามประเมินผล (Check) 
   3.1 ประเมินผลงาน/รายงานผลการ
ดำเนินงาน 
4.ขั้นทบทวนปรบัปรุงแก้ไข (Action) 
  4.1 ทบทวนรายงานเพื่อวางแผนปรับปรุง  
  4.2 สรุปและรายงานผลการปฏิบัติงาน 

เม.ย. - พ.ค. 2564 
 
 
 
 

 
4 - 11 มิ.ย., 4-8 ธ.ค 64 

 
มี.ค. 2565 

 
 

มี.ค. 2565 

- 
 
 
 
 
 

6,000 
 
- 
 
 
- 
 

นางพรรณี สงวนโสภา 
และคณะ 

กิจกรรมที่ 6 Big Cleaning Day เงินอุดหนุน = 40,000 บาท 
6 1. ขั้นเตรยีมการ (Plan) 

   1.1 ประชุมวางแผน เพื่อกำหนดชว่งเวลา 
และรูปแบบในการจัดกิจกรรม 
   1.2 สำรวจความตอ้งการวัสดุอปุกรณ์ในการ
จัดกิจกรรม 
2. ขั้นดำเนินการ (Do) 
   2.1 จัดกิจกรรม Big Cleaning ครั้งที่ 1 
   2.2 จัดกิจกรรม Big Cleaning ครั้งที่ 2 
   2.3 จัดกจิกรรม Big Cleaning ครั้งที่ 3 
   2.4 จัดกจิกรรม Big Cleaning ครั้งที่ 4 
3.ขั้นติดตามประเมินผล (Check) 
   3.1 ประเมินผลงาน/รายงานผลการ
ดำเนินงาน 
4.ขั้นทบทวนปรบัปรุงแก้ไข (Action) 
  4.1 ทบทวนรายงานเพื่อวางแผนปรับปรุง  
  4.2 สรุปและรายงานผลการปฏิบัติงาน 

เม.ย. - พ.ค. 2564 
 
 
 
 
 

5 – 9 ก.ค. 2564 
25 – 28 ต.ค. 2564 
13 - 17 ธ.ค. 2564 

    17-21 ม.ค. 2565 
มี.ค. 2565 

 
 

มี.ค. 2565 

- 
 
 
 
 
 

10,000 
10,000 
10,000 
10,000 

- 
 
 
- 

นางพรรณี สงวนโสภา 
และคณะ 

กิจกรรมที่ 7 เพิ่มพูนทักษะนักเรียนแกนนำรักษ์สิ่งแวดล้อม เงินอุดหนุน = 25,000 บาท 
7 1. ขั้นเตรยีมการ (Plan) 

   1.1 ประชุมวางแผน เพื่อกำหนดชว่งเวลา 
และรูปแบบในการจัดกิจกรรม 
   1.2 สำรวจความตอ้งการวัสดุอปุกรณ์ในการ
จัดกิจกรรม 
2. ขั้นดำเนินการ (Do) 

เม.ย. - พ.ค. 2564 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 

นางพรรณี สงวนโสภา 
และคณะ 
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ลำดับที ่
Item 

การดำเนินงาน 
Implementation 

ระยะเวลา 
Time งบประมาณ Budget 

ผู้รับผิดชอบ 
Project Proposer 

   2.1 จัดกิจกรรมเพิ่มพูนทกัษะนักเรียนแกนำ
รักษ์สิ่งแวดล้อม 
3.ขั้นติดตามประเมินผล (Check) 
   3.1 ประเมินผลงาน/รายงานผลการ
ดำเนินงาน 
4.ขั้นทบทวนปรบัปรุงแก้ไข (Action) 
  4.1 ทบทวนรายงานเพื่อวางแผนปรับปรุง  
  4.2 สรุปและรายงานผลการปฏิบัติงาน 

 
5 - 9 ก.ค. 2564 

 
มี.ค. 2565 

 
 

มี.ค. 2565 

 
25,000 

 
- 
 
 
- 

กิจกรรมที่ 8 จดัหาอุปกรณ์สำนักงานห้องสิ่งแวดล้อม เงินอุดหนุน = 5,000  บาท 
8 1. ขั้นเตรยีมการ (Plan) 

   1.1 สำรวจความต้องการวัสดุ อุปกรณ์
ภายในหอ้งสิ่งแวดล้อม 
2. ขั้นดำเนินการ (Do) 
   2.1 จัดซ้ือวัสดุ อุปกรณ์ 
3.ขั้นติดตามประเมินผล (Check) 
   3.1 ประเมินผลงาน/รายงานผลการ
ดำเนินงาน 
4.ขั้นทบทวนปรบัปรุงแก้ไข (Action) 
  4.1 ทบทวนรายงานเพื่อวางแผนปรับปรุง  
  4.2 สรุปและรายงานผลการปฏิบัติงาน 

เม.ย. - พ.ค. 2564 
 
 
 

พ.ค. 2564– ก.พ 65 
มี.ค. 2565 

 
 

มี.ค. 2565 

- 
 
 
 

5,000 

นางพรรณี สงวนโสภา 
นางวลักษวรรณ วาเหลา 
นางชีวารัตน์ ซาระมาตย ์
น.ส.มัทยาภรณ์ รังสีคาร 
และคณะ 

 
13. งบประมาณ  (Proposed  Budget) 
  13.1 เงินอุดหนุน        116,839  บาท 
  13.2 เงินบำรุงการศึกษา           -       บาท 
   รวมท้ังหมด  (Total)  116,839        บาท 
 

ประมาณการค่ายใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดลอ้ม 
งานสิ่งแวดล้อมและกิจกรรม 5 ส ฝ่ายบริการ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 

กิจกรรมที่ 1 การหมักและขยายจุลินทรีย์ EM และการใช้จุลินทรยี์ EM งบประมาณ = 5,000 บาท 

ที่ รายการ จำนวน ราคา/หน่วย งบประมาณ 
อุดหนนุ อ่ืน ๆ 

1 หัวเช้ือ EM ขนาด 1 ลิตร 10 100 - 1,000 
2 กากนำ้ตาลขนาด 10 ลิตร 16 250 - 4,000 

รวม - 5,000 
 

กิจกรรมที่ 2 ธนาคารโรงเรยีน งบประมาณ = 10,000 บาท 

ที่ รายการ จำนวน ราคา/หน่วย งบประมาณ 
อุดหนุน อ่ืน ๆ 

1 ซ่อมกรงเก็บขยะ 10 500 - 5,000 
2 จัดทำกรงเก็บขยะ 1 5,000 - 5,000 

รวม - 10,000 
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360 
กิจกรรมที่ 3 แหล่งเรียนรู้พันธุ์พืชตามแนวพระราชดำร ิงบประมาณ = 19,839 บาท 

ที่ รายการ จำนวน ราคา/หน่วย งบประมาณ 
อุดหนุน อ่ืน ๆ 

1 ต้นทองอุไร (1 เมตร) 20 55 - 1,100 
2 ต้นรวงผึ้ง (1 เมตร) 2 1,000 - 2,000 
3 ต้นหญ้าหวาน 50 55 - 2,750 

 
กิจกรรมที่ 3 แหล่งเรียนรู้พันธุ์พืชตามแนวพระราชดำร ิงบประมาณ = 19,839 บาท 

ที่ รายการ จำนวน ราคา/หน่วย งบประมาณ 
อุดหนุน อ่ืน ๆ 

4 ต้นฟ้าทะลายโจร 70 20 - 1,400 
5 ขิง 1 50 - 50 
6 ตะไคร้หอม 1 39 - 39 
7 จอบพร้อมด้ามจับ 10 300 - 3,000 
8 เสียบพร้อมด้ามจับ 10 200 - 2,000 
9 บัวรดน้ำ 15 100 - 1,500 
10 ส้อมพรวนดิน 10 50 - 500 
11 ดินอินทรีย์ 175 20 - 3,500 
12 ฮอร์โมนพืช 16 125 - 2,000 

รวม - 19,839 
 

กิจกรรมที่ 4 รณรงค์ประชาสัมพันธ์ จดันิทรรศการและแข่งขันการประกวดส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม งบประมาณ = 6,000 บาท 

ที่ รายการ จำนวน ราคา/หน่วย งบประมาณ 
อุดหนุน อ่ืน ๆ 

1 รางวัลการประกวดการจัดทำปา้ยนิเทศด้านการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม อันดับ 1 

3 600 - 1,800 

2 รางวัลการประกวดการจัดทำปา้ยนิเทศด้านการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม อันดับ 2 3 500 - 1,500 

3 รางวัลการประกวดการจัดทำปา้ยนิเทศ 
ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม อันดับที ่3 3 400 - 1,200 

4 รางวัลการประกวดการจัดทำปา้ยนิเทศ 
ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม อันดับที ่4 5 300 - 1,500 

รวม - 6,000 
 

กิจกรรมที่ 5 วันสิ่งแวดล้อมโลก และวนัสิ่งแวดล้อมไทย งบประมาณ = 2,000 บาท 

ที่ รายการ จำนวน ราคา/หน่วย งบประมาณ 
อุดหนุน อ่ืน ๆ 

1 กระดาษใบเกยีรติบัตร 5 200 1,000 - 
รวม 1,000 - 

 
กิจกรรมที่ 6 Big Cleaning Day งบประมาณ = 40,000 บาท 

ที่ รายการ จำนวน ราคา/หน่วย งบประมาณ 
อุดหนุน อ่ืน ๆ 

1 ไม้กวาดทางมะพรา้ว 200 40 8,000 - 
2 ไม้กวาดดอกหญ้า 200 40 7,000 - 
3 ไม้ถูพื้น 100 35 3,500 - 
4 น้ำยาเช็ดกระจก 100 20 1,500 500 
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กิจกรรมที่ 6 Big Cleaning Day งบประมาณ = 40,000 บาท 

ที่ รายการ จำนวน ราคา/หน่วย งบประมาณ 
อุดหนุน อ่ืน ๆ 

5 น้ำยาถพูื้นขนาด 5 ลิตร 55 200 - 11,000 
6 ถุงดำใส่ขยะขนาด 40 x 60 นิ้ว 50 50 - 2,500 
7 ที่ตักขยะ 100 35 - 3,500 
8 ขวดสเปรย์เปล่า 100 40 - 4,000 
9 น้ำยาฆา่เช้ือโรคเดทตอล 2 1,750 - 3,500 

รวม 20,000 20,000 
 

กิจกรรมที่ 7 เพิ่มพูนทักษะนักเรียนแกนนำสิ่งแวดล้อม งบประมาณ = 25,000 บาท 

ที่ รายการ จำนวน ราคา/หน่วย งบประมาณ 
อุดหนุน อ่ืน ๆ 

1 ค่าเอกสารและวัสดุอุปกรณ์ 200 25 5,000 - 
2 ค่าอาหารและอาหารวา่ง 200 80 16,000 - 
3 ค่าตอบแทนวิทยากรภายนอก 2 2,000 4,000 - 

รวม 25,000 - 
 

กิจกรรมที่ 8 จดัหาอุปกรณ์สำนักงานห้องสิ่งแวดล้อม งบประมาณ = 5,000 บาท 

ที่ รายการ จำนวน ราคา/หน่วย งบประมาณ 
อุดหนุน อ่ืน ๆ 

1 เครื่องปริ้นเตอร์ 1 3,500 3,500 - 
2 หมึกปริ้นเตอร์ 4 250 1,000 - 
3 ปลั๊กสามตาต่อพ่วงสายไฟ 2 250 500 - 

รวม 5,000 - 
 

14. เนื้อหาสาระ  (Content  for  Seminal)- 
  14.1 การจัดการขยะในบ้าน โรงเรียน และชุมชน     
     14.2 การประหยัดพลังงาน และแหล่งพลังงานทดแทน 
  14.3 การทำสวนพฤกษศาสตร์ในโรงเรียน 
15. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  (Connected Agencies) 
  15.1 งานแผนงาน    
     15.2 งานการเงิน    
     15.3 งานพัสดุ  
     15.4 สำนักงานสิ่งแวดล้อมจังหวัดร้อยเอด็ 
16. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (End-products of Expected outcomes) 
  16.1 มีการนำจุลินทรียไ์ปใช้ประโยชนภ์ายในโรงเรียน และมีบริการให้แก่บุคลากร 
  16.2 มีการจัดกิจกรรมคัดแยกขยะ และจดัตั้งธนาคารโรงเรียน 
  16.3 มีแหล่งการเรียนรู้สมุนไพรในโรงเรียน 
  16.4 โรงเรียนมีความสะอาด สวยงาม น่าอยู่ 
17. เคร่ืองมือท่ีใช้ประเมินผลกิจกรรม 
  17.1 แบบสำรวจการจดักิจกรรมการหมักและขยายจุลินทรยี์ EM แลพการใช้จุลินทรยี์ EM 
  17.2 แบบสำรวจการจดักิจกรรมธนาคารขยะ 
  17.3 แบบสำรวจการจดักิจกรรมเพิ่มพูนทักษะนักเรียนแกนนำรักษ์สิ่งแวดล้อม 
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18. การควบคุมความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น 
  18.1 การหมักและขยายจุลินทรียE์M และการใช้จลุินทรีย์ EM เสี่ยงต่อการเป็นโรคตา่งๆ เช่น โรคระบบทางเดินหายใจ 
โรคผิวหนัง หากไมร่ะมดัระวังในการทำกิจกรรม 
  18.2 กิจกรรม Big Cleaning Day  เสี่ยงต่อการได้รับอุบัติเหตุในการทำกิจกรรมหากไม่มีความระมัดระวัง 
19. แนวทางการแก้ปัญหาความเสี่ยงที่จะเกิดขึน้ 
  19.1  ให้อยู่ในความดูแลของครูผูร้ับผิดชอบ และให้นักเรยีนใช้อุปกรณ์ในการป้องกันโรคต่าง ๆ  เช่น สวมถุงมือ และ หน้ากาก
อนามัย ทุกครั้งท่ีปฏิบัติกิจกรรม  
  19.2  การจัดกิจกรรม Big Cleaning Day ให้อยู่ในความดูแลของครูผู้รับผิดชอบทุกครั้ง 
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1. (2.5) โครงการ (Project)       สนับสนุนงานยานพาหนะ 
2. สอดคล้องมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน   มาตรฐานข้อที่ 2 
3. สอดคล้องยุทธศาสตร์ของโรงเรียน     ข้อที่ 7 
 เป้าหมายหลัก           ข้อที่ 7.4 
 ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน        ข้อที่ 7.4.1 
4. หน่วยงานที่รับผิดชอบ        งานยานพาหนะ ฝ่ายบริการ  โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลยั 
5. ผู้รับผิดชอบดำเนินงาน  (Project proposer) นายปาจิตร ศรีสะอาด และคณะ 
6. ลักษณะโครงการ  (Type of the project)  โครงการใหม ่
7. หลักการและเหตุผล  (Background of Rational Criteria) 
     งานยานพาหนะโรงเรียนซึ่งเปน็งานฝ่ายบริการโรงเรียน เป็นส่วนหนึ่งของของการสนับสนุนส่งเสรมิการเรียนการสอนให้มี
ประสิทธิภาพ เป็นงานให้การบริหารอำนวยความสะดวกให้กับนักเรยีน ข้าราชการครูและบคุลากรทางการศึกษาท้ังภายในโรงเรียน 
และหน่วยงานภายนอก โดยมีการตรวจสอบประสิทธิภาพความพร้อมและผลการให้บริการในการใช้ยานพาหนะ พร้อมทั้งนำ
ข้อบกพร่องต่างๆมาปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเกดิประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การใช้พลังงาน
เชื้อเพลิง ความปลอดภัยของยานพาหนะ การซ่อมบำรุงเพื่อรองรับความต้องการ จึงจัดให้มีกจิกรรมตามโครงการสนับสนุน
ยานพาหนะโรงเรียน โดยน้อมนำหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หวัภูมิพลอดลุยเดช มาเป็น
แนวทางในการดำเนินงาน 
8. วัตถุประสงค ์ (Objectives) 
 8.1 เพื่อจดับริการรถยนตส์่วนกลางของโรงเรียนให้กับบุคลากรในโรงเรียน  และหน่วยงานอื่นอย่างเปน็ระบบ 
 8.2 เพื่อตรวจสอบ ซ่อมบำรุง ดูแลรักษารถยนต์ส่วนกลางของโรงเรยีนให้อยู่ในสภาพดีพร้อมให้บริการ 
 8.3 เพื่อสนับสนุน ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
9. เป้าหมาย  (Goals) 
 9.1 ด้านคุณภาพ  (Quality) 
  9.1.1 มียานพาหนะที่มีสภาพดีพรอ้มให้บริการได้ตลอดเวลา 
 9.2 ด้านปริมาณ  (Quantity) 
  9.2.1 มียานพาหนะเพียงพอต่อการบริการบุคลากรภายในโรงเรียน และหน่วยงานภายนอกที่ขอความอนุเคราะห์ 
10. สถานที่ดำเนินการ   (Place)  โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลยั 
11. ระยะเวลาดำเนินการ  (Time) 
     () ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2564 (1 เมษายน 2564 - 30 กันยายน 2564) 
     () ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2564 (1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565) 
12. วิธีดำเนินการ  (Procedure  :  activity) 

ลำดับท่ี 
Item 

การดำเนินงาน 
Implementation 

ระยะเวลา 
Time 

งบประมาณ Budget 
ผู้รับผิดชอบ 

Project Proposer 
  กิจกรรมท่ี 1 ดูแล บำรุงรักษา และซ่อมแซมยานพาหนะ งบอุดหนุน = 1,600,000 บาท 

1 1. ขั้นเตรียมการ (Plan) 
   1.1 สำรวจสภาพยานพาหนะที่มีภายในโรงเรยีน 
   1.2 ประมาณการค่าน้ำมันที่ต้องใช้ในแตล่ะเดือน 
   1.3 ประมาณการค่าทำประกันรถยนต์ 
2. ขั้นดำเนนิการ (Do) 
   2.1 เติมน้ำมนัเชือ้เพลิงรภยนต ์
   2.2 ต่อทะเบียน/ประกันภยั 
   2.3 ซ่อมบำรุงยานพาหนะ 
.ขั้นติดตามประเมินผล (Check) 
   3.1 ประเมินผลงาน/รายงานผลการดำเนนิงาน 
4.ขั้นทบทวนปรับปรุงแก้ไข (Action) 
  4.1 ทบทวน/เพื่อวางแผนปรับปรุง /สรุปและรายงานผล 

เม.ย. - พ.ค. 2564 
 
 
 

พ.ค.64- มี.ค.65  
 
 
 

มี.ค. 2565 
 

มี.ค. 2565 

- 
 
 
 
 

1,000,000 
100,000 
500,000 

- 
 
- 

นายปาจิตร ศรีสะอาด 
และคณะ 
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13. งบประมาณ  (Proposed  Budget) 
  13.1 เงินบำรุงการศึกษา    1,600,000  บาท 
   รวมทัง้หมด  (Total)        1,600,000  บาท 
 

ประมาณการค่ายใช้จ่ายในโครงการสนับสนุนงานยานพาหนะ 
งานยานพาหนะ ฝ่ายบริการ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 

กิจกรรมที่ 1 ดูแล บำรุงรักษา และซ่อมแซมยานพาหนะ งบประมาณ = 1,600,000 บาท 

ที ่ รายการ จำนวน ราคา/หน่วย 
งบประมาณ 

อุดหนุน อื่น ๆ 
1 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง 31,746 ลิตร  - 1,000,000 
2 ค่าซ่อมบำรุงยานพาหนะ 9 คัน  - 500,000 
3 ค่าประกันภยัรถยนต ์ 9 คัน  - 100,000 

รวม - 1,600,000 
 

14. เนื้อหาสาระ  (Content  for  Seminal) - 
15. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  (Connected Agencies) 
  15.1 งานแผนงาน        15.2 งานการเงิน 
  15.3 งานพัสดุ         15.3 หน่วยงานภายนอกท่ีเกี่ยวข้อง 
16. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  (End-products of Expected outcomes) 
  16.1 มีบริการรถยนตส์่วนกลางของโรงเรียนสำหรับบคุลากรภายในโรงเรียนอย่างเพียงพอ 
  16.2 รถยนต์ส่วนกลางมสีภาพดี พร้อมใช้งาน 
  16.3 รถยนต์ส่วนกลางสามารถสนับสนุนการจดัการเรียนการสอน และการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ได้ 
17. เคร่ืองมือที่ใช้ประเมินผลกิจกรรม 
  17.1 แบบสำรวจความพึงพอใจในการใช้บริการยานพาหนะส่วนกลาง 
  17.2 แบบประเมินการให้บริการของพนักงานขับรถ 
18. การควบคุมความเสี่ยงท่ีจะเกิดขึ้น 
  18.1 การปฏิบัติตามกฎจราจร 
  18.2 การคัดเลือกบุคลากรที่มคีุณภาพ 
  18.3 ความพร้อมของยานพาหนะในการใช้งาน 
  18.4 การเลือกเส้นทางในการเดินทาง 
19. แนวทางการแก้ปัญหาความเสี่ยงที่จะเกิดขึน้ 
  19.1 พนักงานขับรถต้องรักษากฎจราจร และขับขี่ด้วยความปลอดภยัอย่างเคร่งครดั 
  19.2 มีวิธีการคัดเลือกบุคลากรทีม่คีุณภาพ พร้อมใหส้วัสดิการและคา่ตอบแทนท่ีเพียงพอแก่บุคลากร 
  19.3 บำรุงรักษายานพาหนะให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ 
  194. สำรวจเส้นทาง และอุปสรรคในเส้นทาง ก่อนออกเดินทางทุกครั้ง 
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1. (2.6) โครงการ  (Project)       ส่งเสริมงานเวรยามรักษาความปลอดภัย 
2. สอดคล้องมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน   มาตรฐานที่ 2 
3. สอดคล้องยุทธศาสตร์ของโรงเรียน     ข้อที่ 7 
 เป้าหมายหลัก           ข้อที่ 7.6 
 ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน        ข้อที่ 7.6.1 
4. หน่วยงานที่รับผิดชอบ       งานเวรยามรักษาความปลอดภัย  ฝ่ายบริการ  โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 
5. ผู้รับผิดชอบดำเนินงาน  (Project proposer) นายสมยศ ทีคา และคณะ 
6. ลักษณะโครงการ  (Type of the project)  โครงการใหม ่
7. หลักการและเหตุผล  (Background of Rational Criteria) 
   งานเวรยามรักษาความปลอดภยั  เป็นงานเกี่ยวข้องกับการรักษาความปลอดภัยในทรัพยส์ินของทางราชการ เพื่อเป็นการ
ป้องกันอัคคีภัยและภัยอื่น ๆ อันอาจจะเกดิขึ้นกับอาคารสถานท่ีไดต้ลอดเวลา และก่อให้เกดิความสะดวกและปลอดภัยในการ
ปฏิบัติหน้าท่ีของบุคลากรในงานเวรยามรักษาความปลอดภยั จึงไดจ้ัดโครงการนี้ขึ้น 
8. วัตถุประสงค ์ (Objectives) 
     8.1 เพื่อก่อให้เกิดความปลอดภัยต่อทรัพยส์ินของทางราชการ  
     8.2 เพื่อให้มีห้องที่สะอาด ถูกสุขลักษณะและมีความปลอดภัย สำหับบริการครูที่ปฏิบัติหนา้ที่เวรกลางคืน 
9. เป้าหมาย  (Objectives) 
 9.1 ด้านคุณภาพ  (Quality) 
  9.1.1 มีความปลอดภยัในทรัพย์สนิของทางราชการ 
         9.1.2 ครู/ผู้ช่วยเวร/ผู้ตรวจปฏิบัติหน้าท่ีอย่างมปีระสิทธิภาพ           
         9.1.3 มีวัสดุ อุปกรณ์ใช้ในห้องพักครูเวรกลางคืนอย่างเพียงพอโดยเน้นความสะอาด สะดวก และปลอดภัย 
 9.2 ด้านปริมาณ  (Quantity) 
  9.2.1 ทรัพย์สินของทางราชการมีความปลอดภัย ร้อยละ 100 
     9.2.2 ครู/ผู้ช่วยครเูวร /ผู้ตรวจเวรมาปฏิบัติหนา้ที่เวรวันหยดุราชการ/เวรกลางคืนปฏิบตัิหน้าที่ รอ้ยละ 100 
     9.2.3 แต่งตั้งครู/ผู้ช่วยครเูวร /ผู้ตรวจเวรมาปฏิบัติหน้าท่ีเวรวันหยุดราชการ/เวรกลางคืน 1 ครั้ง/3 เดือน  
     9.2.4 ดูแล ปรับปรุงห้องพักครูเวรกลางคืนให้มีความสะอาด ถูกสุขลักษณะและมีความปลอดภัย แก่ครูผู้มาปฏิบัตหิน้าท่ี
     เวรกลางคืน ร้อยละ 100 
10. สถานที่ดำเนินการ  (Place)  โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 
11. ระยะเวลาดำเนินการ  (Time) 
     () ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2564 (1 เมษายน 2564 - 30 กันยายน 2564) 
     () ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2564 (1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565) 
12. วิธีดำเนินการ  (Procedure  :  activity) 
ลำดับที ่
Item 

การดำเนินงาน 
Implementation 

ระยะเวลา 
Time 

งบประมาณ Budget 
ผู้รับผิดชอบ 

Project Proposer 
กิจกรรมที่ 1 จดัซื้อวัสด ุอุปกรณ์  งบบำรุงการศึกษา = 40,000 บาท 
1 1. ขั้นเตรยีมการ (Plan) 

   1.1 สำรวจจำนวนบุคลากร วันหยุดเสาร์ อาทิตย์ 
วันหยุดนกัขัตฤกษ ์และวันหยุดพิเศษในแต่ละเดือน 
   1.2 สำรวจความตอ้งของวัสดุ อปุกรณ์ สำหรับ
งานเวรยามรักษาความปลอดภยั 
   1.3 สำรวจความพร้อมของหอ้งพักครูเวร 
2. ขั้นดำเนินการ (Do) 
   2.1 แต่งตั้งครูเวร/ ผู้ช่วยเวร/ ผู้ตรวจเวร 
   2.2 จดัซื้อวัสดุ อุปกรณ ์

เม.ย. - พ.ค. 2564 
 
 
 
 
 
 

พ.ค.64- มี.ค.65 
มี.ค. 2565 

- 
 
 
 
 
 
- 
 

40,000 
 

นายสมยศ ทีคา 
และคณะ 
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ลำดบัท่ี 
Item 

การดำเนนิงาน 
Implementation 

ระยะเวลา 
Time 

งบประมาณ Budget 
ผู้รับผดิชอบ 

Project Proposer 
กิจกรรมที่ 1 จัดซ้ือวัสดุ อุปกรณ์  งบบำรุงการศกึษา = 40,000 บาท 
1 3.ขั้นติดตามประเมินผล (Check) 

   3.1 ประเมินผลงาน/รายงานผลการดำเนินงาน 
4.ขั้นทบทวนปรบัปรุงแก้ไข (Action) 
  4.1 ทบทวน/วางแผนปรับปรุง/สรุปและรายงาน 

มี.ค. 2565 
 

มี.ค. 2565 

- 
 
- 

นายสมยศ ทีคา 
และคณะ 

 

13. งบประมาณ  (Proposed  Budget) 
        13.1 เงินบำรุงการศึกษา  40,000  บาท 
        รวมท้ังหมด  (Total) 40,000  บาท 
 

ประมาณการค่ายใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมงานเวรยามรักษาความปลอดภัย 
งานเวรยามรักษาความปลอดภัย ฝ่ายบริการ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 

 

กิจกรรมที่ 1  งบประมาณ = ,000 บาท 

ที่ รายการ จำนวน ราคา/หน่วย งบประมาณ 
อุดหนุน อ่ืน ๆ 

1 ผ้าปูที่นอน ขนาด 3.5 x 6 ฟุต 6 ผืน 400 - 2,400 
2 ปลอกหมอน 6 ใบ 200 - 1,200 
3 สเปรย์ปรับอากาศ 6 ขวด 150 - 900 
4 ผงซักฟอก 10 ถุง 100 - 1,000 
5 น้ำยาปรับผา้นุ่ม 6 โหล 240 - 1,440 
6 เจลแอลกอฮอล ์ 2 แกลลอน 1,000 - 2,000 
7 แก้วกระดาษแบบมีหูจบั ขนาด 9 ออนซ์ (แพ็คละ 50 ใบ) 20 แพ็ค 150 - 3,000 
8 ยากันยุงชนิดสเปรย์ 6 ขวด 120 - 720 
9 น้ำยาทำความสะอาดพื้น ขนาด 5,200 มิลลิลิตร 3 ขวด 380 - 1,140 
10 ซ้ือโทรศัพท์มือถือ พร้อมซิม 1 เครื่อง  5,000 - 5,000 
11 ไม้ถูพื้นพร้อมถังปั่น (Spin Mop) 1 ชุด 1,000 - 1,000 
12 ป้ายชื่อครูเวรและผู้ชว่ยเวร 20 อัน 200 - 4,000 
13 กุญแจประตกูระจกห้องเวรยาม 1 ชุด 300 - 300 
14 น้ำยาเช็ดกระจก 2 ขวด 120 - 240 
15 ผ้าขนหนูผืนเล็ก 1 โหล 140 - 140 
16 ค่าจ่ายบิลโทรศัพท์มือถือรายเดือน  12 เดือน  290 - 3,840 
17 ค่าซ่อมบำรุงวัสดุอุปกรณ์งานเวรยาม 2 ครั้ง 5,840 - 11,680 

รวม - 40,000 
 

14. เนื้อหาสาระ (Content  for  Seminal)  - 
15. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  (Connected Agencies) 
  15.1 งานแผนงาน       15.2 งานการเงิน    
     15.3 งานพัสดุ        15.4 งานแม่บ้าน 
16. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  (End-products of Expected outcomes) 
  16.1 ทรัพย์สินของทางราชการไดร้ับการดูแลอย่างปลอดภัย 16.2 ห้องพักครูเวรกลางคืน ถูกสขุอนามัย พร้อมให้บริการ 
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17. เคร่ืองมือท่ีใช้ประเมินผลกิจกรรม 
  17.1 แบบรายงานการปฏิบัตหิน้าที่เวรยามรักษาความปลอดภยั 
18. การควบคุมความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น 
  18.1 การเกิดความเสียหายจากภยัพิบัติทางธรรมชาต ิ
19. แนวทางการแก้ปัญหาความเสี่ยงที่จะเกิดขึน้ 
  19.1 เมื่อเกิดความเสียหาย ให้รีบแจ้งแก่ผู้บังคับบัญชา และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
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1. (2.7) โครงการ  (Project)      สนับสนุนงานบรหิารทั่วไปฝ่ายบรกิาร 
2. สอดคล้องมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน  มาตรฐานข้อที่ 2 
3. สอดคล้องยุทธศาสตร์ของโรงเรียน    ข้อที่ 7 
 เป้าหมายหลัก          ข้อที่ 7.1, 7.3 
 ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน       ข้อที่ 7.1.1, 7.1.4, 7.3.1 
4. หน่วยงานที่รับผิดชอบ       งานบริหารทั่วไป ฝ่ายบริการ  โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย5. ผู้รับผิดชอบ
ดำเนินงาน  (Project proposer)    นางนภสร สนิทนวล และคณะ 
6. ลักษณะโครงการ  (Type of the project) โครงการใหม ่
7. หลักการและเหตุผล  (Background of Rational Criteria) 
     งานบริหารทั่วไปฝ่ายบริการมบีทบาทสำคัญในการสรา้งเสริม สนับสนุนการให้บริการและอำนวยความสะดวกกับบุคลากร  
พัฒนาสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน สนับสนุนกิจกรรมทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา 
จึงต้องมีการจัดระบบการบริหารงานท่ีคล่องตัวโดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย มีความเป็นระเบยีบ ปฏิบัตถิูกต้อง รวดเร็ว 
เอื้อต่อการบริหารจดัการ เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกดิผลดีแก่ทางราชการ 
8. วัตถุประสงค์  (Objectives) 
 8.1 เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินงานสำนักงานบริหารทั่วไปฝา่ยบริการ 
     8.2 เพื่อพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพในการดำเนินงานครแูละบุคลากรฝ่ายบริการ 
9. เป้าหมาย  (Goals) 
 9.1 ด้านคุณภาพ  (Quality) 
  9.1.1 ระบบการจัดการสำนักงานบริหารทั่วไปไดร้ับการสนับสนุน มกีารวางระบบท่ีชัดเจน มุ่งเน้นประสิทธิภาพ 
  ในการบริการ 
 9.2 ด้านปริมาณ  (Quantity) 
  9.2.1 จัดซื้อและซ่อมบำรุงวัสดุ อุปกรณส์ำนักงาน ให้เพียงพอต่อความต้องการ ร้อยละ 95 
         9.2.2 วางแผน จัดระบบการบริหารจัดการสำนักงานท่ีมีแนวปฏิบัติชัดเจน รวดเร็ว ถูกต้อง ร้อยละ 100 
10. สถานที่ดำเนินการ  (Place)  โรงเรียนร้อยเอด็วิทยาลัย 
11. ระยะเวลาดำเนินการ  (Time) 
     () ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2564 (1 เมษายน 2564 - 30 กันยายน 2564) 
     () ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2564 (1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565) 
12. วิธีดำเนินการ  (Procedure  :  activity) 

ลำดับที ่
Item 

การดำเนินงาน 
Implementation 

ระยะเวลา 
Time งบประมาณ Budget 

ผู้รับผิดชอบ 
Project Proposer 

    กิจกรรมที่ 1 จดัซื้อวัสดุ อุปกรณ์สำนักงาน งบบำรงุการศึกษา = 60,000 บาท 
1  1. ขั้นเตรียมการ (Plan) 

   1.1 สำรวจความตอ้งการวัสด ุอุปกรณ์     
 ภายในสำนักงานบรหิารทั่วไป 
 2. ขั้นดำเนินการ (Do) 
   2.1 จัดซ้ือวัสดุ อุปกรณ์ 
 3.ขั้นติดตามประเมินผล (Check) 
   3.1 ประเมินผลงาน/รายงานผลการ 
ดำเนินงาน 
 4.ขั้นทบทวนปรับปรุงแก้ไข (Action) 
  4.1 ทบทวนรายงานเพื่อวางแผนปรับปรุง  
  4.2 สรุปและรายงานผลการปฏิบัติงาน 

เม.ย. - พ.ค. 2564 
 
 
 

พ.ค.64- มี.ค.65  
มี.ค. 2565 

 
 

มี.ค. 2565 

- 
 
 
 

60,000 
- 
 
 
- 

นางนภสร สนิทนวล 
และคณะ 
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13. งบประมาณ  (Proposed  Budget) 
   13.1 เงินบำรุงการศึกษา  60,000  บาท 
   รวมท้ังหมด  (Total) 60,000  บาท 
 

ประมาณการค่ายใช้จ่ายในโครงการสนับสนุนงานบริหารทั่วไปฝ่ายบริการ 
งานบริหารทั่วไป ฝ่ายบริการ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 

กิจกรรมที่ 1 จดัซื้อวัสด ุอุปกรณ์สำนักงาน งบประมาณ = 60,000 บาท 

ที่ รายการ จำนวน ราคา/หน่วย งบประมาณ 
อุดหนุน อ่ืน ๆ 

1 จัดทำป้ายฝ่ายบริการและบอร์ดงานบรหิาร 1 บอร์ด 16,000 - 16,000 
2 หมึกปริ้นเตอร์เลเซอร์ รุ่น HP80A  5 หลอด 2,500 - 12,500 
3 หมึกสีดำปริ้นเตอร์ DCP T210   5 ขวด 450 - 2,250 
4 หมึกสีแดงปริ้นเตอร์ DCP T210   5 ขวด 450 - 2,250 
5 หมึกสีเหลืองปริ้นเตอร์ DCP T210   5 ขวด 450 - 2,250 
6 หมึกสีน้ำเงินปริ้นเตอร์ DCP T210   5 ขวด 450 - 2,250 
7 แลคซีน ขนาด 1.5 นิ้ว 10 ม้วน 60 - 600 
8 กระดาษกาว 2 หนา้บาง ขนาด 1 นิ้ว 10 ม้วน 50 - 500 
9 ลวดเย็บกระดาษ เบอร์10 5 แพค 120 - 600 
10 ลวดเย็บกระดาษ เบอร์35 6 แพค 150 - 900 
11 ลวดเย็บกระดาษ  10 กล่อง 20 - 200 
12 คลิปหนีบสีดำ ขนาด 2 นิ้ว 3 กล่อง 100 - 300 
13 คัตเตอร์ใหญ่ 5 อัน 60 - 300 
14 ไม่บรรทัดเหล็ก 5 อัน 40 - 200 
15 ปากกาไวท์บอร์ด 12 แท่ง 25 - 300 
16 กระดาษปกสี ขนาด A4   120 แกรม 10 รีม 150 - 1,500 
17 กระดาษขาว ขนาด A4    80 แกรม 20 รีม 120 - 2,400 
18 กรรไกร ขนาด 7นิ้ว 5 อัน 60 - 300 
19 หมึกสีดำปริน้เตอร์ brother-T310 4 ขวด 900 - 3,600 
20 หมึกสีแดงปริ้นเตอร์ brother-T310 4 ขวด 900 - 3,600 
21 หมึกสีเหลืองปริ้นเตอร์ brother-T310 4 ขวด 900 - 3,600 
22 หมึกสีน้ำเงินปริ้นเตอร์ brother-T310 4 ขวด 900 - 3,600 

รวม - 60,000 
 

14. เนือ้หาสาระ (Content  for  Seminal) - 
15. หนว่ยงานท่ีเกีย่วขอ้ง  (Connected Agencies) 
  15.1 งานแผนงาน       15.2 งานการเงิน    15.3 งานพัสด ุ
16. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ  (End-products of Expected outcomes) 
  16.1 งานบริหารทั่วไปฝ่ายบริการ มีความคล่องตัว ดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นทีพ่ึงพอใจแกผู่ใ้ช้บริการ 
17. เครือ่งมอืท่ีใช้ประเมินผลกิจกรรม 
  17.1 แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการงานสำนักงานฝ่ายบริการ 
18. การควบคุมความเสีย่งท่ีจะเกดิขึ้น 
  18.1 การรับส่ง การแจงหนังสือราชการ ระบบสารสนเทศ ไมท่ันเวลา เน่ืองจากเจ้าหน้าที่สำนกังานมีคาบสอนจำนวนมาก 
19. แนวทางการแก้ปัญหาความเสี่ยงท่ีจะเกดิขึ้น 
  19.1 จัดหาคณะกรรมการรับส่งหนังสือ จัดทำสารสนเทศ ของสำนักงาน เพิ่มเติม เพือ่ผลัดเปล่ียน จัดเวรในการปฏิบัติงาน 
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1. (2.8) โครงการ (Project)      ส่งเสริมระบบโสตทัศนศึกษา 
2. สอดคล้องมาตรฐานการศกึษาของโรงเรียน  มาตรฐานข้อที่ 2, 3 
3. สอดคล้องยุทธศาสตร์ของโรงเรียน    ข้อที่ 7, 10 
 เป้าหมายหลัก          ข้อที่ 7.2, 10.1, 10.2, 10.3 
 ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน       ข้อที่ 7.2.1, 10.1.2, 10.2.1, 10.3.1 
4. หน่วยงานที่รับผิดชอบ       งานโสตทัศนศึกษา ฝ่ายบริการ  โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 
5. ผู้รับผิดชอบดำเนินงาน  (Project proposer) นายสมชัย สุขกวี และคณะ 
6. ลักษณะโครงการ  (Type of the project)  โครงการใหม ่
7. หลักการและเหตุผล  (Background of Rational Criteria) 
   จากนโยบายโรงเรียนท่ีส่งเสริมใหน้ักเรียนทุกคนรู้คณุค่าและประโยชน์จากเทคโนโลยี และมีความรู้ทกัษะด้านเทคโนโลย ี
งานโสตทัศนศึกษาโรงเรยีนจึงเห็นความสำคญัในการส่งเสริม สนับสนุนงานด้านบริหารจัดการและกิจกรรมการจัดการเรียน 
การสอนของโรงเรียน ดังนั้น โรงเรียนจะต้องมีโสตทัศนูปกรณ์ที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และเพียงพอแก่การให้บริการกบับุคลากร
ในสถานศึกษาและชุมชน เพื่อให้ครูและนักเรียนไดม้ีการใช้สื่อ อุปกรณ์โสตฯ อย่างมีประสิทธิภาพทันตอ่การเปลีย่นแปลงทาง
เทคโนโลยี งานโสตทัศนศึกษา จึงได้จัดทำโครงการขึ้นโดยมีแนวคิดส่งเสริมและสนับสนุนการจัดอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณเ์พื่อนำ
เทคโนโลยีที่ทันสมยัมาสนับสนุน ซึ่งถือได้ว่า เป็นภารกิจในการพัฒนาคุณภาพนักเรียน ครูและบุคลากร ในเรื่องการใช้อุปกรณ์
โสตทัศนูปกรณ์ที่ทันสมัย เพื่อให้ทนัต่อกระแสโลกาภิวัตน์ และอำนวยความสะดวกในการให้บริการกับผู้ใช้ได้รวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ 
8. วัตถุประสงค ์ (Objectives) 
  8.1 เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนให้เกิดประสิทธิภาพตามจดุมุ่งหมาย 
      8.2 อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์สามารถส่งเสรมิและพัฒนาผู้เรียนให้รู้จักการศึกษาค้นคว้าจากแหล่งข้อมูลที่เป็นเทคโนโลยี 
 ที่ทันสมัย และทันต่อเหตุการณ์ปจัจุบัน 
    8.3 นักเรียน ครู และบุคลากรสามารถใช้บริการอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ ในการสนับสนุนกระบวนการเรยีนการสอน 
 ได้อย่างสะดวก รวดเร็วขึ้น และเพยีงพอต่อความต้องการ 
9. เป้าหมาย  (Goals) 
 9.1 ด้านคุณภาพ  (Quality) 
  9.1.1 มีอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์เพยีงพอในการจัดกิจกรรม  
  9.1.2 นักเรียน ครู และบคุลากรในโรงเรียนตลอดจนชุมชนไดร้ับบรกิารการใช้สื่อเทคโนโลยี เพื่อจัดกจิกรรมส่งเสริม 
  การเรยีนการสอน และบริการชุมชนได ้
 9.2 ด้านปริมาณ  (Quantity) 
  9.2.1 มีสื่อท่ีมีประสิทธิภาพและเพียงพอ ร้อยละ 100  
  9.2.2 ครู นักเรียน และบคุลากรในโรงเรียน ตลอดจนชุมชนไดร้ับบริการการใช้สื่อเทคโนโลยี เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริม 
  การเรยีนการสอน ร้อยละ 100 
10. สถานที่ดำเนินการ  (Place)  โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 
11. ระยะเวลาดำเนินการ  (Time) 
     () ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2564 (1 เมษายน 2564 - 30 กันยายน 2564) 
     () ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2564 (1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565) 
12. วิธีดำเนินการ  (Procedure  :  activity) 
ลำดับที ่
Item 

การดำเนินงาน 
Implementation 

ระยะเวลา 
Time 

งบประมาณ Budget 
ผู้รับผิดชอบ 

Project Proposer 
   กิจกรรมที่ 1 ปรบัปรงุระบบเสียงตามสายภายในโรงเรียน  เงินบำรุงการศกึษา = 20,000 บาท 

1 1. ขั้นเตรยีมการ (Plan) 
   1.1 สำรวจสื่อทัศนูปกรณ์ และระบบเครื่องเสียงที่
ต้องการซ่อมแซม และจัดซื้อเพิ่มเติม 
2. ขั้นดำเนินการ (Do) 
   2.1 ดำเนินการจัดซ้ือวัสดุ อุปกรณ์ ซ่อมแซม 

เม.ย. 2564 
 
 
 

พ.ค.64- มี.ค.65  

- 
 
 
 

20,000 

นายสมชัย สุขกว ี
และคณะ 
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ลำดับที ่
Item 

การดำเนินงาน 
Implementation 

ระยะเวลา 
Time 

งบประมาณ Budget 
ผู้รับผิดชอบ 

Project Proposer 
ปรับปรุง 
3.ขั้นติดตามประเมินผล (Check) 
   3.1 ประเมินผลงาน/รายงานผลการดำเนินงาน 
4.ขั้นทบทวนปรบัปรุงแก้ไข (Action) 
  4.1 ทบทวน/วางแผนปรับปรุง/สรุปรายงานผล 

 
มี.ค. 2565 

 
มี.ค. 2565 

 
- 
 
- 

 
กิจกรรมที่ 2 ปรบัปรุง ซ่อมแซมอุปกรณ์งานโสตทัศนศึกษา เงินบำรุงการศึกษา = 30,000 บาท 
2 1. ขั้นเตรยีมการ (Plan) 

   1.1 สำรวจสื่อทัศนูปกรณ์ และอุปกรณ์งานโสตทัศน
ศึกษาที่ต้องการซ่อมแซม และจัดซื้อเพิม่เติม 
2. ขั้นดำเนินการ (Do) 
   2.1 ดำเนินการจัดซ้ือวัสดุ อุปกรณ์ ซ่อมแซม 
ปรับปรุง 
3.ขั้นติดตามประเมินผล (Check) 
   3.1 ประเมนิผลงาน/รายงานผลการดำเนินงาน 
4.ขั้นทบทวนปรบัปรุงแก้ไข (Action) 
  4.1 ทบทวน/วางแผนปรับปรุง/สรุปรายงานผล 

เม.ย. 2564 
 
 
 

พ.ค.64- มี.ค.65  
 

มี.ค. 2565 
 

มี.ค. 2565 

- 
 
 
 

30,000 
 
- 
 
- 

นายสมชัย สุขกว ี
และคณะ 

กิจกรรมที่ 3 ปรบัปรุงระบบเคเบิลทีวแีละระบบอินเทอร์เน็ตห้องโสตทัศนศึกษา เงินบำรุงการศึกษา = 10,000 บาท 
3 1. ขั้นเตรยีมการ (Plan) 

   1.1 สำรวจอุปกรณ์ระบบเคเบิลทีวี และระบบอิน
เทอร์ภายในหอ้งโสตทัศนศึกษา 
2. ขั้นดำเนินการ (Do) 
   2.1 ดำเนินการปรับปรุงและพัฒนาระบบเคเบิลทีวี
ในห้องโสตทัศนศึกษา และระบบอินเทอร์เน็ตในห้อง 
3.ขั้นติดตามประเมินผล (Check) 
   3.1 ประเมินผลงาน/รายงานผลการดำเนินงาน 
4.ขั้นทบทวนปรบัปรุงแก้ไข (Action) 
  4.1 ทบทวน/วางแผนปรับปรุง/สรุปรายงานผล 

เม.ย. 2564 
 
 
 

พ.ค.64- มี.ค.65  
 

มี.ค. 2565 
 

มี.ค. 2565 

- 
 
 
 

10,000 
 
- 
 
- 

นายสมชัย สุขกว ี
และคณะ 

กิจกรรมที่ 4 ปรบัปรุงระบบเสียงห้องโสตทัศนศึกษา เงินบำรุงการศึกษา = 10,000 บาท 
4 1. ขั้นเตรยีมการ (Plan) 

   1.1 สำรวจอุปกรณ์ และความพร้อมของระบบเสียง
ภายในหอ้งโสตทัศนศึกษา 
2. ขั้นดำเนินการ (Do) 
   2.1 ดำเนินการปรับปรุงและพัฒนาระบบเครื่องเสียง
ในห้องโสตทัศนศึกษา และจัดซื้ออุปกรณ ์
3.ขั้นติดตามประเมินผล (Check) 
   3.1 ประเมินผลงาน/รายงานผลการดำเนินงาน 
4.ขั้นทบทวนปรบัปรุงแก้ไข (Action) 
  4.1 ทบทวน/วางแผนปรับปรุง/สรุปรายงานผล 

เม.ย. 2564 
 
 
 

พ.ค.64- มี.ค.65 
 

มี.ค. 2565 
 
 

มี.ค. 2565 

- 
 
 
 

10,000 
 
- 
 
- 

นายสมชัย สุขกว ี
และคณะ 

 

13. งบประมาณ  (Proposed  Budget) 
     13.1 เงินบำรุงการศึกษา    70,000  บาท 
   รวมท้ังหมด  (Total)   70,000  บาท 
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ประมาณการค่ายใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมระบบโสตทัศนศึกษา 

งานโสตทัศนศึกษา ฝ่ายบริการ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 
กิจกรรมที่ 1 ปรบัปรุงระบบเสียงตามสายภายในโรงเรยีน งบประมาณ = 20,000 บาท 

ที่ รายการ จำนวน ราคา/หน่วย งบประมาณ 
อุดหนุน อ่ืน ๆ 

1 ลำโพงฮอนล์พร้อมก้นคอยล ์ 12 1,300 - 15,600 
2 วอยล์ลำโพง 15 นิว้ 20 65 - 1,300 
3 สายลำโพงแบบสลิง 200 เมตร 1 2,200 - 2,200 
4 แจ็คไมค์ 20 45 - 900 

รวม - 20,000 
 

กิจกรรมที่ 2 ปรบัปรุง ซ่อมแซมอุปกรณ์งานโสตทัศนศึกษา งบประมาณ = 30,000 บาท 

ที่ รายการ จำนวน ราคา/หน่วย งบประมาณ 
อุดหนุน อ่ืน ๆ 

1 ถ่านขนาด 2A 1.5 V 2  680  -  1,360  
2 ถ่านขนาด 3A 1.5 V 2  680  -  1,360  
3 ถ่านขนาด 9V 3  540  -  1,620  
4 ไดโอด แบบบริจด ์4 ขา 20  150  -  3,000  
5 ไดโอด ขนาด 2A 50  6  -  300  
6 กาวชา้ง 2  480  -  960  
7 กาวร้อน 2  360  -  720  
8 ตะกั่วขนาด 60/40 1.5 ปอนด ์ 3  500  -  1,500  
9 หัวแร้งแช่ 30/70 2  950  -  1,900  
10 แจ๊คสเปคคอน ตัวผู้ 25  65  -  1,625  
11 แจ็คสเปคคอน ตัวเมีย 25  65  -  1,625  
12 ถ่านชาร์จ 2A 2500 Am 10  200  -  2,000  
13 สายไฟอ่อนเบอร ์2*1 3  950  -  2,850  
14 สายสัญญาณแบบสเตอริโอ 3  2,500  -  7,500  
15 กิ๊ป RG 6 2  500  -  1,000  
16 สายชิลด์เส้นเล็ก 1  680  -  680  

รวม - 30,000 
 
กิจกรรมที่ 3 ปรับปรุงระบบเคเบิลทีวแีละระบบอินเทอร์เน็ตห้องโสตทัศนศึกษา งบประมาณ = 10,000 บาท 

ที่ รายการ จำนวน ราคา/หน่วย งบประมาณ 
อุดหนุน อ่ืน ๆ 

1 ค่าเช่าสัญญาณเคเบิล/ อินเทอร์เน็ต 
ห้องโสตทัศนศึกษา 1 6,000 - 6,000 

2 กล่องรับสัญญาณ WIFI 5G 1 2,000 - 2,000 
3 สลิบเตอร์แยก TV/เคเบิล 3 ทาง 5 200 - 1,000 
4 สาย RG 6 2 500 - 1,000 

รวม - 10,000 
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กิจกรรมที่ 4 ปรบัปรุงระบบเสียงห้องโสตทัศนศึกษา งบประมาณ = 10,000 บาท 

ที่ รายการ จำนวน ราคา/หน่วย งบประมาณ 
อุดหนุน อ่ืน ๆ 

1 ไมค์สายชัวร์ PG 48 4  1,700  -  6,800  
2 สายไมค์แบบ 3 เส้น 1  2,500  -  2,500  
3 คอสวมไมค์ 10  70  -  700  

รวม - 10,000 
 

14. เนื้อหาสาระ (Content  for  Seminal)  - 
15. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  (Connected Agencies) 
  15.1 งานแผนงาน      15.2 งานการเงิน    5.3 งานพัสดุ 
16. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  (End-products of Expected outcomes) 
  16.1 มีอุปกรณ์โสตฯใช้งานระบบเสียงตามสายภายในโรงเรียนเพื่อบริการแก่นักเรียนและครูอยา่งมีประสิทธิภาพ 
  16.2 มีสื่อทัศนูปกรณ์ให้บริการแกบุ่คลากรในโรงเรยีนและชุมชน อยา่งเพียงพอ 
17. เคร่ืองมือท่ีใช้ประเมินผลกิจกรรม 
  17.1 แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการห้องโสตทัศนศึกษา 
18. การควบคุมความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น 
  18.1 วัสดุอุปกรณ์ ในห้องเรียน ชำรุด บ่อย ๆ ไม่สะอาด มีกลิ่นเหมน็ เช่น ไมโครโฟน 
  18.2 วัสดุอุปกรณไ์ม่เพียงพอ ชำรดุเสียหายง่าย เช่น สายที่ใช้ในการฟังเสียงในห้องเรียน 
19. แนวทางการแก้ปัญหาความเสี่ยงที่จะเกิดขึน้ 
  19.1 ควรจัดหาไมโครโฟนให้ครูทกุคน เพื่อความสะอาด ถูกสุขลักษณะ 
  19.2 กำชับนักเรียนประจำห้องเรยีนให้ช่วยกันดูแล รักษา วัสดุอุปกรณ์ประจำห้องเรียน 
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1. (2.9.1) โครงการ  (Project)     สนับสนุนงานอนามยัโรงเรียน 
2. สอดคล้องมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน  มาตรฐานข้อที่ 3 
3. สอดคล้องยุทธศาสตร์ของโรงเรียน    ข้อที่ 3 
 เป้าหมายหลัก          ข้อที่ 3.1 
 ตัวชี้วดัผลการปฏิบัตงิาน       ข้อที่ 3.1.1 
4. หน่วยงานที่รับผิดชอบ       งานอนามัยโรงเรียน ฝ่ายบริการ  โรงเรียนร้อยเอด็วิทยาลัย 
5. ผู้รับผิดชอบดำเนินงาน  (Project proposer)  นางธิดารัตน์ ประเสริฐสังข์ และคณะ 
6. ลักษณะโครงการ  (Type of the project)   โครงการใหม ่
7. หลักการและเหตุผล  (Background of Rational Criteria) 
 การพัฒนาประชาชนให้มีคณุภาพชีวิตที่ดี ต้องอาศัยการพัฒนาด้านสุขภาพอนามัยของเยาวชนเป็นพ้ืนฐาน  การให้ความรูด้้าน
สาธารณสุข  การส่งเสริมและให้บริการด้านสุขภาพอนามัย  จึงเป็นการสนองนโยบายของกระทรวงศกึษาธิการ 
และเป็นการสนับสนุนนโยบายงานสุขศึกษา  กรมอนามัย  กระทรวงสาธารณสุข 
8. วัตถุประสงค ์ (Objectives) 
 8.1 เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ด้านสาธารณสุขข้ันพ้ืนฐาน สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในชีวิตประจำวนัของตนเองและสามารถ
ช่วยเหลือผู้อื่นได้อย่างถูกวิธี ปลอดภัยต่อชีวิต 
   8.2 เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสรมิ สนบัสนุน รณรงค์ให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสุขภาพอนามัยที่ดีและถูกต้อง 
   8.3 เพื่อจัดบริการด้านสุขภาพอนามัย ปฐมพยาบาลเบื้องต้นแก่นกัเรียนและบุคลากรในโรงเรียน 
   8.4 เพื่อจัดกิจกรรมให้นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนไดเ้ห็นความสำคญัของการเสยีสละเพื่อผู้เจ็บป่วย 
9. เป้าหมาย  (Goals) 
 9.1 ด้านคุณภาพ  (Quality) 
  9.1.1 งานอนามัยโรงเรียนสามารถบริการและให้ความรู้ด้านสุขภาพอนามัยแก่นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน 
  ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
         9.1.2 นักเรียนแกนนำท่ีได้รับการอบรม สามารถนำความรู้ทีไ่ด้มาดูแล ป้องกันตนเองและแนะนำผู้อื่นได้อย่างถูกต้อง 
 9.2 ด้านปริมาณ  (Quantity) 
  9.2.1 จัดอบรมนักเรียนผู้นำเยาวชนสาธารณสุขในโรงเรียนและแกนนำไข้เลือดออก แก่ตัวแทนนักเรยีน ห้องละ 2 คน 
  ปีการศึกษาละ 1 ครั้ง 
           9.2.2 รับบริจาคโลหิตเนือ่งในวันสำคัญ ปีละ 1 ครั้ง 
           9.2.3 จัดกิจกรรมควบคมุภาวะโภชนาการเกินในเด็กนักเรยีนและครู ร้อยละ 100 
           9.2.4 จัดซื้อยาและเวชภณัฑ์ให้เพียงพอกับการใช้บริการ 
        9.2.5 ตรวจสุขภาพประจำปนีักเรียนและครู อย่างน้อยปลีะ 1 ครั้ง 
10. สถานที่ดำเนินการ  (Place)  โรงเรียนร้อยเอด็วิทยาลัย 
11. ระยะเวลาดำเนินการ  (Time) 
     () ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2564 (1 เมษายน 2564 - 30 กันยายน 2564) 
     () ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2564 (1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565) 
12. วิธีดำเนินการ  (Procedure  :  activity) 
ลำดับที ่
Item 

การดำเนินงาน 
Implementation 

ระยะเวลา 
Time งบประมาณ Budget 

ผู้รับผิดชอบ 
Project Proposer 

กิจกรรมที่ 1 อบรมนักเรียนผู้นำเยาวชนสาธารณสขุในโรงเรียน งบบำรงุการศึกษา = 12,000 บาท 
1 1. ขั้นเตรยีมการ (Plan) 

   1.1 สำรวจจำนวนนักเรียนแกนนำ สถานที่ วิทยากร 
และช่วงเวลาที่ใช้ในการจัดอบรม 
2. ขั้นดำเนินการ (Do) 
   2.1 ดำเนินการคัดเลือกนักเรียนตัวแทน 

 

เม.ย. 2564 
 
 

 
14 ก.ค.6 

 

- 
 
 
 
-  
 

 นางธิดารัตน์ ประเสริฐสังข์   
 และคณะ 
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ลำดับที ่
Item 

การดำเนินงาน 
Implementation 

ระยะเวลา 
Time งบประมาณ Budget 

ผู้รับผิดชอบ 
Project Proposer 

  2.2 จัดอบรมตามวันและเวลาที่กำหนด 
3.ขั้นติดตามประเมินผล (Check) 
   3.1 ประเมินผลงาน/รายงานผลการดำเนินงาน 
4.ขั้นทบทวนปรบัปรุงแก้ไข (Action) 
  4.1 ทบทวนรายงานเพื่อวางแผนปรับปรุง  
  4.2 สรุปและรายงานผลการปฏิบัติงาน 

28 ก.พ.65 
มี.ค. 2565 

 
มี.ค. 2565 

12,000 
 
- 

กิจกรรมที่ 2 จดัซื้อยาและเวชภณัฑ์   งบบำรุงการศึกษา = 38,000 บาท 
2 1. ขั้นเตรยีมการ (Plan) 

   1.1 สำรวจจำนวนยาที่มีภายในโรงเรียน และความ
ต้องการเพิ่มเติม 
2. ขั้นดำเนินการ (Do) 
   2.1 จัดซ้ือยาและเวชภัณฑ์ 
3.ขั้นติดตามประเมินผล (Check) 
   3.1 ประเมินผลงาน/รายงานผลการดำเนินงาน 
4.ขั้นทบทวนปรบัปรุงแก้ไข (Action) 
  4.1 ทบทวนรายงานเพื่อวางแผนปรับปรุง  
  4.2 สรุปและรายงานผลการปฏิบัติงาน 

เม.ย. - พ.ค. 2564 
 
 
 

พ.ค.64- มี.ค.65  
มี.ค. 2565 

 
มี.ค. 2565 

- 
 
 
 

38,000 
- 
 
- 

นางธิดารัตน์ ประเสริฐสังข์ 
และคณะ 

กิจกรรมที่ 3 บริจาคโลหติ อวัยวะต่าง ๆ และดวงตาในวันสำคญัตา่ง ๆ 
3 1. ขั้นเตรยีมการ (Plan) 

   1.1 แต่งตัง้คณะกรรมการดำเนินงาน 
   1.2 วางแผน กำหนดชว่งเวลาในการทำกิจกรรม 
   1.3 ติดต่อประสานงานกับหนว่ยงานที่เกี่ยวขอ้ง 
2. ขั้นดำเนินการ (Do) 
   2.1 ดำเนินการจัดกิจกรรมตามช่วงเวลาที่กำหนด 
3.ขั้นติดตามประเมินผล (Check) 
   3.1 ประเมินผลงาน/รายงานผลการดำเนินงาน 
4.ขั้นทบทวนปรบัปรุงแก้ไข (Action) 
  4.1 ทบทวนรายงานเพื่อวางแผนปรับปรุง  
  4.2 สรุปและรายงานผลการปฏิบัติงาน 

เม.ย. - พ.ค. 2564 
 
 
 
 

กค.64- ธ.ค.65  
มี.ค. 2565 

 
 

มี.ค. 2565 

ได้รับการสนับสนุน 
จากหนว่ยงานภายนอก 

นางธิดารัตน์ ประเสริฐสังข์ 
และคณะ 

 กิจกรรมที่ 4 ควบคุมภาวะโภชนาการเกินในเด็กนักเรียนและคร ู
4 1. ขั้นเตรยีมการ (Plan) 

   1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 
   1.2 วางแผน กำหนดชว่งเวลาในการทำกิจกรรม 
   1.3 ติดต่อประสานงานกับหนว่ยงานที่เกี่ยวขอ้ง 
2. ขั้นดำเนินการ (Do) 
   2.1 ดำเนินการจัดกิจกรรมตามช่วงเวลาที่กำหนด 
3.ขั้นติดตามประเมินผล (Check) 
   3.1 ประเมินผลงาน/รายงานผลการดำเนินงาน 
4.ขั้นทบทวนปรบัปรุงแก้ไข (Action) 
  4.1 ทบทวนรายงานเพื่อวางแผนปรับปรุง  
  4.2 สรุปและรายงานผลการปฏิบัติงาน 

เม.ย. - พ.ค. 2564 
 
 
 
 

พ.ค.64- มี.ค.65  
มี.ค. 2565 

 
มี.ค. 2565 

ได้รับการสนับสนุน 
จากหนว่ยงานภายนอก 

 นางธิดารัตน์ ประเสริฐสังข์   
 และคณะ 

 กิจกรรมที่ 5 อบรมนักเรยีนแกนนำปอ้งกันไข้เลือดออก  
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ลำดับที ่
Item 

การดำเนินงาน 
Implementation 

ระยะเวลา 
Time งบประมาณ Budget 

ผู้รับผิดชอบ 
Project Proposer 

5 1.ขั้นเตรียมการ (Plan) 
  1.1 เสนอแผนเพื่ออนุมัติ/แต่งต้ังคณะกรรมการ 
2.ขั้นดำเนินการ (Do) 

  2.1 ติดต่อวิทยากร/จัดเตรียมเอกสาร 
  2.2 เลือกนักเรียนชั้นละ 2 คน/อบรมตามกำหนด 

1 มี.ค.- 30 เม.ย.64 
 
 

17 พ.ค.64  
18 สค.65 

ได้รับการสนับสนุน 
จากหนว่ยงานภายนอก 

 
 

 

 นางธิดารัตน์ ประเสริฐสังข์   
 และคณะ 

 
ลำดับที ่
Item 

การดำเนินงาน 
Implementation 

ระยะเวลา 
Time งบประมาณ Budget 

ผู้รับผิดชอบ 
Project Proposer 

 กิจกรรมที่ 1 (ต่อ) 
5 3.ขั้นติดตามประเมินผล (Check) 

  3.1 ประเมินผลงาน/รายงานผลการดำเนินงาน 
4.ขั้นทบทวนปรบัปรุงแก้ไข (Action) 
   4.1 ทบทวนรายงานเพือ่วางแผนปรับปรุง  

   4.2 สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน 

ส.ค.65 
 

มี.ค.65 
 

  

กิจกรรมที่ 6 ตรวจสขุภาพนักเรียน บคุลากร ประจำป ี
6   1.ขั้นเตรียมการ (Plan) 

    1.1 เสนอแผนเพื่ออนุมัติ/แต่งต้ังคณะกรรมการ 
 2.ขั้นดำเนินการ (Do) 
    2.1 ติดต่อประสานงานแพทย์จากโรงพยาบาล 
    2.2 ตรวจสุขภาพประจำป ี

 3.ขั้นติดตามประเมินผล (Check) 

   3.1 ประเมินผลงาน/รายงานผลการดำเนินงาน 
 4.ขั้นทบทวนปรบัปรุงแก้ไข (Action) 
   4.1 ทบทวนรายงานเพือ่วางแผนปรับปรุง  
   4.2 สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน 

1 มี.ค.- 30 เม.ย.64 
 
 

17 พ.ค.64  
ก.ค.64-ก.ย.64 

 
มี.ค.65 

 
มี.ค.65 

 

ได้รับการสนับสนุน 
จากหนว่ยงานภายนอก 

นางธิดารัตน์ ประเสริฐสังข์ 
และคณะ 

 กิจกรรมที่ 7 อบรมนักเรยีนแกนนำการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานด้วยการทำ CPR 
7   1. ขั้นเตรยีมการ (Plan) 

     1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 
     1.2 วางแผน กำหนดช่วงเวลาในการทำกิจกรรม 
     1.3 ติดต่อประสานงานกับหนว่ยงานที่เกี่ยวขอ้ง 
  2. ขั้นดำเนินการ (Do) 
    2.1 ดำเนินการจัดกิจกรรมตามชว่งเวลาที่กำหนด 

3.ขั้นติดตามประเมินผล (Check) 
   3.1 ประเมินผลงาน/รายงานผลการดำเนินงาน 
4.ขั้นทบทวนปรบัปรุงแก้ไข (Action) 
  4.1 ทบทวนรายงานเพื่อวางแผนปรับปรุง  

  4.2 สรุปและรายงานผลการปฏิบัติงาน 

1 มี.ค.- 30 เม.ย.64 
 
 
 
 

16 พ.ย..64  
มี.ค.65 

 
มี.ค.65 

 

ไดรั้บการสนับสนุน 
จากหนว่ยงานภายนอก 

นางธิดารัตน์ ประเสริฐสังข์ 
และคณะ 

 
13. งบประมาณ  (Proposed  Budget) 
 13.1 เงินอุดหนุน    50,000  บาท 
   รวมท้ังหมด (Total)  50,000  บาท 
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ประมาณการค่ายใช้จ่ายในโครงการสนับสนุนงานอนามัยโรงเรียน 
งานอนามัยโรงเรียน ฝ่ายบริการ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 

กิจกรรมที่ 1 อบรมนักเรียนผู้นำเยาวชนสาธารณสขุในโรงเรียน งบประมาณ = 12,000 บาท 

ที่ รายการ จำนวน ราคา/หน่วย งบประมาณ 
อุดหนุน อ่ืน ๆ 

1 ค่าอาหารและอาหารวา่ง   10,000 - 
2 ค่าวิทยาการภายนอก   2,000 - 

รวม 12,000 - 
 

กิจกรรมที่ 2 จดัซื้อยาและเวชภณัฑ์ งบประมาณ = 38,000 บาท 

ที่ รายการ จำนวน ราคา/หน่วย งบประมาณ 
อุดหนุน อ่ืน ๆ 

1 Paracentamal 500 mg 6 กระป๋อง 290 1,740 - 
2 MAEFENAMIC 500 mg (ยาแก้ปวดประจำเดือน) 4 กระป๋อง 800 3,200 - 
3 หน้ากากอนามัย  20 กล่อง 125 2,500 - 
4 Chlorpheniramine 2 กระป๋อง 150 300 - 
5 Alummilk   24 ขวด 80 1,920 - 
6 Counterpain  60  mg. 40  หลอด 95 3,800 - 
7 ยาธาตุน้ำขาวตรากระต่ายบิน 48  ขวด 60 2,880 - 
8 Tr.Iodine   450  c.c. 4 ขวด 165 660 - 
9 Dermazin cream  25  mg. 24 หลอด 85 2,040 - 
10 Stomachic   450  c.c. 

 (ยาธาตุน้ำแดง) 
24  ขวด 60 1,440 - 

11 ยาหม่องตราเสือ(ขาว) 30 กรัม 24  ขวด 95 2,280 - 
12 น้ำยาแช่เครื่องมือ 1  แกลลอน 1,650 1,650 - 
13 พลาสเตอร์ยาปิดแผล 6 กล่อง 65 390 - 
14 ถุงมือทำแผล(No.M) 4  กล่อง 240 960 - 
15 ยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาว 24 ขวด 25 600 - 
16 สำลีก้อนเล็กถุงใหญ ่ 6 ถุง 200 1,200 - 
17 แอมโมเนียขวดใหญ ่ 12 ขวด 106 1,272 - 
18 ผ้าก๊อตพับสำเร็จ 2x2 12 กล่อง 75 900 - 
19 ผ้าก๊อตพับสำเร็จ 3x3 12 กล่อง 105 1,260 - 
20 ยาดมโปย๊เซียน 8 โหล 240 1,920 - 
21 แอลกอฮอล์ล้างแผล 450 cc. 12 ขวด 60 720 - 
22 เกลือแร ่ 100 ซอง 4 400 - 
23 ชุดยาสามัญประจำบา้น(จัดใส่กระเป๋าพยาบาล) 1 ชุด 743 743 - 
24 Vitamin.C   500  mg. 6  ขวด 90 540 - 
25 แก้วกระดาษใส่น้ำดื่ม 10 ถุง 50 500 - 
26 กระดาษทิชช ู 3 โหล 150 450 - 
27 เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ 20 ขวด 80 1,600 - 
28 น้ำยาไลฟอนเอฟสูตรมะนาว(ใหญ่) 3  ขวด 45 135 - 

รวม 38,000  
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14. เนื้อหาสาระ (Content  for  Seminal)  - 
15. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  (Connected Agencies) 
 15.1 งานแผนงาน      15.2 งานการเงิน 
     15.3 งานพัสดุ     15.4 หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
16. ผลที่คาดวา่จะได้รับ  (End-products of Expected outcomes) 
  16.1 งานอนามัยโรงเรียน สามารถบริการด้านสุขภาพอนามัยเบื้องต้น ดำเนินกิจกรรมให้ความรู้ ความเข้าใจด้านสุขภาพ
อนามัยที่ดีแก่นักเรยีน และบคุลากรในโรงเรยีนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
17. เคร่ืองมือท่ีใช้ประเมินผลกิจกรรม 
  17.1 แบบสำรวจความพึงพอใจกิจกรรมอบรมนักเรียนผู้นำเยาวชนสาธารณสุขในโรงเรียน 
  17.2 แบบสำรวจความพึงพอใจกิจกรรมบริจาคโลหติ อวัยวะต่าง ๆ และดวงตาในวันสำคัญต่าง ๆ 
  17.3 แบบสำรวจความพึงพอใจในการใช้บริการห้องพยาบาล 
  17.4 แบบสำรวจความพึงพอใจการอบรมนักเรียนแกนนำไข้เลือดออก 
  17.5 แบบสำรวจความพึงพอใจกิจกรรมการตรวจสุขภาพประจำป ี
  17.6 แบบสำรวจความพึงพอใจกิจกรรมอบรมนักเรียนแกนนำการช่วยฟ้ืนคืนชีพข้ันพ้ืนฐานด้วยการทำ CPR 
18. การควบคุมความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น 
  18.1 ไม่มียานพาหนะรับส่งนักเรียนในกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉิน 
  18.2 บุคลากรปฏิบัตหิน้าท่ีเวรประจำห้องพยาบาลไมเ่พียงพอ 
19. แนวทางการแก้ปัญหาความเสี่ยงที่จะเกิดขึน้ 
  19.1 ควรจัดเตรยีมยานพาหนะรบัส่งนักเรียนในกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉนิไว้ให้พร้อม 
  19.2 เพิ่มจำนวนบุคลากรปฏิบัติหน้าท่ีเวรประจำห้องพยาบาลใหเ้พยีงพอ                                                                                                 
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1. (2.9.2) โครงการ  (Project) สนับสนุนการป้องกันและควบคมุการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 
2. สอดคล้องมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน  มาตรฐานขอ้ท่ี 2 
3. สอดคล้องยุทธศาสตร์ของโรงเรียน    ข้อที ่7 
 เป้าหมายหลัก          ข้อที ่7.1 
 ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน       ข้อที ่7.1.1 
4. หน่วยงานที่รับผิดชอบ       งานอนามัยโรงเรียน ฝ่ายบริการ  โรงเรียนร้อยเอด็วิทยาลัย 
5. ผู้รับผิดชอบดำเนินงาน   (Project proposer) นางธิดารัตน์ ประเสริฐสังข์ และคณะ 
6. ลักษณะโครงการ  (Type of the project)  โครงการใหม ่
7. หลักการและเหตุผล  (Background of Rational Criteria) 
   การพัฒนาประชาชนให้มีคณุภาพชีวิตที่ดี ต้องอาศัยการพัฒนาด้านสุขภาพอนามัยของเยาวชนเป็นพ้ืนฐาน การให้ความรู้ 
ด้านสาธารณสุข การส่งเสริมและให้บริการด้านสุขภาพอนามัย จึงเปน็การสนองนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และเป็น 
การสนับสนุนนโยบายงานสุขศึกษา กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข และในปัจจุบันสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) มีการระบาดเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยการสมัผสัหรือการรวมกลุม่กับผู้ป่วยที่ไม่แสดงอาการ
หรือมีประวัติใกล้ชิดกับผู้ที่ทางมาจากพ้ืนท่ีระบาดของโรค โดยประเทศไทยพบผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) 
เป็นจำนวนมาก ดังน้ันเพื่อไม่ให้นกัเรียนและบุคลากรเกดิความเสี่ยงต่อการสมัผสัเชื้อ มาตรการในการป้องกันตนเองคือ สวม
หน้ากากอนามัย และการล้างมือดว้ยเจลล้างมือ เพื่อเป็นการป้องกันโรคตดิเช้ือไวรสัโคโรนา 2019 (covid-19) 
ในสถานศึกษา งานอนามัยโรงเรียนจึงจัดทำโครงการป้องกันและควบคุมการแพรร่ะบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(covid-19) เพือ่ป้องกันตนเอง ลดผลกระทบต่อสุขภาพของนักเรยีนและครู-บุคลากร ตลอดจนป้องกันไม่ให้เกิดการแพรร่ะบาด
ของโรคในวงกว้าง 
8. วัตถุประสงค ์ (Objectives) 
  8.1 เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ด้านสาธารณสุขข้ันพ้ืนฐาน สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในชีวิตประจำวนัของตนเองและสามารถ
ช่วยเหลือผู้อื่นได้อย่างถูกวิธี ปลอดภัยต่อชีวิตในการป้องกันและควบคุมการแพรร่ะบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  
  8.2 เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริม สนับสนุน รณรงค์ให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสุขภาพอนามัยที่ดีและถกูต้องในการป้องกัน 
 และควบคมุการแพรร่ะบาดโรคตดิเช้ือไวรสัโคโรนา 2019 (covid-19) 
  8.3 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนใหน้ักเรียนและครู-บุคลากร ป้องกันตนเองให้ปลอดภยัจากโรคตดิเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
 (covid-19) 
  8.4 เพื่อสร้างความตระหนักให้คร-ูบุคลการ และนักเรียนในการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพรร่ะบาดโรคติดเชื้อไวรัส 
โคโรนา 2019 (covid-19) 
9. เป้าหมาย  (Goals)  
  9.1 ด้านคุณภาพ  (Quality) 
   9.1.1 งานอนามัยโรงเรียนสามารถบริการและให้ความรู้ด้านสุขภาพอนามัยแก่นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน 
 ได้อย่างมีประสิทธิภาพในการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโรคตดิเช้ือไวรสัโคโรนา 2019 (covid-19) 
   9.1.2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนและครู-บุคลากร ป้องกันตนเองให้ปลอดภัยจากโรคติดเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 
 (covid-19)  
  9.2 ด้านปริมาณ (Quantity) 
   9.2.1 นักเรียน ครูและบุคลการ ปฏิบัติตามมาตรการในการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อ 
  ไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) ร้อยละ 100 
10. สถานที่ดำเนินการ  (Place) โรงเรยีนร้อยเอด็วิทยาลยั 
11. ระยะเวลาดำเนินการ  (Time) 
     () ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2564 (1 เมษายน 2564 - 30 กันยายน 2564) 
     () ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2564 (1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565) 
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12. วิธีดำเนินการ  (Procedure  :  activity) 
ลำดับที ่
Item 

การดำเนินงาน 
Implementation 

ระยะเวลา 
Time งบประมาณ Budget 

ผู้รับผิดชอบ 
Project Proposer 

 กิจกรรมที่ 1 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 งบเรียนฟรี 15 ป ี= 100,500 บาท 
     1 1. ขั้นเตรยีมการ (Plan) 

   1.1 สำรวจวัสดุอปุกรณ์ที่จำเป็นต้องใช้ในการ
สนับสนุนการป้องกันการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัส 
โคโรนา 2019 
2. ขั้นดำเนินการ (Do) 
    2.1 จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ 
    2.2 จัดสรรวัสดุ อุปกรณ์ไปยังฝ่ายตา่ง ๆ เพื่อใช้
ในการป้องกันโรค 
3.ขั้นติดตามประเมินผล (Check) 
   3.1 ประเมินผลงาน/รายงานผลการดำเนินงาน 
4.ขั้นทบทวนปรบัปรุงแก้ไข (Action) 
  4.1 ทบทวนรายงานเพื่อวางแผนปรับปรุง  
  4.2 สรุปและรายงานผลการปฏิบัติงาน 

เม.ย. - พ.ค. 2564 
 
 
 

 
พ.ค.64- มี.ค.65  

 
 

มี.ค. 65 
 

มี.ค. 65 
 

 
 
 
 
 
              100,500 

 นางธิดารัตน์ ประเสริฐสังข์    
 และคณะ 

13. งบประมาณ  (Proposed  Budget) 
  13.1 เงินอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาคณุภาพผู้เรยีน   100,500 บาท 
   รวมท้ังหมด  (Total)            100,500 บาท 
 

ประมาณการค่ายใช้จ่ายในโครงการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
งานอนามัย ฝ่ายบริการ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 

 กิจกรรมที่ 1 จัดซื้อวัสดุและอุปกรณป์้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 งบประมาณ = 100,500 บาท 

ที่ รายการ จำนวน ราคา/หน่วย งบประมาณ 
อุดหนุน อ่ืน ๆ 

1 เจลแอลกอฮอล ์ 200 แกลลอน 350 70,000  
2 หน้ากากอนามัย 76 กล่อง 125 9,500  
3 ถุงมือยางทางการแพทย ์ 10 กล่อง 100 1,000  
4 เครื่องพ่นละอองแอลกอฮอล์ฆา่เช้ือ 2 เครื่อง 4,000 8,000  
5 น้ำยาฆา่เซ้ือสำหรับเครื่องพ่นละอองฆ่าเซ้ือ 6 แกลลอน 2,000 12,000  

รวม 100,500  
 
14. เนื้อหาสาระ (Content  for  Seminal) - 
15. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  (Connected Agencies) 
  15.1 งานแผนงาน         15.2 งานการเงิน 
  15.3 งานพัสดุ          15.4 สำนักงานสาธารณสุขจังหวดัร้อยเอ็ด 
16. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  (End-products of Expected outcomes) 
  16.1 งานอนามัยโรงเรียน สามารถบริการด้านสุขภาพอนามัยเบื้องต้น ดำเนินกิจกรรมให้ความรู้ ความเข้าใจด้านสุขภาพ 
อนามัยที่ดีแก่นักเรยีน และบคุลากรในโรงเรยีนได้อย่างมีประสิทธิภาพในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อ 
 ไวรัสโคโรนา 2019  
      16.2 จัดกิจกรรมส่งเสริม สนบัสนุน รณรงค์ให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสุขภาพอนามัยที่ดีและถูกต้องในการป้องกัน 
 และควบคมุการแพรร่ะบาดโรคตดิเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) 
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    16.3 ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนและครู-บุคลากร ป้องกันตนเองให้ปลอดภัยจากโรคติดเชื้อไวรสัโคโรนา 2019  
  16.4 สร้างความตระหนักให้ครู-บคุลการ และนักเรียนในการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาด 
 โรคตดิเช้ือไวรสัโคโรนา 2019 
17. เคร่ืองมือท่ีใช้ประเมินผลกิจกรรม 
  17.1 แบบสำรวจความพึงพอใจในมาตรการป้องกันการแพรร่ะบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
18. การควบคุมความเสี่ยงท่ีจะเกิดขึ้น 
  18.1 ครู-บุคลากร และนักเรยีน ไม่ปฏิบัตติามมาตรการการป้องกันโรคตดิเช้ือไวรสัโคโรนา 
19. แนวทางการแก้ปัญหาความเสี่ยงที่จะเกิดขึน้ 
  19.1 กำกับติดตามใหน้ักเรียน ครแูละบุคลากร ปฏบิัติตามมาตรการการป้องกันตนเองให้ปลอดภัยจากโรคตดิเช้ือ 
 ไวรัสโคโรนา 2019 
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1. (2.10) โครงการ  (Project)         ส่งเสริมโภชนาการและร้านค้าในโรงเรียน 
2. สอดคล้องมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน   มาตรฐานที่ 2 
3. สอดคล้องยุทธศาสตร์ของโรงเรียน     ข้อที่ 7 
 เป้าหมายหลัก           ข้อที่ 7.5 
 ตัวชี้วดัผลการปฏิบัติงาน        ข้อที่ 7.5.1 
4. หน่วยงานที่รับผดิชอบ        งานโภชนาการและร้านค้า ฝ่ายบริการ  โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 
5. ผู้รับผดิชอบดำเนนิงาน   (Project proposer)      นางรัตนา ศรีนิลทา, นางสาวอรวรรยา เย็นวัฒนา 
6. ลักษณะโครงการ  (Type of the project)    โครงการใหม่ 
7. หลักการและเหตุผล  (Background of Rational Criteria) 
  งานโภชนาการและร้านค้ามีหน้าทีค่วบคุมคุณภาพ ราคาอาหารและน้ำดื่ม ให้ความรู้ทางโภชนาการที่ถกูต้อง แก่นักเรียนและ
ผู้ประกอบการ ควบคุม ดูแลรักษาความสะอาด การจัดสถานที่ประกอบการ สถานที่รับประทานอาหารให้เพียงพอ 
ถูกสขุลักษณะ จัดบรรยากาศโรงอาหารให้เหมาะสม เป็นไปตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข ทั้งน้ีการส่งเสริมสุขภาพอนามัย 
ความปลอดภัยแก่ผู้เรียนเป็นสิ่งสำคัญ และจำเป็นอย่างย่ิง 
8. วัตถุประสงค ์ (Objectives) 
 8.1 เพื่อให้นักเรียน ครู บุคลากร ได้รับบริการด้านสถานที่ที่ใช้ในการรับประทานอาหารอยู่ในสภาพใช้การได้ดี มีความสะอาด 
 ปลอดภัย เพียงพอ เช่น โต๊ะ เกา้อี้ หรือสิ่งช่วยอำนวยความสะดวกในสถานที่รบัประทานอาหาร 
 8.2 นักเรียนมีโต๊ะสำหรับรับประทานอาหารทีเ่พียงพอและเหมาะสม 
 8.3 เพื่อปรังปรุงพัฒนาระบบสุขาภบิาล / สิ่งแวดล้อม วัสดุครุภัณฑ์ใหเ้พียงพอ เหมาะสมและใช้งานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
9. เป้าหมาย  (Goals) 
 9.1 ด้านคุณภาพ  (Quality) 
  9.1.1 โรงอาหารมีความพรอ้มในการให้บริการนักเรียน ครู บุคลากรและผู้ปกครอง มีความสะอาด ปลอดภยั 
  เพียงพอต่อความต้องการ 
 9.2 ด้านปริมาณ  (Quantity) 
  9.2.1 นักเรียน ครู บุคลากร สามารถใช้บริการโรงอาหาร อย่างเพียงพอ สะอาด สะดวกและปลอดภัยได้มาตรฐาน 
  ร้อยละ 100 
10. สถานท่ีดำเนินการ   (Place)  โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 
11. ระยะเวลาดำเนินการ  (Time) 
     () ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (1 เมษายน 2564 - 30 กันยายน 2564) 
     () ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565) 
12. วิธีดำเนินการ  (Procedure  :  activity) 
ลำดับที ่
Item 

การดำเนินงาน 
Implementation 

ระยะเวลา 
Time งบประมาณ Budget 

ผู้รับผิดชอบ 
Project Proposer 

กิจกรรมที่ 1 Big Cleaning Day ล้างทำความสะอาดโรงอาหาร งบบำรงุการศึกษา = 4,000 บาท  
 1. ขั้นเตรยีมการ (Plan) 

   1.1 สำรวจความพร้อมของอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำ
ความสะอาด 
   1.2 ประชุมชีแ้จ้งผู้ประกอบการ และเจ้าหน้าที่ที่
เกี่ยวขอ้ง  
2. ขั้นดำเนินการ (Do) 
   2.1 ดำเนินกจิกรรม Big Cleaning Day ครั้งที่ 1 
   2.2 ดำเนินกจิกรรม Big Cleaning Day ครั้งที่ 2 
3.ขั้นติดตามประเมินผล (Check) 
   3.1 ประเมินผลงาน/รายงานผลการดำเนินงาน 
4.ขั้นทบทวนปรบัปรุงแก้ไข (Action) 
  4.1 ทบทวน/เพือ่วางแผนปรับปรุง/สรุปและรายงาน 

เม.ย. - พ.ค. 2564 
 
 
 
 
 

ส.ค. 2564 
ธ.ค. 2564 
มี.ค. 2565 

 
มี.ค. 2565 

- 
 
 
 
 
- 

4,000 
- 
- 
 
- 

 

นางรัตนา ศรีนลิทา 
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ลำดับที ่
Item 

การดำเนินงาน 
Implementation 

ระยะเวลา 
Time งบประมาณ Budget 

ผู้รับผิดชอบ 
Project Proposer 

กิจกรรมที่ 2 จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ ตดิเครือ่งหมายกากบาทกำหนดจุดนัง่ ตามาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม งบบำรุงการศึกษา = 10,700 บาท 
 1. ขั้นเตรียมการ (Plan) 

   1.1 สำรวจความต้องการ ประชุมวางแผนการ
ดำเนินงาน แต่งตั้งคณะกรรมการ 
   1.2 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 
2. ขั้นดำเนินการ (Do) 
   2.1 จดัซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการดำเนินการ 
   2.2 ดำเนินการจัดโต๊ะ ท่ีน่ังรับประทานอาหาร โดยเว้น
ระยะห่างติดจุดกากบาท (X) และเครื่องหมาย (✓) เว้น
ระยะสลับท่ีน่ังรับประทานอาหาร จุดเว้นระยะห่างในการ
ซื้ออาหาร อย่างน้อย 1 - 2 เมตร 
3.ขั้นติดตามประเมินผล (Check) 
   3.1 ประเมินผลงาน/รายงานผลการดำเนินงาน 
4.ขั้นทบทวนปรบัปรุงแก้ไข (Action) 
  4.1 ทบทวนรายงานเพื่อวางแผนปรับปรุง  
  4.2 สรุปและรายงานผลการปฏิบตัิงาน 

เม.ย. - พ.ค. 2564 
 
 
 
 

ก.ค. 2564 
 
 
 
 

มี.ค. 2565 
 

มี.ค. 2565 
 

 

- 
 
 
 

 
10,700 

 
 
 
 
- 
 
- 

นางรัตนา ศรีนิลทา 
น.ส.อรวรรยา เย็นวัฒนา และ
คณะ 

กิจกรรมที่ 3 จัดทำป้ายใหค้วามรู้ในการป้องกันและลดความเส่ียงจากการแพร่กระจายโรคโควิด 19 และป้ายให้ความรู้เกี่ยวกับ 
                โภชนาการอาหาร งบบำรงุการศึกษา = 2,800 บาท 
 1. ขั้นเตรียมการ (Plan) 

   1.1 ประชุมวางแผนการดำเนินงาน กำหนดเน้ือหาและ
รูปแบบวิธีการดำเนินงาน แต่งตั้งคณะกรรมการ กำหนด
หน้าที่รับผิดชอบ/เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 
2. ขั้นดำเนินการ (Do) 
   2.1 ดำเนินการจัดทำป้ายการแพร่ระบาดโรคติดเช้ือ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
   2.2 ดำเนินการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับ
โภชนาการอาหาร 
3.ขั้นติดตามประเมินผล (Check) 
   3.1 ประเมินผลงาน/รายงานผลการดำเนินงาน 
4.ขั้นทบทวนปรบัปรุงแก้ไข (Action) 
  4.1 ทบทวน/เพื่อวางแผนปรับปรุง/สรุปและรายงานผล  

เม.ย. - พ.ค. 2564 
 
 
 
 

ก.ค. 2564 
 
 
 

มี.ค. 2565 
 

มี.ค. 2565 

- 
 
 
 
 

2,800 
 
- 
 
- 
 
- 

นางรัตนา ศรีนิลทา 
น.ส.อรวรรยา เย็นวัฒนา และ
คณะ 

กิจกรรมที่ 4 พัฒนาสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อมเพื่อความปลอดภัย โดยการปรับปรุงซ่อมแซมโตะ๊อาหารของนกัเรียน  
                งบบำรุงการศึกษา = 7,50 บาท 

 1. ขั้นเตรียมการ (Plan) 
   1.1 ประชุมวางแผนการดำเนินงาน กำหนดเน้ือหาและ
รูปแบบวิธีการดำเนินงาน แต่งตั้งคณะกรรมการ กำหนด
หน้าที่รบัผิดชอบ/เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 
2. ขั้นดำเนินการ (Do) 
   2.1 สำรวจโต๊ะอาหารของนักเรียนท่ีชำรุด เสียหาย 
   2.2 ดำเนินการจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมโต๊ะอาหาร
นักเรียน 
   2.3 ดำเนินการซ่อมแซมโต๊ะอาหารในโรงอาหาร ให้มี
ความสะอาด เหมาะสม ถูกสุขลักษณะ จำนวน 30 ตัว 
3.ขั้นติดตามประเมินผล (Check) 
   3.1 ประเมินผลงาน/รายงานผลการดำเนินงาน 
4.ขั้นทบทวนปรบัปรุงแก้ไข (Action) 
  4.1 ทบทวน/เพื่อวางแผนปรับปรุง/สรุปและรายงานผล 

เม.ย. - พ.ค. 2564 
 
 
 
 

พ.ค.64- มี.ค.65 
 
 
 
 

มี.ค. 2565 
 

มี.ค. 2565 
 

- 
 
 
 
 
- 

2,579 
 
 

4,921 

นางรัตนา ศรีนิลทา 
น.ส.อรวรรยา เย็นวัฒนา  
และคณะ 
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13. งบประมาณ  (Proposed  Budget) 
 13.1 เงินอุดหนุน                    25,000  บาท 
 13.2 เงินบำรุงการศึกษา                    -       บาท 
   รวมท้ังหมด  (Total)          25,000       บาท 
 

ประมาณการค่ายใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมโภชนาการและร้านคา้โรงเรียน 
งานโภชนาการและร้านค้า ฝ่ายบริการ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรม Big Cleaning Day ล้างทำความสะอาดโรงอาหาร งบประมาณ = 4,000 บาท 

ที่ รายการ จำนวน ราคา/หน่วย งบประมาณ 
อุดหนุน อ่ืน ๆ 

1 ล้างทำความสะอาดโรงอาหาร โดยรถนำ้และพนกังาน
จากเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ภาคเรียนละ 1 ครั้ง รวม 2 
ครั้ง  

2 2,000 4,000 - 

รวม 4,000 - 
กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ตดิเครื่องหมายกากบาทกำหนดจุดน่ัง ตามมาตรการเว้นระยะห่าง 
ทางสังคม (Social Distancing) งบประมาณ = 10,700 บาท 

ที่ รายการ จำนวน ราคา/หน่วย งบประมาณ 
อุดหนุน อ่ืน ๆ 

1 เทปผ้าขนาด 1 นิ้ว สีเขียว 120 30 3,600 - 
2 เทปผ้าขนาด 1 นิ้ว สีแดง 120 30 3,600 - 

3 กรวยกระดาษ 50 70 3,500 - 
รวม 10,700 - 

กิจกรรมที่ 3 จดัทำสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์ การป้องกัน ควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และโภชนาการอาหาร งบประมาณ = 2,800 
บาท 

ที่ รายการ จำนวน ราคา/หน่วย งบประมาณ 
อุดหนุน อ่ืน ๆ 

1 ป้ายไวนิลทึบแสง แบบขา้งหลังขาว 
   - ความรู้เกี่ยวกับการป้องกัน COVID-19 
   - ความรู้เกี่ยวกับโภชนาการ 

 
14 ตรม. 
14 ตรม. 

 
100/ตรม. 
100/ตรม. 

 
1,400 
1,400 

- 

รวม 2,8000 - 
 

กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมพัฒนาสขุาภิบาลและสิ่งแวดล้อมเพื่อความปลอดภยั โดยการปรับปรุงซ่อมแซมโต๊ะอาหารของนักเรียน  งบประมาณ = 
7,500 บาท 

ที่ รายการ จำนวน ราคา/หน่วย งบประมาณ 
อุดหนุน อ่ืน ๆ 

1 ปรับซ่อมหน้าโต๊ะรับประทานอาหารนกัเรียน 30 250 2,579 4,921 
รวม 7,500 

14. เนื้อหาสาระ (Content  for  Seminal)- 
15. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  (Connected Agencies) 
  15.1 งานแผนงาน     15.2 งานสารสนเทศ    15.3 งานพัสดุ 
16. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  (End-products of Expected outcomes) 
  16.1 ครู บุคลากร และนักเรยีน สามารถใช้งานโรงอาหารอยา่งเพียงพอ สะอาด และปลอดภัย  
  16.2 ครู บุคลากร และนักเรยีน มโีต๊ะสำหรับรับประทานอาหาร ท่ีสะอาด สวยงาม และปลอดภยั   
  16.3 ครู บุคลากร และนักเรยีนและผูป้ระกอบการร้านคา้ไดร้ับความรู้ในการป้องกันตนเอง การดูแลรกัษาสุขภาพร่างกายให้
ห่างไกลจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และได้รับความรู้ดา้นโภชนาการที่ถูกต้อง 
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17. เคร่ืองมือท่ีใช้ประเมินผลกิจกรรม 
  17.1 แบบประเมินความพึงพอใจในการใช้บริการโรงอาหาร 
  17.2 ผลการประชุมสรุปงาน 
18. การควบคุมความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น 
  18.1 ระยะเวลาในการดำเนินการ อาจล่าช้าไมเ่ป็นไปตามที่ระบุไว้ในแผน 
  18.2 สถานการณ์แพรร่ะบาดของโรคตดิเช้ือไวรสัโคโรนา 2019 
19. แนวทางการแก้ปัญหาความเสี่ยงที่จะเกิดขึน้ 
 19.1 ประสานงานระหวา่งคณะดำเนินการหรือผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง สม่ำเสมอ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่าง รวดเร็ว
และมีประสิทธิภาพ 
 19.2 ปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของกรมควบคุมโรค กระทรวง
 สาธารณสุข อย่างเคร่งครดั 
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1. (2.11) โครงการ  (Project)     เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการคุณภาพน้ำดื่มตราโรงเรียน 
2. สอดคล้องมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน  มาตรฐานที่ 2 
3. สอดคล้องยุทธศาสตร์ของโรงเรียน    ข้อที่ 7 
 เป้าหมายหลัก          ข้อที่ 7.5 
 ตัวชี้วัดผลการปฏิบัตงิาน       ข้อที่ 7.5.1 
4. หน่วยงานที่รับผิดชอบ       งานสวัสดิการน้ำดืม่ตราโรงเรียน ฝ่ายบริการ  โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 
5. ผู้รับผิดชอบดำเนินงาน   (Type of the project)  รัตนา ศรีนลิทา, นางอรวรรยา เยน็วัฒนา 
6. ลักษณะโครงการ           โครงการใหม ่
7. หลักการและเหตุผล  (Background of Rational Criteria) 
 สภาพปัจจุบันของโรงเรียนร้อยเอด็วิทยาลัย มีนักเรียนจำนวนมาก งานสวัสดิการน้ำดืม่ตราโรงเรียน  มีหน้าที่คัดเลือกผูผ้ลติน้ำดืม่
ตราสญัลักษณ์โรงเรียนทีส่ะอาด มคีุณภาพตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข  เพื่อจำหน่ายแก่นกัเรียน และบุคลากรใน
โรงเรียนและสร้างรายได้เพื่อสนบัสนุน ส่งเสริมการจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อการเรียนการสอนให้ดำเนินไป อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
8. วัตถุประสงค ์ (Objectives) 
 8.1 มีการจัดการนำ้ดื่มเพื่อการบรโิภคที่มีคณุภาพ สะอาด บริสุทธ์ิ ภายในโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 
 8.2 เพื่อควบคุมคุณภาพและราคาน้ำดื่มให้เหมาะสมถูกสุขลักษณะตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข 
9. เป้าหมาย  (Goals) 
 9.1 ด้านคุณภาพ  (Quality) 
  9.1.1 น้ำดื่มมีคุณภาพ ราคาเหมาะสม ถูกต้องตามหลักโภชนาการ และสามารถจำหน่ายอย่างเพยีงพอ 
 9.2 ด้านปริมาณ  (Quantity) 
  9.2.1 นักเรียน ครูและบุคลากร ได้รับบริการน้ำดืม่ทีม่ีคณุภาพ สะอาด บริสุทธ์ิ ราคาเหมาะสม ร้อยละ 100  
10. สถานที่ดำเนินการ  (Place)  โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 
11. ระยะเวลาดำเนินการ  (Time) 
     () ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2564 (1 เมษายน 2564 - 30 กันยายน 2564) 
     () ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2564 (1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565) 
12. วิธีดำเนินการ  (Procedure  :  activity) 
ลำดับที ่
Item 

การดำเนินงาน 
Implementation 

ระยะเวลา 
Time งบประมาณ Budget 

ผู้รับผิดชอบ 
Project Proposer 

  กิจกรรมที ่1 จดัหาน้ำดื่ม จัดหาน้ำดืม่ 
 1. ขั้นเตรยีมการ (Plan) 

1.1 สำรวจจำนวนน้ำคงเหลือจากปีการศึกษาที่ผ่านมา 
สำรวจจำนวนเด็ก รวบรวมขอ้มูล 
   1.2 ประชุมวางแผนการดำเนินงาน แต่งต้ัง
คณะกรรมการ กำหนดหน้าที่รับผิดชอบ 
2. ขั้นดำเนินการ (Do) 
   2.1 ดำเนินการสั่งผลิตน้ำดื่มตราโรงเรียนเพื่อนำมา
จำหน่ายให้นักเรียน ครูและบุคลากรในโรงเรียน 
   2.2 จัดทำบญัชีสต๊อกน้ำดื่ม 
   2.3 จัดทำบญัชีรายรับ-รายจ่าย 
3.ขั้นติดตามประเมินผล (Check) 
   3.1 ประเมินผลงาน/รายงานผลการดำเนินงาน 
4.ขั้นทบทวนปรบัปรุงแก้ไข (Action) 
  4.1 ทบทวน/เพือ่วางแผนปรับปรุง/สรุปและรายงาน 

เม.ย. - พ.ค. 2564 
 
 
 
 
 
 

เม.ย64–มี.ค65 
 
 
 

มี.ค. 2565 
 

มี.ค. 2565 

- นางรัตนา ศรีนิลทา 
น.ส.อรวรรยา เย็นวัฒนา 
และคณะ 
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ลำดับที ่
Item 

การดำเนินงาน 
Implementation 

ระยะเวลา 
Time งบประมาณ Budget 

ผู้รับผิดชอบ 
Project Proposer 

    กิจกรรมที่ 2 จำหน่ายน้ำดืม่ งบประมาณ = ไม่ม ี
  1. ขั้นเตรยีมการ (Plan) 

   1.1 ประชุมวางแผนการดำเนินงาน แต่งตั้ง
คณะกรรมการ กำหนดหน้าที่รับผิดชอบ 
2. ขั้นดำเนินการ (Do) 
   2.1 ดำเนินการจัดจำหน่ายน้ำดื่มตราโรงเรียนให้
นักเรียน ครูและบุคลากรในโรงเรียน 
   2.2 จัดทำบญัชีสต๊อกน้ำดื่ม 
   2.3 จดัทำบญัชีรายรับ-รายจ่าย 
3.ขั้นติดตามประเมินผล (Check) 
   3.1 ประเมินผลงาน/รายงานผลการดำเนินงาน 
4.ขั้นทบทวนปรบัปรุงแก้ไข (Action) 
  4.1 ทบทวน/เพือ่วางแผนปรับปรุง/สรุปและรายงาน 

เม.ย. - พ.ค. 2564 
 
 
 

เม.ย64–มี.ค65 
 
 
 

มี.ค. 2565 
 

มี.ค. 2565 

- นางรัตนา ศรนีิลทา 
น.ส.อรวรรยา เย็นวัฒนา 
และคณะ 

 
13. งบประมาณ (Proposed  Budget)   
  รวมท้ังหมด  (Total)  ไม่มีการใช้งบประมาณ 
14. เนื้อหาสาระ (Content  for  Seminal)   - 
15. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  (Connected Agencies) 
  15.1 ฝ่ายธุรการ          15.2 ฝ่ายบริการ 
16. ผลที่คาดวา่จะได้รับ  (End-products of Expected outcomes) 
  16.1 นักเรียน ครูและบคุลากร ไดร้ับบริการน้ำดื่มทีม่ีคุณภาพ สะอาด บริสุทธ์ิ ภายใต้มาตรฐานน้ำดื่มตราโรงเรียน 
  16.2 มีรายไดเ้พื่อการสนับสนุนและส่งเสรมิกิจกรรมการพัฒนานักเรียนของโรงเรยีน 
17. เคร่ืองมือท่ีใช้ประเมินผลกิจกรรม 
  17.1 แบบประเมินความพึงพอใจต่อการได้รับบริการน้ำดื่มตราโณงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 
  17.2 ผลประกอบการรายได้ – ค่าใช้จ่าย 
18. การควบคุมความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น 
  18.1 ขวดพลาสติกที่บรรจุน้ำดืม่มกีลิ่นเหม็น 
  18.2 น้ำดื่มไม่สะอาดและมีกลิ่นเหม็น 
19. แนวทางการแก้ปัญหาความเสี่ยงที่จะเกิดขึน้ 
  19.1 จัดหาขวดน้ำดื่ม ท่ีมีคณุภาพ 
  19.2 จัดหาโรงงานผลติน้ำดืม่ที่มีคณุภาพ 
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1. (2.12) โครงการ  (Project)       ส่งเสริมศักยภาพนักเรียนชุมนุมคุ้มครองผู้บริโภค และ อย.น้อย 
2. สอดคล้องมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน    มาตรฐานที่ 1 
3. สอดคล้องยุทธศาสตร์ของโรงเรียน      ข้อที่ 2, 3 
 เป้าหมายหลัก            ข้อที่ 2.5, 3.1 
 ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน         ข้อที่ 2.5.3, 3.1.1 
4. หน่วยงานที่รับผิดชอบ         งานส่งเสริมและคุม้ครองผู้บริโภค  ฝ่ายบริการ  โรงเรียนร้อยเอ็ดวทิยาลัย 
5. ผู้รับผิดชอบดำเนินงาน  (Project proposer)  นางสาวจันทรารัตน์ แจม่เพชรรตัน์ และคณะ 
6. ลักษณะโครงการ  (Type of the project)   โครงการใหม ่
7. หลักการและเหตุผล  (Background of Rational Criteria) 
   ด้วยสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) ร่วมกับกับสาธารสุขจังหวัด และโรงเรียนร้อยเอด็วิทยาลัย 
ได้ดำเนินงานจัดอบรมนักเรียนในชุมนุมคุ้มครองผูบ้ริโภค อย.น้อย และนักเรียนแกนนำช้ันมัธยมต้นและชั้นมัธยมปลาย 
ห้องละ 1 คน เพื่อสร้างเยาวชนของชาติให้มีความรู้ความเข้าใจ และตระหนักเกี่ยวกับสิทธิหน้าท่ีของผู้บริโภค ทั้งนี้ทางชุมนุม
คุ้มครองผู้บริโภค โรงเรียนร้อยเอด็วิทยาลัยจะเป็นสื่อกลางในกลางเผยแผค่วามรูเ้รื่องการคุม้ครองสิทธิผู้บริโภคให้สามารถ 
เข้าชุมชนได้มากท่ีสุด ด้วยเหตผุลดังกล่าวโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย จึงได้มีการจัดการอบรมนักเรียนแกนนำขึ้นเพ่ือให้นักเรียน 
มีความรู้ความสามารถด้านคุ้มครองผู้บริโภค สามารถนำความรู้ที่ได้รบัไปเผยแผ่ในโรงเรยีนและชุมชนของตนเองได้ 
8. วัตถุประสงค ์ (Objectives) 
   8.1 เพื่อสร้างโรงเรยีนแกนนำ อย.น้อย และ สคบ. ท่ีเขม้แข็ง 
  8.2 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนในโรงเรียนได้รู้จักการรักษาสิทธิของตนไม่ให้ถูกเอารัดเอาเปรยีบจากผูป้ระกอบการร้านค้า 
  8.3 เพื่อให้นักเรียนท่ีเป็นแกนนำของชุมนุม อย.น้อยในโรงเรียนไดร้บัข่าวสารข้อมลูที่ถูกต้อง และนำความรู้ที่ได้ไปใช้ได ้
9. เป้าหมาย  (Goals) 
 9.1 ด้านคุณภาพ  (Quality) 
  9.1.1 นักเรียนชุมนุมคุ้มครองผู้บรโิภค และ อย.น้อย และนักเรียนแกนนำชุมนุมคุ้มครองผู้บริโภคสามารถนำความรู้ 
  จากการจัดกจิกรรมของทางชุมนุมคุ้มครองผู้บริโภค และ อย.น้อย โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยนำไปใช้ประโยชน ์
  ในชีวิตประจำวัน 
 9.2 ด้านปริมาณ  (Quantity) 
  9.2.1 นักเรียนชุมนุมคุ้มครองผู้บรโิภค แกนนำชุมนุมคุม้ครองผู้บริโภคและ อย.น้อยโรงเรยีน  จำนวน 85 คน  
         9.2.2 สามารถเป็นแกนนำในการขยายผลการรณรงค์เกี่ยวกบัการคุ้มครองสิทธิและหน้าท่ีของบริโภคในท้องถิ่นของตนได้  
  จำนวนไม่ตำ่กว่าร้อยละ 80   
10. สถานที่ดำเนินการ  (Place)  โรงเรียนร้อยเอด็วิทยาลัย 
11. ระยะเวลาดำเนินการ  (Time) 
     () ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2564 (1 เมษายน 2564 - 30 กันยายน 2564) 
     () ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2564 (1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565) 
12. วิธีดำเนินการ  (Procedure  :  activity) 
ลำดับที ่
Item 

การดำเนินงาน 
Implementation 

ระยะเวลา 
Time งบประมาณ Budget 

ผู้รับผิดชอบ 
Project Proposer 

   กิจกรรมที่ 1 เพิ่มพูนความรูแ้ละทักษะนักเรียนแกนนำ เงินบำรุงการศึกษา = 3,500 บาท 
1 1. ขั้นเตรยีมการ (Plan) 

   1.1 สำรวจนักเรียนแกนนำในแต่ละชัน้เรียน 
   1.2 ประชุมวางแผนการกำหนดช่วงเวลาใน 
การจัดกิจกรรม 
2. ขั้นดำเนินการ (Do) 
   2.1 จัดกิจกรรมเพิ่มพูนความรู้และทกัษะ
นักเรียนแกนนำ 

เม.ย. - พ.ค. 2564 
 
 
 
 

5 พ.ย. 2564 
 

- 
 
 
 
 

3,500 

น.ส.จันทรารัตน์ แจ่มเพชร
รัตน์ และคณะ 
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ลำดับที ่
Item 

การดำเนินงาน 
Implementation 

ระยะเวลา 
Time งบประมาณ Budget 

ผู้รับผิดชอบ 
Project Proposer 

  กิจกรรมที ่1 เพิม่พูนความรู้และทักษะนักเรียนแกนนำ เงินบำรุงการศึกษา = 3,500 บาท 
 3.ขั้นติดตามประเมินผล (Check) 

   3.1 ประเมนิผลงาน/รายงานผลการดำเนินงาน 
4.ขั้นทบทวนปรบัปรุงแก้ไข (Action) 
  4.1 ทบทวน/เพือ่วางแผนปรับปรุง/สรุปและรายงาน 

มี.ค. 2565 
 
 

3มี.ค. 2565 

- 
 
 
- 

น.ส.จันทรารัตน์ แจ่มเพชร
รัตน์ และคณะ 

 
13. งบประมาณ  (Proposed  Budget) 
 13.1 เงินบำรุงการศึกษา  3,500 บาท 
 

ประมาณการค่ายใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมศักยภาพนักเรียนชุมนุมคุ้มครองผู้บริโภค และ อย.น้อย 
งานส่งเสริมและคุม้ครองผู้บริโภค ฝ่ายบริการ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 

กิจกรรมที่ 1 เพิ่มพูนความรู้และทักษะนักเรียนแกนนำ งบประมาณ = 3,500 บาท 

ที ่ รายการ จำนวน ราคา/หน่วย งบประมาณ 
อุดหนุน อ่ืน ๆ 

1 ค่าวิทยากรภายนอก 3 600 - 1,800 
2 ค่าวัสดุ อุปกรณ์ และเอกสารในการจัดอบรม 85 20 - 1,700 

รวม - 3,500 
 

14. เนื้อหาสาระ  (Content  for  Seminal) 
 ความรู้เบื้องต้น เรื่อง ความปลอดภัยของอาหาร โทษของสารบอแฟกซ์ กรดซาลิซิลติ โคลิฟอร์ม จลุินทรีย์ปนเปื้อน 
และสิทธิหนา้ที่ของผู้บริโภค 
15. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  (Connected Agencies) 
  15.1 งานแผนงาน          15.2 งานการเงิน 
  15.3 งานพัสดุ           15.4 สำนักงานสาธารณสุขจังหวดัร้อยเอ็ด 
16. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  (End-products of Expected outcomes) 
     16.1 นักเรียนในชุมนุมคุ้มครองผู้บริโภคในโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย จำนวน 180 คนสามารถเป็นแกนนำในการทำกิจกรรม 
 อย.น้อย และการรณรงค์เกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคทั้งภายในโรงเรียนและชุมชนได้   
     16.2 สามารถตรวจวิเคราะห์สารอาหาร ในเรื่อง สารบอแฟกซ์ กรดซาลิซิลิต โคลิฟอร์มและจุลินทรีย์ปนเปื้อนต่าง ๆ ได้ 
17. เคร่ืองมือท่ีใช้ประเมินผลกิจกรรม 
  17.1 แบบสำรวจความพึงพอใจการจัดกิจกรรมเพิ่มพูนความรู้และทักษะนักเรียนแกนนำ 
18. การควบคุมความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น 
  18.1 สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ทำให้นักเรียนไม่สามารถมาโรงเรียนพรอ้มกันทั้งหมดได้ 
19. แนวทางการแก้ปัญหาความเสี่ยงที่จะเกิดขึน้ 
  19.1 ปรับเปลี่ยนรูปแบบกิจกรรมตามความเหมาะสม 
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1. (2.14) โครงการ  (Project)      ส่งเสริมห้องเรยีนสีเขยีว 
2. สอดคล้องมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน   มาตรฐาน 3 
3. สอดคล้องยุทธศาสตร์ของโรงเรียน     ข้อที่ 7, 10 
 เป้าหมายหลัก           ข้อที่ 7.1, 10.3 
 ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน        ข้อที่ 7.1.1, 10.3.1 
4. หน่วยงานที่รับผิดชอบ        งานห้องเรียนสีเขยีว ฝ่ายบริการ  โรงเรียนร้อยเอด็วิทยาลัย 
5. ผู้รับผิดชอบดำเนินงาน  (Project proposer)  นางจารุสริิ แสงจันทร์ และคณะ 
6. ลักษณะโครงการ  (Type of the project)  โครงการใหม ่
7. หลักการและเหตุผล  (Background of Rational Criteria) 
 ปัจจุบันมีการใช้พลังงานไฟฟ้าเพิ่มขึ้น  ทั้งในครัวเรือนและหน่วยงานต่างๆ การใช้พลังงานไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นส่วนหนึ่งเป็นเพราะ การ
ขาดความรู้ด้านการประหยัดพลังงานไฟฟ้า และการขาดจิตสำนึกรับผิดชอบต่อส่วนรวมและใช้ไฟฟ้าอย่างไม่ถูกวิธี 
8. วัตถุประสงค ์ (Objectives) 
    8.1 เพื่อปลูกจิตสำนึกให้นักเรยีนและครอบครัวของนักเรยีนใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดและปลอดภัย 
    8.2 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนไดท้ำกิจกรรมด้านการอนรุักษ์ไฟฟ้าที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม และครอบครัว 
9. เป้าหมาย  (Goals) 
 9.1 ด้านคุณภาพ  (Quality) 
     9.1.1 นักเรียนและครู จำนวน 120 คน ได้รับความรูเ้กี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้า 
 9.2 ด้านปริมาณ  (Quantity) 
  9.2.1 นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในการใช้และอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าอยู่ในเกณฑ์ดี ร้อยละ 80 
10. สถานที่ดำเนินการ  (Place)  โรงเรียนร้อยเอด็วิทยาลัย 
11. ระยะเวลาดำเนินการ  (Time) 
     () ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2564 (1 เมษายน 2564 - 30 กันยายน 2564) 
     () ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2564 (1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565) 
12. วิธีดำเนินการ  (Procedure  :  activity) 
ลำดับที ่
Item 

การดำเนินงาน 
Implementation 

ระยะเวลา 
Time 

งบประมาณ Budget  ผู้รับผิดชอบ 
Project Proposer 

    
 1. ขั้นเตรยีมการ (Plan) 

   1.1 ประชุมวางแผน รูปแบบกจิกรรม สถานที่ และ
ช่วงเวลาที่จะจัดกิจกรรม 
2. ขั้นดำเนินการ (Do) 
   2.1 จัดซ้ือ/เตรียมวัสดอุุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดกิจกรรม 
3.ขั้นติดตามประเมินผล (Check) 
   3.1 ประเมินผลงาน/รายงานผลการดำเนินงาน 
4.ขั้นทบทวนปรบัปรุงแก้ไข (Action) 
  4.1 ทบทวน/เพือ่วางแผนปรับปรุง/สรุปและรายงาน 

เม.ย. - พ.ค. 2564 
 
 

14 - 15 ส.ค. 2564 
 

ส.ค. 2564 
 

31 มี.ค. 2565 

- 
 
 
 

15,000 
- 
 
- 
 

นางจารุสิริ แสงจันทร์ 
และคณะ 

 
13. งบประมาณ  (Proposed  Budget) 
   13.1 เงินอุดหนุน    15,000   บาท 
   รวมท้ังหมด  (Total)      15,000  บาท 
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ประมาณการค่ายใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมห้องเรียนสีเขียว 
งานห้องเรียนสีเขียว ฝ่ายบริการ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 

กิจกรรมที่ 1  งบประมาณ = ,000 บาท 

ที่ รายการ จำนวน ราคา/หน่วย งบประมาณ 
อุดหนุน อ่ืน ๆ 

1 ค่าอาหารและอาหารวา่ง 120 100 12,000 - 
2 ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดกิจกรรม 120 25 3,000 - 

รวม 15,000 - 
 

14. เนื้อหาสาระ (Content  for  Seminal)  การประหยัดพลังงาน 
15. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  (Connected Agencies) 
     15.1 งานแผนงาน      15.2 พัสดุ   
     15.3 งานการเงิน       15.4 การไฟฟ้าฝ่ายแห่งประเทศไทย (กฟผ.) 
     15.5 กระทรวงพลังงาน   15.6 หน่วยงานต่างๆ ( ภายนอก/ภายในราชการ) 
16. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  (End-products of Expected outcomes) 
  16.1 ครูนักเรียนสามารถใช้ไฟฟ้าได้อย่างถูกวิธีและปลอดภัย 
  16.2 ครูนักเรียนร่วมใจกันประหยดัพลังงานไฟฟ้า 
  16.3 ห้องเรียนสีเขียวได้รับการปรบัปรุง และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง มบีรรยากาศที่ดี เอื้อต่อการเรียนการสอน 
17. เคร่ืองมือท่ีใช้ประเมินผลกิจกรรม 
  17.1 แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
18. การควบคุมความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น 
  18.1 อันตรายจากการทดลองช่วงให้นักเรียนลงมือปฏิบัติ 
  18.2 การอบรมอาจคาดเคลื่อนเนื่องจากอยู่ในช่วงของการแพร่ระบาดโรคโควิท 19 
  18.3 การนัดหมายกับการไฟฟ้าเพื่อหาวันเวลาในการอบรมเป็นไปค่อยข้างยากเนื่องจากวนัเวลาไม่ตรงกัน 
19. แนวทางการแก้ปัญหาความเสี่ยงที่จะเกิดขึน้ 
  19.1 ช่วงการปฏิบัติของนักเรียนให้อยู่ในความดูแลของครูผู้รบัผิดชอบและวิทยากร รวมทั้งให้นักเรียนใส่อุปกรณ์ในการป้องกัน
เช่น สวมถุงมือ หน้ากาก เป็นต้น   
  19.2 หากอยู่ในช่วงการระบาดของโรคโควิท 19 ให้เลื่อนการอบรมออกไปก่อน 
  19.3 ประสานงานกับการไฟฟ้าล่วงหน้าอย่างน้อย 3 เดือนก่อนการอบรม 
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1. (2.14) โครงการ  (Project)      ส่งเสริมความสัมพันธ์กับชุมชนและเครือข่ายความร่วมมือ 
2. สอดคล้องมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน   มาตรฐานที่ 2 
3. สอดคล้องยุทธศาสตร์ของโรงเรียน     ข้อที่ 8 
 เป้าหมายหลัก           ข้อที่ 8.3 
 ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน        ข้อที่ 8.3.2 
4. หน่วยงานที่รับผิดชอบ        งานชุมชนสัมพันธ์  ฝ่ายบริการ  โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 
5. ผู้รับผิดชอบดำเนินงาน  (Project proposer)     นางสหัทยา สงฆส์ังวรณ์ และคณะ 
6. ลักษณะโครงการ  (Background of Rational Criteria)  โครงการใหม ่
7. หลักการและเหตุผล  (Background of Rational Criteria) 
   งานชุมชนสัมพันธ์มีบทบาทสำคญัในการประสานงานและสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างโรงเรียนกับชุมชน  และบุคลากร 
ทุกส่วน ดังนั้น จึงจำเป็นต้องวางเป้าหมายเพื่อสร้างคณุภาพของงานให้เกิดประสิทธิภาพและสอดคลอ้งกับการปฏิรูปการศึกษา 
8. วัตถุประสงค ์ (Objectives) 
    8.1 เพื่อสนับสนุนความสัมพันธ์และเข้าใจอันดี ระหว่างโรงเรียน กับชุมชน และวดั 
    8.2 เพื่อเป็นการปลูกฝังให้เยาวชน ได้ตระหนักในการรักษา ประเพณีอันดีงามของชาติตามแนวการปฏิรูปการศึกษา 
9. เป้าหมาย  (Goals) 
 9.1 ด้านคุณภาพ  (Quality) 
 9.1.1 ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีระหว่างโรงเรยีน ชุมชน และวัด    
 9.2 ด้านปริมาณ  (Quantity) 
  9.2.1 จัดกิจกรรมสัมพันธ์กับชุมชนและวัด เนื่องในประเพณตี่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง ร้อยละ 95 
10. สถานที่ดำเนินการ  (Place)  โรงเรียนร้อยเอด็วิทยาลัย 
11. ระยะเวลาดำเนินการ  (Time) 
     () ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2564 (1 เมษายน 2564 - 30 กันยายน 2564) 
     () ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2564 (1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565) 
12. วิธีดำเนินการ  (Procedure  :  activity) 
ลำดับที ่
Item 

การดำเนินงาน 
Implementation 

ระยะเวลา 
Time 

งบประมาณ Budget  ผู้รับผิดชอบ 
Project Proposer 

 กิจกรรมที่ 1 ประเพณีแห่เทียนพรรษา เงินบำรุงการศึกษา = 23,000 บาท 
 1. ขั้นเตรยีมการ (Plan) 

   1.1 สำรวจวันทีจ่ะจัดกิจกรรม จำนวนนักเรียน 
บุคลากร ที่เข้าร่วมกิจกรรม 
   1.2 สำรวจรูปแบบการจัดกิจกรรมจากทางจังหวัด 
2. ขั้นดำเนินการ (Do) 
   2.1 จัดหาวัสดุอปุกรณ์ และเขา้ร่วมกจิกรรม 
3.ขั้นติดตามประเมินผล (Check) 
   3.1 ประเมินผลงาน/รายงานผลการดำเนินงาน 
4.ขั้นทบทวนปรบัปรุงแก้ไข (Action) 
  4.1 ทบทวน/เพือ่วางแผนปรับปรุง/สรุปและรายงาน 

เม.ย. - พ.ค. 2564 
 
 
 
 

24 ก.ค. 2564 
ก.พ. 2565 

 
มี.ค. 2565 

- 
 
 
 
 

23,000 
- 
 
- 

นางสหัทยา สงฆ์สังวรณ์ และ
คณะ 

 กิจกรรมที่ 2 ประเพณีวันลอยกระทง เงินบำรุงการศึกษา = 33,000 บาท 
 1. ขั้นเตรยีมการ (Plan) 

   1.1 สำรวจวันทีจ่ะจัดกิจกรรม จำนวนนักเรียน 
บุคลากร ที่เข้าร่วมกิจกรรม 
   1.2 สำรวจรูปแบบการจัดกิจกรรมจากทางจังหวัด 
2. ขั้นดำเนินการ (Do) 
   2.1 จัดหาวัสดุอปุกรณ์ และเขา้ร่วมกจิกรรม 
 

เม.ย. - พ.ค. 2564 
 
 
 
 

19 พ.ย. 2564 
 

- 
 
 
 
 

33,000 

นางสหัทยา สงฆ์สังวรณ์ และ
คณะ 
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ลำดับที ่
Item 

การดำเนินงาน 
Implementation 

ระยะเวลา 
Time 

งบประมาณ Budget  ผู้รับผิดชอบ 
Project Proposer 

 กิจกรรมที่ 2 ประเพณีวันลอยกระทง เงินบำรุงการศึกษา = 33,000 บาท 
 3. ขั้นตดิตามประเมินผล (Check) 

   3.1 ประเมินผลการปฏิบัติงาน 
   3.2 รายงานผลการดำเนินงาน 
4. ขั้นทบทวนปรับปรุงแก้ไข (Action) 
   4.1 ประชุมคณะกรรมการ เพื่อสรุปผลการดำเนินงาน 
และวางแผนแนวทางพัฒนาการปฏิบัติงาน 
   4.2 สรุปผลการดำเนินงาน และการวางแผนการ
พัฒนาการปฏิบัติงาน 

ก.พ. 2565 
 
 

มี.ค. 2565 

 นางสหัทยา สงฆ์สังวรณ์ และ
คณะ 

 กิจกรรมที่ 3 ประเพณีบญุผะเหวด เงนิบำรุงการศึกษา = 20,000 บาท 
 1. ขั้นเตรยีมการ (Plan) 

   1.1 สำรวจวันทีจ่ะจัดกิจกรรม จำนวนนักเรียน 
บุคลากร ที่เข้าร่วมกิจกรรม 
   1.2 สำรวจรูปแบบการจัดกิจกรรมจากทางจังหวัด 
2. ขั้นดำเนินการ (Do) 
   2.1 จัดหาวัสดุอปุกรณ์ และเขา้ร่วมกจิกรรม 
3. ขั้นตดิตามประเมินผล (Check) 
   3.1 ประเมินผลการปฏิบัติงาน 
   3.2 รายงานผลการดำเนินงาน 
4. ขั้นทบทวนปรับปรุงแก้ไข (Action) 
   4.1 ประชุมคณะกรรมการ เพื่อสรุปผลการดำเนินงาน 
และวางแผนแนวทางพัฒนาการปฏิบัติงาน 
   4.2 สรุปผลการดำเนินงาน และการวางแผนการ
พัฒนาการปฏิบัติงาน 

เม.ย. - พ.ค. 2564 
 
 
 
 

5 มี.ค. 2565 
 
 

มี.ค. 2565 
 
 

มี.ค. 2565 

- 
 
 
 
 

20,000 
 
- 
 
- 

นางสหัทยา สงฆ์สังวรณ์ และ
คณะ 

กิจกรรมที่ 4 ประเพณวีันสงกรานต์ เงนิบำรุงการศึกษา = 20,664 บาท 
 1. ขั้นเตรยีมการ (Plan) 

   1.1 สำรวจวันทีจ่ะจัดกิจกรรม จำนวนนักเรียน 
บุคลากร ที่เข้าร่วมกิจกรรม 
   1.2 สำรวจรูปแบบการจัดกิจกรรมจากทางจังหวัด 
2. ขั้นดำเนินการ (Do) 
   2.1 จัดหาวัสดุอปุกรณ์ และเขา้ร่วมกจิกรรม 
3. ขั้นตดิตามประเมินผล (Check) 
   3.1 ประเมินผลการปฏิบัติงาน 
   3.2 รายงานผลการดำเนินงาน 
4. ขั้นทบทวนปรับปรุงแก้ไข (Action) 
   4.1 ประชุมคณะกรรมการ เพื่อสรุปผลการดำเนินงาน 
และวางแผนแนวทางพัฒนาการปฏิบัติงาน 
   4.2 สรุปผลการดำเนินงาน และการวางแผนการ
พัฒนาการปฏิบัติงาน 

เม.ย. - พ.ค. 2564 
 
 
 
 

8 เม.ย. 2565 
เม.ย. 2565 

 
 

เม.ย. 2565 

- 
- 
 
 
 

20,664 
- 
 
 
- 

นางสหัทยา สงฆ์สังวรณ์ และ
คณะ 

 

13. งบประมาณ  (Proposed  Budget) 
   13.1 เงินอุดหนุน           -     บาท 
   13.2 เงินบำรุงการศึกษา   106,664  บาท 
   รวมท้ังหมด  (Total)      106,664  บาท 
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ประมาณการค่ายใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมความสัมพันธก์ับชมุชนและเครือข่ายความร่วมมือ 

งานชุมชนสัมพันธ์ ฝ่ายบริการ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 
กิจกรรมที่ 1 ประเพณแีห่เทียนพรรษา งบประมาณ = 33,000 บาท 

ที่ รายการ จำนวน ราคา/หน่วย งบประมาณ 
อุดหนุน อ่ืน ๆ 

1 ค่าจ้างช่างแต่งหน้าทำผม แต่งตัวผู้ร่วมขบวน    - 15,000 
2 ค่าอาหารและอาหารวา่ง   5,000 5,000 
3 ตกแต่งรถร่วมขบวนแห ่   - 7,500 
4 ค่าซักรีดเสื้อผ้าหลังเสร็จกิจกรรม     - 500 

รวม - 33,000 
 

กิจกรรมที่ 2 ประเพณวีันลอยกระทง งบประมาณ = 33,000 บาท 

ที่ รายการ จำนวน ราคา/หน่วย งบประมาณ 
อุดหนุน อ่ืน ๆ 

1 ค่าจ้างช่างแต่งหน้าทำผม แต่งตัวผู้ร่วมขบวน    - 10,000 
2 ค่าอาหารและอาหารวา่ง   - 5,000 
3 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ทำกระทงประทีปขนาดใหญ่   - 17,000 
4 ค่าซักรีดเสื้อผ้าหลังเสร็จกิจกรรม     - 1,000 

รวม - 33,000 
 

กิจกรรมที่ 3 ประเพณบีุญผะเหวด งบประมาณ = 20,000 บาท 

ที่ รายการ จำนวน ราคา/หน่วย งบประมาณ 
อุดหนุน อ่ืน ๆ 

1 ค่าจ้างช่างแต่งหน้าทำผม แต่งตัวผู้ร่วมขบวน    - 10,000 
2 ค่าอาหารและอาหารวา่ง   - 4,000 
3 ตกแต่งรถร่วมขบวนแห ่   - 5,000 
4 ค่าซักรีดเสื้อผ้าหลังเสร็จกิจกรรม     - 1,000 

รวม - 20,000 
 

กิจกรรมที่ 3 ประเพณบีุญผะเหวด งบประมาณ = 20,664 บาท 

ที่ รายการ จำนวน ราคา/หน่วย งบประมาณ 
อุดหนุน อ่ืน ๆ 

1 ค่าอาหารและอาหารวา่ง   - 10,664 
2 มาลัยคล้องคอ (ครูปัจจุบัน)   - 3,000 
3 มาลัยคล้อง (ครูอาวโุส)   - 4,500 
4 ค่าไวนิล   - 2,500 

รวม - 20,000 
 

14. เนื้อหาสาระ (Content  for  Seminal)- 
15. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  (Connected Agencies) 
   15.1 งานแผนงาน      15.2 งานการเงิน            
     15.3 งานพัสดุ     15.4 ร้านค้า  ชุมชน       
  15.5 วัด             15.7 ผู้ปกครองนักเรียน               
     15.8 หน่วยงานต่างๆ( ภายนอก/ภายในราชการ) 
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16. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (End-products of Expected outcomes) 
     16.1 ครู นักเรียน บุคลากร มสี่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ กับชุมชน วัด ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
     16.2 สร้างความสัมพันธ์อันดแีละความร่วมมือ ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน วัด และหน่วยงานท่ีเกีย่วข้อง 
17. เคร่ืองมือท่ีใช้ประเมินผลกิจกรรม 
     17.1 แบบสอบถามความพึงพอใจในกิจกรรมประเพณีแห่เทียนพรรษา 
     17.2 ความพึงพอใจในกิจกรรมประเพณีวันลอยกระทง 
     17.3 ความพึงพอใจในกิจกรรมประเพณีบุญผะเหวด 
     17.4 ความพึงพอใจในกจิกรรมประเพณีวันสรงกรานต ์
18. การควบคุมความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น 
   18.1 เนื่องจากเกิดสถานการณ์โรคระบาด โควิด19หากสถานการณย์ังไม่ดีขึ้น อาจทำให้ไม่สามารถจดักิจกรรมได้  
19. แนวทางการแก้ปัญหาความเสี่ยงที่จะเกิดขึน้ 
   19.1 ปรับปรุงกิจกรรม เช่น นำงบประมาณมาซ่อมแซม และจดัซื้อวสัดุอุปกรณ์ เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมในปีถัดไป                                                                                                 
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1. (2.15) โครงการ  (Project)     ส่งเสริมมาตรฐานงานประชาสมัพันธ์ 
2. สอดคล้องมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน  มาตรฐาน 2 
3. สอดคล้องยุทธศาสตร์ของโรงเรียน    ข้อที่ 8 
 เป้าหมายหลัก          ข้อที่ 8.1 
 ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน       ข้อที่ 8.1.1 
4. หน่วยงานที่รับผิดชอบ       งานประชาสัมพันธ์ ฝา่ยบริการ  โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 
5. ผู้รับผิดชอบดำเนินงาน  (Project proposer) นางศิวิมล พวงชมภู และคณะ 
6. ลักษณะโครงการ  (Type of the project)  โครงการใหม ่
7. หลักการและเหตุผล  (Background of Rational Criteria) 
    งานประชาสัมพันธ์ เป็นหน่วยงานเพื่อประสานงาน โดยมีระบบขอ้มูลข่าวสาร เผยแพร่อยา่งเป็นปจัจุบันทันสมัย 
ทันต่อเหตุการณ์  มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  สร้างความเข้าใจอันดีระหว่างโรงเรยีนกับชุมชน และบุคลากรทุกส่วน 
ดังนั้นจึงจำเป็นต้องวางเป้าหมาย เพื่อสร้างคณุภาพของงานให้เกิดประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับการปฏิรูปการศึกษา 
8. วัตถุประสงค ์ (Objectives) 
  8.1 เพื่อเผยแพร่ข่าวสารในรูปแบบ แผ่นพับ ป้าย วารสาร เสียงตามสาย สื่อออนไลน์ และวิทยุกระจายเสียง 
  8.2 เพื่อส่งเสริมสนับสนุนกจิกรรมต่างๆ ตามแนวการปฏริูปการศึกษา 
  8.3 เพื่อให้มีเทคโนโลยีที่ทันสมัย สะดวก รวดเร็ว ในการประสานงาน 
  8.4 เพื่อสร้างความสมัพันธ์และเขา้ใจอันดี ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน 
9. เป้าหมาย  (Goals) 
 9.1 ด้านคุณภาพ  (Quality) 
     9.1.1 สามารถให้บริการ เผยแพร่ข่าวสารต่างๆ ให้กับครูและนกัเรียนได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึง  
  9.1.2 สามารถตดิต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ภายนอกสถานศึกษา ผู้ปกครองนักเรยีนและชุมชนอย่างมี 
      ประสิทธิภาพโดยใช้สื่อเทคโนโลย ี
 9.2 ด้านปริมาณ  (Quantity) 
     9.2.1 ให้บริการประชาสมัพันธ์แก่ครู นักเรียน ตลอดวัน – เวลาที่มีการปฏิบตัิราชการ ร้อยละ 90 
  9.2.2 เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของโรงเรียนทางวารสารประชาสัมพันธ์ ประกาศเสียงตามสาย อินเทอร์เน็ต ร้อยละ 100 
  9.2.3 ผู้ที่เกี่ยวข้องมีความพอใจต่อการบริการในข้อมลูข่าวสาร ร้อยละ 80  
10. สถานที่ดำเนินการ  (Place)  โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 
11. ระยะเวลาดำเนินการ  (Time) 
     () ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2564 (1 เมษายน 2564 - 30 กันยายน 2564) 
     () ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2564 (1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565) 
12. วิธีดำเนินการ  (Procedure  :  activity) 
ลำดับที ่
Item 

การดำเนินงาน 
Implementation 

ระยะเวลา 
Time 

งบประมาณ Budget  ผู้รับผิดชอบ 
Project Proposer 

   กิจกรรมที่ 1 จัดทำวารสาร ประชาสัมพันธ์โรงเรียน เงินบริจาคสมาคมผู้ปกครอง = 600,000 บาท 
 1. ขั้นเตรยีมการ (Plan) 

   1.1 สำรวจข้อมูลโรงเรียนภายในปกีารศึกษาที่ผ่านมา 
เพื่อนำมาเป็นข้อมูลในการจัดทำวารสารประชาสัมพันธ์ 
2. ขั้นดำเนินการ (Do) 
   2.1 จัดทำวารสารโรงเรียน  
3. ขั้นตดิตามประเมินผล (Check) 
   3.2 ประเมินผล/รายงานผลการดำเนนิงาน 
4. ขั้นทบทวนปรับปรุงแก้ไข (Action) 
   4.1 ทบทวน/วางแผนแนวทาง/รายงาน 

เม.ย. - พ.ค. 2564 
 
 
 

พ.ย. 2564  
ม.ค. 2565 

 
มี.ค. 2565 

- 
 
 
 

600,000 
- 
 
- 

 นางศิวิมล พวงชมภ ู
 และคณะ 
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ลำดับที ่
Item 

การดำเนินงาน 
Implementation 

ระยะเวลา 
Time 

งบประมาณ Budget  ผู้รับผิดชอบ 
Project Proposer 

   กิจกรรมที่ 2 พัฒนาสำนักงานและสือ่อุปกรณ์ งานประชาสมัพันธ์ เงินบำรงุการศึกษา = 25,000 
 1. ขั้นเตรยีมการ (Plan) 

   1.1 สำรวจวัสดุอปุกรณ์ภายในสำนักงาน 
2. ขั้นดำเนินการ (Do) 
   2.1 จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ที่มีความจำเปน็ในการใช้ในงาน
ประชาสัมพันธ ์
3. ขั้นตดิตามประเมินผล (Check) 
   3.2 ประเมินผล/รายงานผลการดำเนนิงาน 
4. ขั้นทบทวนปรับปรุงแก้ไข (Action) 
   4.1 ทบทวน/วางแผนแนวทาง/รายงาน 

เม.ย. - พ.ค. 2564 
 
 

เม.ย.64- ก.พ.65 
 

มี.ค. 2565 
 

มี.ค. 2565 

- 
 
 

600,000 
- 
 
- 

 นางศิวิมล พวงชมภ ู
 และคณะ 

 
13. งบประมาณ  (Proposed  Budget) 
 13.1 เงินบริจาคสมาคมผู้ปกครอง  600,000 บาท 
 13.2 เงินบำรุงการศึกษา     25,000 บาท 
   รวมท้ังหมด  (Total)     625,000 บาท 
 
 

ประมาณการค่ายใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมมาตรฐานงานประชาสัมพันธ ์
งานประชาสัมพนัธ์ ฝ่ายบริการ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 

กิจกรรมที่ 1 จดัทำวารสารประชาสมัพันธ์โรงเรียน งบประมาณ = 600,000 บาท 

ที่ รายการ จำนวน ราคา/หน่วย งบประมาณ 
อุดหนุน อ่ืน ๆ 

1 จัดทำวารสารประชาสัมพันธ์โรงเรียน 1 600,000  600,000 
รวม 800,000 228,000 

 
กิจกรรมที่ 1 จดัทำวารสารประชาสมัพันธ์โรงเรียน งบประมาณ = 25,000 บาท 

ที่ รายการ จำนวน ราคา/หน่วย งบประมาณ 
อุดหนุน อ่ืน ๆ 

1 หมึกพิมพ ์ดำ, สี  HP LaserJet 2 ชุด 4,500 9,000  
2 ติดสติกเกอร ์See Through   กระจกด้านหน้าห้อง

สำนักงานประชาสัมพันธ ์
13 ตร.ม. 800 10,400  

3 บอร์ดประชาสัมพันธ์ข่าวสาร 80 x 150 ซม. 1 แผ่น 3,000 3,000  
4 แฟ้มเสนอเซ็น 2 เล่ม 195 390  
5 แฟ้มกล่าวรายงาน 2 เล่ม 250 500  
6 คลิปบอร์ด ขนาด A4 (เพลทรองสคริปต์) 8 อัน 45 360  
7 กระดาษเกยีรติบัตรขอบทอง A4  6 แพ็ค 150 900  
8 ปากกาน้ำเงิน 0.5 mm แบบกด 1 แพ็ค 450 450  

รวม 25,000  
 
14. เนื้อหาสาระ  (Content  for  Seminal)   - 
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15. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  (Connected Agencies) 
  15.1 งานแผนงาน              15.2 งานพัสดุ      
     15.3 ร้านค้า  ชุมชน          15.4 วัด           
     15.5 ผู้ปกครองนักเรียน    15.6 หน่วยงานต่างๆ( ภายนอก/ภายในราชการ) 
16. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  (End-products of Expected outcomes) 
      16.1  ครู นักเรียน บุคลากร สามารถติดต่อประสานงานกันได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
      16.2.  สร้างความสัมพันธ์อันดีระหวา่งโรงเรยีนกับชุมชนๆและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
      16.3  ได้รับความร่วมมือจากชุมชน ศิษย์เก่า องค์กรหรือหน่วยงานต่างๆ อันจะนำมาซึ่งการพัฒนาการศึกษา 
17. เคร่ืองมือท่ีใช้ประเมินผลกิจกรรม 
    17.1 แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการของงานปฏิคมโรงเรยีน 
18. การควบคุมความเสี่ยงท่ีจะเกิดขึ้น 
   18.1 การเผยแพร่วารสารประชาสมัพันธ์โรงเรยีนอาจล่าช้ากว่ากำหนด 
19. แนวทางการแก้ปัญหาความเสี่ยงที่จะเกิดขึน้ 
  19.1 กำหนดกรอบเวลาในการดำเนินการให้ชัดเจน 
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1. (2.16) โครงการ  (Project)     สนับสนุนงานปฏคิมโรงเรียน 
2. สอดคล้องมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน  มาตรฐานที่ 2 
3. สอดคล้องยุทธศาสตร์ของโรงเรียน    ข้อที่ 7 
 เป้าหมายหลัก          ข้อที่ 7.3 
 ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน       ข้อที่ 7.3.1 
4. หน่วยงานที่รับผิดชอบ       งานปฏิคมโรงเรียน ฝ่ายบริการ  โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 
5. ผู้รับผิดชอบดำเนินงาน  (Project proposer) นายพงศ์ธวัช จรูญฐิติวัฒน์ และคณะ 
6. ลักษณะโครงการ  (Project proposer)  โครงการใหม ่
7. หลักการและเหตุผล  (Background of Rational Criteria) 
 การจัดสถานศึกษา จะต้องประสานความร่วมมือระหว่างโรงเรยีน ชุมชน หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเพื่อส่งเสริมและสนับสนุน 
ให้การจัดการศึกษาเป็นไปอย่างมปีระสิทธิภาพ งานปฏิคมโรงเรยีนมีหน้าที่ให้บริการ ต้อนรับผู้มาตดิต่อประสานงานกับโรงเรียน  
รวมถึงการประชุม อบรม และจัดกิจกรรมต่าง ๆ ในโรงเรียน เพื่อใหก้ารปฏิบัติงานดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย งานปฏิคม
โรงเรียนจึงต้องจัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องอำนวยความสะดวกในการจัดบริการตามที่ได้รับมอบหมาย 
8. วัตถุประสงค ์ (Objectives) 
 8.1 เพื่อใหก้ารต้อนรับผูม้าติดต่อประสานงานกับโรงเรียน รวมถึงการประชุม อบรมและจัดกิจกรรม ในโรงเรียน 
     8.2 เพื่อให้มีวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องอำนวยความสะดวกในการจดับริการ 
     8.3 เพื่อสนับสนุน ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
9. เป้าหมาย  (Goals) 
 9.1 ด้านคุณภาพ  (Quality) 
  9.1.1 มีวัสดุ -อุปกรณ์เพียงพอสำหรับใช้ต้อนรับผูม้าตดิต่อประสานงาน การอบรม ประชุม สัมมนาและจัดกจิกรรมต่าง ๆ 
 ของโรงเรียน 
 9.2 ด้านปริมาณ  (Quantity) 
  9.2.1 จัดซื้อวัสดุ อุปกรณส์ำหรับงานปฏิคม ให้เพียงพอต่อความต้องการ ร้อยละ 90 
         9.2.2 วางแผน จัดระบบการบริหารจัดการงานปฏิคม ชัดเจน รวดเร็ว ถูกต้อง ร้อยละ 100 
10. สถานที่ดำเนินการ  (Place)  โรงเรียนร้อยเอด็วิทยาลัย 
11. ระยะเวลาดำเนินการ  (Time) 
     () ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2564 (1 เมษายน 2564 - 30 กันยายน 2564) 
     () ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2564 (1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565) 
12. วิธีดำเนินการ  (Procedure  :  activity) 

ลำดับที ่
Item 

การดำเนินงาน 
Implementation 

ระยะเวลา 
Time 

งบประมาณ 
Budget  

ผู้รับผิดชอบ 
Project Proposer 

 กิจกรรมที่ 1 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรบังานปฏิคม เงินบำรุงการศึกษา = 48,000 บาท 
 1. ขั้นเตรยีมการ (Plan) 

   1.1 สำรวจวัสดุอปุกรณ์ที่จำเป็นต้องใช้งานปฏิคม 
2. ขั้นดำเนินการ (Do) 
   2.1 จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ 
3. ขั้นตดิตามประเมินผล (Check) 
   3.2 ประเมินผล/รายงานผลการดำเนนิงาน 
4. ขั้นทบทวนปรับปรุงแก้ไข (Action) 
   4.1 ทบทวน/วางแผนแนวทาง/รายงาน 

เม.ย. - พ.ค. 2564 
 
 

เม.ย.64- ก.พ.65 
มี.ค. 2565 

 
มี.ค. 2565 

 

- 
 
 

48,000 
- 
 
- 

นายพงศ์ธวัช จรูญฐิติวัฒน์ 
และคณะ 
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13. งบประมาณ  (Proposed  Budget) 
  13.1 เงินบำรุงการศึกษา   48,000  บาท 
   รวมท้ังหมด  (Total)   48,000  บาท 
 
 

ประมาณการค่ายใช้จ่ายในโครงการสนับสนุนงานปฏิคมโรงเรียน 
งานปฏิคมโรงเรียน ฝ่ายบริการ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 

กิจกรรมที่ 1 จดัซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรบังานปฏิคม เงินบำรุงการศึกษา = 48,000 บาท 

ที่ รายการ จำนวน ราคา/หน่วย งบประมาณ 
อุดหนุน อ่ืน ๆ 

1 ชุดแก้วน้ำถาดทองเหลืองฉลุลายไทย  
พร้อมฝาปิดทองเหลือง 

10 ชุด 1,560 - 15,600 

2 ถาดไม้ไผ่สานสำหรับเสริฟ ขนาด 5 x 8 นิ้ว 15 ใบ 120 - 1,800 
3 กระจาดหาบจิว๋สำหรับเสริฟ ขนาด 3 นิว้ 32 คู่ 72 - 2,304 
4 คูลเลอร์ไฟฟ้า ขนาด 12 ลิตร 1 ใบ 3,600 - 3,600 
5 กระติกน้ำแข็งทรงกลม ขนาด 9 ลิตร 3 ใบ 360 - 1,080 
6 กระติกน้ำแข็งทรงกลม ขนาด 5.5 ลิตร 3 ใบ 300 - 900 
7 ปลั๊กไฟพ่วง 3 เมตร 3 อัน 360 - 1,080 
8 แก้วใส  6  ออนซ์ 8 โหล 150 - 1,200 
9 แก้วใส  10  ออนซ์ 8โหล 192 - 1,536 
10 ชุดกาแฟ (ถ้วย,จานรอง) ซูเปอร์แวร ์ 62 ชุด 125 - 7,750 
11 พรมแดงอัดเรียบ หน้ากวา้ง 2 ม. ยาว 25 ม. 1 ผืน 3,360 - 3,360 
12 พรมหลุยส์ 3x4 ม. 1 ผืน 5,760 - 5,760 
13 พรมหลุยส์ 6x2.10 ม. 1 ผืน 2,030 - 2,030 

รวม - 48,000 
 
14. เนื้อหาสาระ (Content for Seminar) ไมม่ ี
15. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (Connected Agencies) 
  15.1 งานแผนงาน      15.2 งานการเงิน  15.3 งานพัสดุ 
16. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (End-products of Expected outcomes) 
     งานปฏิคมโรงเรียน สามารถให้บริการอย่างประทับใจแก่ผู้มาติดต่อประสานงาน และสนับสนุนการจัดกิจกรรม  
ในโรงเรียนด้วยความคล่องตัว มีประสิทธิภาพ 
17. เคร่ืองมือท่ีใช้ประเมินผลกิจกรรม 
   แบบประเมินความพึงพอใจการใหบ้ริการของงานปฏิคมโรงเรยีน 
18. การควบคุมความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น 
   18.1 วัสดุ อุปกรณ์ ชำรุด เสียหาย 
   18.2 การแบ่งงานให้ผู้เกี่ยวข้องไม่ชัดเจน ทำให้เกิดการเกี่ยงงาน 
  18.3  ฝ่าย/งาน/กลุ่มสาระฯ  แจ้งระยะเวลาในการดำเนินการอบรม ประชุม สัมมนา กระช้ันชิด ทำให้เกิดปัญหาในการเตรียม
ผู้ให้บริการ วัสดุ อุปกรณ์ ในการต้อนรับ  
19. แนวทางการแก้ปัญหาความเสี่ยงท่ีจะเกิดขึ้น 
   19.1 จัดหา ซ่อมแซม ตรวจสอบวัสดุ อุปกรณ์อย่างสม่ำเสมอ 
   19.2 ประชุมปรึกษาหารือ แบ่งงานให้ชัดเจน 
  19.3 ฝ่าย/งาน/กลุ่มสาระฯ ที่จะใช้บริการงานปฏิคม ให้แจ้งกำหนดการในการจัดกิจกรรมอย่างน้อย 1 วัน เพื่อเตรียม
เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบและวัสดุ อุปกรณ์ 
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1. (2.18) โครงการ  (Project)          สนับสนุนวงโยธวาทิต 
2. สอดคล้องมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน  มาตรฐานที่ 2 
3. สอดคลอ้งยุทธศาสตร์ของโรงเรียน    ข้อที่ 3 
 เป้าหมายหลัก          ข้อที่ 3.2 
 ตัวชี้วดัผลการปฏิบัติงาน       ข้อที่ 3.2.1 
4. หน่วยงานที่รับผดิชอบ       งานวงโยธวาทิต ฝ่ายบริการ  โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 
5. ผู้รับผดิชอบดำเนนิงาน  (Project proposer) นายวรวิชย์ จันทร์เพ็ง และคณะ 
6. ลักษณะโครงการ  (Type of the project) โครงการใหม่ 
7. หลักการและเหตุผล  (Background of Rational Criteria) 
   วงโยธวาทิตโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย  มีภาระงานต้องบรรเลงเพลงประกอบพธิีการสำคัญ ๆ หลายงาน เช่น การบรรเลงเพลงชาติ 
ประกอบพิธเีชิญธงชาตใินวันที่มีการทำการเรียนการสอน  เข้าร่วมเปิด-ปิดกีฬา  การบรรเลงในงานราชพิธทีี่จังหวัดร้อยเอ็ดอย่าง
ต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี ดังน้ันเคร่ืองดนตรีที่ใช้ย่อมเกิดการชำรุดและเสื่อมสภาพ จึงจำเป็นต้องซ่อมบำรุงเคร่ืองดนตรีที่ชำรุด และ
จัดซ้ือเคร่ืองดนตรีใหม่ที่ซ่อมแซมไม่ได้  เพื่อที่จะไดพ้ัฒนาวงโยธวาทิตให้ได้มาตรฐานในการบรรเลง 
ในงานต่าง ๆ ทั้งภายในแลภายนอกโรงเรียน 
8. วัตถุประสงค ์ (Objectives) 
   8.1 เพื่อให้มีเคร่ืองดนตรีสำหรับวงโยธวาทติที่ดีมีคุณภาพ และเพียงพอ สำหรับการจัดกิจกรรมภายในโรงเรียน และการสนับสนุน
กิจกรรมอื่นในชุมนุม หรือหน่วยงานต่าง ๆ 
9. เป้าหมาย  (Goals) 
    9.1 ดา้นคณุภาพ  (Quality) 
     9.1.1 วงโยธวาทิตโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย  มีความพร้อมในการเขา้ร่วมสนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียนและหน่วยงานอื่นใน
ชุมชน อย่างมีประสิทธิภาพ 
    9.2 ดา้นปริมาณ  (Quantity) 
      9.2.1 วงโยธวาทิตโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยได้เข้าร่วมกิจกรรมตามที่โรงเรียนมอบหมาย  ร้อยละ 100 
10. สถานท่ีดำเนินการ   (Place)  โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 
11. ระยะเวลาดำเนินการ  (Time) 
     () ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (1 เมษายน 2564 - 30 กันยายน 2564) 
     () ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565) 
12. วิธีดำเนินการ  (Procedure  :  activity) 
ลำดับที ่
Item 

การดำเนินงาน 
Implementation 

ระยะเวลา 
Time 

งบประมาณ 
Budget  

ผู้รับผิดชอบ 
Project Proposer 

กิจกรรมที่ 1 บำรงุรักษาเครื่องดนตรีวงโยธวาทติ งบอุดหนุน = 23,240 บาท และงบบำรุงการศึกษา = 41,760 บาท รวมทั้งหมด 65,000 บาท 
 1. ขั้นเตรยีมการ (Plan) 

   1.1 สำรวจจำนวนเครื่องดนตรี และความพร้อมใน
การใช้งานของเครื่องดนตรี 
   1.2 จัดทำตารางฝึกซ้อม และตารางงานในแต่ละ
เดือน 
2. ขั้นดำเนินการ (Do) 
   2.1 ดำเนินการซ่อมบำรุงเครื่องดนตรีที่ชำรุด 
   2.2 จัดซ้ืออปุกรณ์ที่เกี่ยวข้อง 
   2.3 นำวงโยธวาทิตเข้าร่วมกิจกรรม 
ต่าง ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
3.ขั้นติดตามประเมินผล (Check) 
   3.1 ประเมินผลงาน/รายงานผลการดำเนินงาน 
4.ขั้นทบทวนปรบัปรุงแก้ไข (Action) 
  4.1 ทบทวน/วางแผนปรับปรุง/สรุป/รายงานผลการ 

เม.ย. - พ.ค. 2564 
 
 
 
 

1พ.ค.64– 28กพ.64 
 
 
 
 
 

15 มี.ค. 65 
 

31 มี.ค. 65 

-  
 
 
 
 
 

52,490 
5,510 
2,000 

 
- 
 
- 
 

นางสาวสุกัลยา  ยกน้อย 
และคณะ 
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13. งบประมาณ  (Proposed  Budget) 
   13.1 เงินบำรุงการศึกษา  41,760  บาท 
   13.2 เงินอุดหนุนการศึกา  23,240  บาท 
   รวมท้ังหมด  (Total)     65,000  บาท 
 

ประมาณการค่ายใช้จ่ายในโครงการสนับสนุนวงโยธวาทิตโรงเรียน 
งานวงโยธวาทิต ฝ่ายบริการ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 

กิจกรรมที่ 1  งบประมาณ = 65,000บาท 

ที่ รายการ จำนวน ราคา/หน่วย งบประมาณ 
อุดหนุน อ่ืน ๆ 

1 ซ่อมยูโฟเนียม 2 5,000 - 10,000 
2 ซ่อมเมโลโฟน 5 3,000 - 15,000 
3 ซ่อมคาลิเน็ต 3 2,500 - 7,500 
4 ลิ้นอัลโต้แซ็กโซโฟน 1 1,850 - 1,850 
5 ลิ้นเทนเนอร์แซ็กโซโฟน 1 2,350 - 2,350 
6 ลิ้นคาลืเน็ท 1 1,300 - 1,300 
7 ฉาบเดินแถว Zildjian  ZHT 1 14,000 - 14,000 
8 ครีมขัดเครื่อง วีนอน 12 200 - 2,400 
9 น้ำมันหยอดเครื่อง 12 300 - 3,600 
10 หนังกลอง 10 700 - 7,000 

รวม - 65,000 
 

14. เนื้อหาสาระ (Content  for  Seminal) - 
15. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  (Connected Agencies) 
     15.1 งานแผนงาน              15.2 งานพัสดุ      
     15.3 งานการเงิน                      15.4 ผู้ปกครองนักเรยีน           
     15.5 หน่วยงานอื่นๆ (ภายนอก/ภายในราชการ) 
16. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  (End-products of Expected outcomes) 
 16.1 วงโยธวาทิตโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย มีเครื่องดนตรีที่มีคณุภาพ สามารถให้บริการทั้งภายในและภายนอกได ้
 อย่างมีประสิทธิภาพ 
17. เคร่ืองมือท่ีใช้ประเมินผลกิจกรรม 
   แบบประเมินความพึงพอใจต่องานวงโยธวาทิต 
18. การควบคุมความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น 
     18.1 นักเรียนวงโยธวาทิตขาดกิจกรรมการเรียน ในวันที่ โรงเรยีนมอบหมายใหไ้ปร่วมกิจกรรมอืน่นอกโรงเรียน 
     18.2 นักเรียนวงโยธวาทิตเสีย่งต่อการเกิดอุบัตเิหตุขณะเดินทางไปร่วมกิจกรรมอ่ืนๆนอกโรงเรียน    
     18.3 นักเรียนวงโยธวาทิตเสีย่งต่อการเจ็บป่วยในขณะปฏิบตัิหนา้ที่ 
19. แนวทางการแก้ปัญหาความเสี่ยงที่จะเกิดขึน้ 
     19.1 โรงเรียนควรพิจารณาความสำคญัหรือความจำเป็นควรหรือไมส่ำหรับการเข้าร่วมกิจกรรม อีกทั้งครูประจำวิชาควร
รับทราบความจำเป็นในการขาดกจิกรรมการเรียนของนักเรียนวงโยธวาทิตในวันน้ันๆได้อนุโลม ในการส่งงาน หรือแจ้ง 
ภาระงานให้หัวหนา้ห้องแจ้ง โรงเรียนท่ีขาดกิจกรรมการเรยีน 
      19.2 ครูผู้ควบคุมและพนักงานขับรถควรคำนึงถึงความปลอดภัยของนักเรียนวงโยธวาทิตอย่างเข้มงวด ตรวจเช็คความพร้อม
ของยานพาหนะก่อนใช้งาน 
      19.3 ครูผู้ควบคุมควรมีทีมปฐมพยาบาลพร้อมเวชภณัฑ์ตดิตามไปกับคณะวงโยธวาทิตเพื่อสอดส่องดูแล นักเรียนขณะทำ
กิจกรรม เพื่อจะได้ช่วยเหลือได้ทันท่วงที 
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1. (2.18) โครงการ  (Project)      สนับสนุนศูนย์ข่าวเยาวชนไทย 
2. สอดคล้องมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน   มาตรฐานที่ 3 
3. สอดคล้องยุทธศาสตร์ของโรงเรียน     ข้อที่ 1 
 เป้าหมายหลัก           ข้อที่ 1.4, 1.5, 1.6, 1.7 
 ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน        ข้อที่ 1.4.1 ,1.4.2,1.4.3,1.5.1,1.6.1,1.7.1,1.7.2 
4. หน่วยงานที่รับผิดชอบ        งานศูนย์ข่าวเยาวชนไทย ฝ่ายบริการ  โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 
5. ผู้รับผิดชอบดำเนินงาน    (Project proposer) นางสาวจันทรารตัน์  แจ่มเพชรรัตน์ และคณะ 
6. ลักษณะโครงการ  (Type of the project)  โครงการใหม ่
7. หลักการและเหตุผล  (Background of Rational Criteria) 
  การจัดการศึกษา ท่ีสอดคล้องกับจุดหมายของหลักสตูรการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน พ.ศ.2561  ปัจจัยสำคัญที่ทำให้การจัดการศึกษา
มีคุณภาพ มีจิตสำนึกความเป็นไทยและความเป็นพลโลก นอกจากการพัฒนากระบวนการเรยีนรู้  การพัฒนาสื่อและเทคโนโลยี
ทางการศึกษาแล้ว  การพัฒนานักเรียนที่มีความสนใจในด้านการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ ก็นบัว่าเป็นส่วนหนึ่งในการ
เรียน โดยให้นักเรยีนได้มีส่วนร่วมในกาพัฒนาสื่อและมคีวามสามารถในการแก้ปัญหามีทักษะ มีการวางแผนและมีการทำงานเป็น
ทีม เป็นพ้ืนฐานในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพได ้
8. วัตถุประสงค ์ (Objectives) 
  8.1 เพื่อนักเรียนศูนย์ข่าวเยาวชนของโรงเรียน เกิดทักษะ  มีความคดิริเริ่มสร้างสรรค์และส่งผลงานเขา้ประกวดได้ 
  8.2 นักเรียนศูนย์ข่าวเยาวชนไทย สามารถทำข่าวภายในและภายนอกโรงเรียน เพื่อนำเสนอต่อโรงเรียนและสมาคมศูนย์ข่าว
เยาวชนไทยได ้
  8.3 นักเรียนศูนย์ข่าวเยาวชนไทย สามารถมีส่วนร่วมช่วยเผยแพร่กิจกรรมของทางโรงเรยีนได้ 
  8.4 มีอุปกรณ์ที่มีคณุภาพในการปฏิบัติงาน สามารถปฏิบตัิงานตามที่โรงเรียนมอบหมายไดผ้ลดีมีคณุภาพ 
9. เป้าหมาย  (Goals) 
  9.1 ด้านคณุภาพ  (Quality) 
   9.1.1 นักเรียนศูนย์ข่าวเยาวชนไทยสามารถประยุกต์องค์ความรู้ที่ไดจ้ากการศึกษาด้วยตนเองไปสู่การปฏิบัติหรือนำไปใช้
เพื่อประโยชน์ต่อสังคมและผลิตข่าว สารคดีที่เป็นประโยชน์ให้เกิดประสิทธิภาพ ท้ังภายในและภายนอกโรงเรียน 
  9.2 ด้านปริมาณ (Quantity) 
   9.2.1 นักเรียนศูนย์ข่าวเยาวชนไทยจำนวน 20 - 50 คน รู้จักคิด วิเคราะห์ เข้าใจหลักการในการทำข่าวเพิ่มขึ้นสามารถ
 นำไปพัฒนาตนเองและสังคมต่อไปได้และมีอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานเพ่ิมขึ้น คิดเป็นร้อยละ 100 
          9.2.2 มีวัสดุอุปกรณ์ที่สามารถใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพเอื้อต่อการเรียนรู้ คิดเป็นร้อยละ 100 
10. สถานที่ดำเนินการ  (Place) โรงเรยีนร้อยเอ็ดวิทยาลยั 
11. ระยะเวลาดำเนินการ  (Time) 
     () ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2564 (1 เมษายน 2564 - 30 กันยายน 2564) 
     () ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2564 (1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565) 
12. วิธีดำเนินการ  (Procedure  :  activity) 

ลำดับที ่
Item 

การดำเนินงาน 
Implementation 

ระยะเวลา 
Time 

งบประมาณ 
Budget  

ผู้รับผิดชอบ 
Project Proposer 

 กิจกรรมที่ 1 เพิ่มพูนความรูแ้ละทักษะนักเรียนศูนย์ข่าวเยาวชนไทย งบประมาณ = 35,000 บาท 
 1. ขั้นเตรยีมการ (Plan) 

   1.1 วางแผนการดำเนินกิจกรรม และสำรวจวันเวลาที่
ใช้ในการจัดกิจกรรม 
2. ขั้นดำเนินการ (Do) 
   2.1 ดำเนินการจัดกิจกรรม 

เม.ย. - พ.ค. 2564 
 
 
 

ก.พ. 2565 

-  
 
 
 

35,000 

น.ส.จนัทรารัตน์ แจ่มเพชรรัตน ์
และคณะ 

ลำดับที ่
Item 

การดำเนินงาน 
Implementation 

ระยะเวลา 
Time 

งบประมาณ 
Budget  

ผู้รับผิดชอบ 
Project Proposer 

 กิจกรรมที่ 1 เพิ่มพูนความรูแ้ละทักษะนักเรียนศูนย์ข่าวเยาวชนไทย งบประมาณ = 35,000 บาท 
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ลำดับที ่
Item 

การดำเนินงาน 
Implementation 

ระยะเวลา 
Time 

งบประมาณ 
Budget  

ผู้รับผิดชอบ 
Project Proposer 

 3.ขั้นติดตามประเมินผล (Check) 
   3.1 ประเมินผลงาน/รายงานผลการดำเนินงาน 
4.ขั้นทบทวนปรบัปรุงแก้ไข (Action) 
  4.1 ทบทวน/วางแผนปรับปรุง/สรุป/รายงานผลการ 

15 มี.ค. 65 
 

31 มี.ค. 65 

-  
 
- 
 

 

 กิจกรรมที่ 2 พัฒนาสื่อและอุปกรณง์าน 
 1. ขั้นเตรยีมการ (Plan) 

   1.1 สำรวจวัสดุอปุกรณ์ในงานศูนย์ขา่วเยาวชนไทย 
2. ขั้นดำเนินการ (Do) 
   2.1 จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ 
3. ขั้นตดิตามประเมินผล (Check) 
   3.1 ประเมินผลการปฏิบัติงาน 
   3.2 รายงานผลการดำเนินงาน 
4. ขั้นทบทวนปรับปรุงแก้ไข (Action) 
   4.1 ประชุมคณะกรรมการ เพื่อสรุปผลการดำเนินงาน 
และวางแผนแนวทางพัฒนาการปฏิบัติงาน 
   4.2 สรุปผลการดำเนินงาน และการวางแผนการ
พัฒนาการปฏิบัติงาน 

เม.ย. - พ.ค. 2564 
 
 

ตลอดปีการศึกษา 
2564 

มี.ค. 2565 
 
 

มี.ค. 2565 
 

 
 
 

เงินบำรุงการศึกษา 
29,000 

น.ส.จันทรารัตน์ แจ่มเพชร
รัตน์ และคณะ 

  กิจกรรมที ่3 ปรับปรุงห้องประชมุศูนย์ข่าวเยาวชนไทย 
 1. ขั้นเตรยีมการ (Plan) 

   1.1 สำรวจวัสดุอปุกรณ์ และบริเวณโดยรอบห้องประชุม 
2. ขั้นดำเนินการ (Do) 
   2.1 ดำเนินการจัดซ้ือจัดจา้งปรับปรุงห้อมประชุม 
3. ขั้นตดิตามประเมินผล (Check) 
   3.1 ประเมินผลการปฏิบัติงาน 
   3.2 รายงานผลการดำเนินงาน 
4. ขั้นทบทวนปรับปรุงแก้ไข (Action) 
   4.1 ประชุมคณะกรรมการ เพื่อสรุปผลการดำเนินงาน 
และวางแผนแนวทางพัฒนาการปฏิบัติงาน 
   4.2 สรุปผลการดำเนินงาน และการวางแผนการ
พัฒนาการปฏิบัติงาน 

เม.ย. - พ.ค. 2564 
 
 

ก.ย. -ต.ค. 2564 
 
 

มี.ค. 2565 
 
 

มี.ค. 2565 
 

 
 
 

เงินบำรุงการศึกษา 
6,000 

น.ส.จันทรารัตน์ แจ่มเพชร
รัตน์ และคณะ 

 กิจกรรมที่ 4 ซ่อมอุปกรณ์งานศูนย์ข่าวเยาวชนไทย 
 1. ขั้นเตรยีมการ (Plan) 

   1.1 สำรวจวัสดุอปุกรณ์ ที่ชำรุดเสียหาย 
2. ขั้นดำเนินการ (Do) 
   2.1 ดำเนินการซ่อมบำรุงอุปกรณ์ 
3. ขั้นตดิตามประเมินผล (Check) 
   3.1 ประเมินผลการปฏิบัติงาน 
   3.2 รายงานผลการดำเนินงาน 
4. ขั้นทบทวนปรับปรุงแก้ไข (Action) 
   4.1 ประชุมคณะกรรมการ เพื่อสรุปผลการดำเนินงาน 
และวางแผนแนวทางพัฒนาการปฏิบัติงาน 
   4.2 สรุปผลการดำเนินงาน และการวางแผนการ
พัฒนาการปฏิบัติงาน 

เม.ย. - พ.ค. 2564 
 

ตลอดปีการศึกษา 
2564 

มี.ค. 2565 
 
 

มี.ค. 2565 
 

 
 

เงินบำรุงการศึกษา 
5,000 

น.ส.จันทรารัตน์ แจ่มเพชร
รัตน์ และคณะ 
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13. งบประมาณ  (Proposed  Budget) 
       13.1 เงินบำรุงการศึกษา  75,000  บาท 
      รวมท้ังหมด  (Total) 75,000  บาท 

ประมาณการค่ายใช้จ่ายในโครงการสนับสนุนศนูย์ข่าวเยาวชนไทย 
งานศูนย์ข่าวเยาวชนไทย ฝ่ายบริการ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 

กิจกรรมที่ 1 เพิ่มพูนความรู้และทักษะนักเรียนศูนย์ข่าวเยาวชนไทย งบประมาณ = 35,000 บาท 

ที่ รายการ จำนวน ราคา/หน่วย 
งบประมาณ 

อุดหนุน อ่ืน ๆ 
1 ค่าอาหารและอาหารวา่ง 24 100  24,400 
2 ค่าวิทยาการภายนอก    6,000 
3 ค่าที่พัก    6,000 
4 ค่ายานพาหนะ 2 4,300  8,600 
5 เครื่องคอมพิวเตอร์ประจำศูนย ์

ข่าวเยาวชนไทย 
(กรณีไม่สามารถจัดกิจกรรมได้) 

2 17,500   

รวม  35,000 
 

กิจกรรมที่ 2 สนับสนุนสื่อและอุปกรณ ์งบประมาณ = 29,000 บาท 

ที่ รายการ จำนวน ราคา/หน่วย 
งบประมาณ 

อุดหนุน อ่ืน ๆ 
1 ไฟสปอร์ตไลท์ต่อเนื่อง Godox sl-60w 2 4,200 - 8,400 
2 จอคอมพิวเตอร์ Dell u2414h 24 นิ้ว 1 4,500 - 4,500 
3 ลำโพงมอนิเตอร์ JBL Nano K4 1 7,990 - 7,990 
4 ไมค์ติดหัวกล้อง Rode video mic Go microphone 1 2,990 - 2,990 
5 RAM DDR3 (1600) 8GB Kingston Hyper-X FURY 

(HX316C10FB/8) 
1 1,400 - 1,400 

6 Light Stand ขาตั้งไฟ Size 280 cm 
(แบบโช๊คลม) 

2 1,065 - 2,310 

7 SD SanDisk Extreme Pro SDHC UHS-I Card 
32GB (95MB/s_633x) 

4 420 - 1,682 

รวม - 29,000 
 

กิจกรรมที่ 2 ปรบัปรุงห้องศูนย์ข่าวเยาวชนไทย งบประมาณ = 6,000 บาท 

ที่ รายการ จำนวน ราคา/หน่วย 
งบประมาณ 

อุดหนุน อ่ืน ๆ 
1 จัดจ้างปรับปรุงห้องศูนย์ข่าวเยาวชนไทย   - 6,000 

รวม - 6,000 
 

กิจกรรมที่ 4 ปรบัปรุงซ่อมแซมสื่อและอุปกรณ์ งบประมาณ = 5,000 บาท 

ที่ รายการ จำนวน ราคา/หน่วย 
งบประมาณ 

อุดหนุน อ่ืน ๆ 
1 กล้องถ่ายรูป 3 1,000 - 3,000 
2 เลนส์ 2 1,000 - 2,000 

รวม - 5,000 
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14. เนื้อหาสาระ  (Content  for  Seminal) 
   ค่ายพัฒนานักเรียนศูนย์ข่าวเยาวชนไทย เป็นการอบรมเชิงปฏิบตัิการเพิ่มศักยภาพได้และเปลีย่นเรยีนรู้กับผู้มีประสบการณ์ 
สถานท่ีจริง และเพื่อให้นักเรียนทราบบทบาทของการเป็นผูส้ื่อข่าว การทำข่าว ข้อปฏิบัติที่ดีของการทำข่าว กล้องถ่ายภาพ เทคนิค
การถ่ายภาพ การเขียนบท อุปกรณ์ในการถ่ายภาพ ไดเ้รียนรู้การใช้โปรแกรมตัดต่อ ชักถาม ช้ีแนะ กับผู้รู้โดยตรง 
15. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  (Connected Agencies) 
  15.1 งานแผนงาน        15.2 งานการเงิน    15.3 งานพัสดุ 
16. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  (End-products of Expected outcomes) 
  16.1 นักเรียนศูนย์ข่าวเยาวชนไทยสามารถประยุกต์องค์ความรู้ที่ได้จากการศึกษาด้วยตนเองไปสู่การปฏิบัติหรือนำไปใช้  
เพื่อประโยชน์ต่อสังคมและผลิตข่าว สารคดีที่เป็นประโยชน์ให้เกิดประสิทธิภาพ ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนสามารถ 
เข้าแข่งขันในระดับชาติได้ 
  16.2 นักเรียนศูนย์ข่าวเยาวชนไทยจำนวน 20 -50 คน รู้จักคิด วิเคราะห์ เข้าใจหลักการในการทำข่าวเพิ่มขึ้นสามารถ 
นำไปพัฒนาตนเองและสังคมต่อไปได้ และมีอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานเพ่ิมขึ้น 
  16.3 มีวัสดุอุปกรณ์ที่สามารถใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพเอื้อต่อการเรียนรู้ 
17. เคร่ืองมือท่ีใช้ประเมินผลกิจกรรม 
  17.1 แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
18. การควบคุมความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น 
  18.1 ช่วงระยะเวลาสถานท่ี ท่ีกำหนดในการอบรม 
  18.2 วิทยากรแต่ละคนว่างไม่ตรงกัน 
  18.3 ระยะเวลาในการอบรมมีไม่เพียงพอ 
  18.4 งบประมาณไม่เพียงพอ 
19. แนวทางการแก้ปัญหาความเสี่ยงท่ีจะเกิดขึ้น 
  19.1 หากมีกิจกรรมของโรงเรียนในการใช้ห้องอบรมก็ควรเลื่อนออกไปหรือขยับวันเข้ามา ตามความเหมาะสม 
  19.2 ประสานวิทยากรแต่เนิ่น ๆ โดยเผื่อช่วงวิทยากรว่างที่สุด หากมีการเลื่อนวัน 
  19.3 ระยะเวลาอาจไม่พอก็จะต้องลดเนื้อหาบางส่วน และหาเวลาในการพบผู้อบรมในการเสริมเนื้อหาบางส่วน 
  19.4 งบประมาณต้องตัดลดบางส่วนท่ีพอตัดได้โดยไม่กระทบต่อการอบรมมากเกินควร 
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1. (2.19) โครงการ  (Project)      สนับสนุนงานพัฒนาภูมิทัศน์ภายในโรงเรียน 
2. สอดคล้องมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน   มาตรฐานที่ 2 
3. สอดคล้องยุทธศาสตร์ของโรงเรียน     ข้อที่ 7 
 เป้าหมายหลัก           ข้อที ่7.1, 7.3 
 ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน        ข้อที่ 7.1.2, 7.3.1 
4. หน่วยงานที่รับผิดชอบ        งานภูมิทัศน์ ฝ่ายบริการ  โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 
5. ผู้รับผิดชอบดำเนินงาน  (Project proposer)  นายสเุมธ หาญเวช และคณะ 
6. ลักษณะโครงการ  (Type of the project)   โครงการใหม ่
7. หลักการและเหตุผล  (Background of Rational Criteria) 
   โรงเรียนขนาดใหญย่่อมมีขยะภายในโรงเรียนจำนวนมาก การบริหารขยะที่มีจำนวนมาก จำเป็นต้องมีระบบการจัดการที่มี
ประสิทธิภาพ สภาพแวดล้อมท่ีมบีรรยากาศเอื้อต่อการเรียนรู้เป็นปัจจัยสำคญัของสถานศึกษา การปรบัปรุงภูมิทัศนส์่วนต่าง ๆ 
ภายในโรงเรียน ได้แก่ การประดับ ตกแต่ง บำรุงรักษาบรเิวณอาคารเรียน อาคารประกอบ สวนหย่อม สนาม แนวถนน ด้วยไม้ 
ดอกไม้ประดับและองค์ประกอบอ่ืน ๆ ให้มีบรรยากาศรม่รื่น สวยงามเป็นที่พึงพอใจแก่บุคลากรและผูพ้บเห็นเป็นสิ่งสำคัญและ
จำเป็นอย่างยิ่ง   
8. วัตถุประสงค ์ (Objectives) 
     8.1 เพื่อสร้างที่พักขยะโรงเรียน เป็นระเบยีบมีจดุที่ท้ิงขยะที่เหมาะสม 
     8.2 เพื่อให้ภูมิทัศน์ภายในโรงเรียนมีความสะอาดสวยงาม  
9. เป้าหมาย  (Goals) 
   9.1 ด้านคุณภาพ  (Quality) 
       9.1.1 โรงเรียนมีจดุทิ้งขยะที่เหมาะสมและแข็งแรง  
       9.1.2 ภูมิทัศน์โรงเรยีนสะอาดเรียบร้อยสวยงาม 
    9.2 ด้านปริมาณ  (Quantity) 
      9.2.1 โรงเรียนมีจุดพักขยะทีไ่ด้มาตรฐาน 2 หลัง   
      9.2.2 พื้นที่โรงเรียนสะอาด ร้อยละ 95 
10. สถานที่ดำเนินการ  (Place)  โรงเรียนร้อยเอด็วิทยาลัย 
11. ระยะเวลาดำเนินการ  (Time) 
     () ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2564 (1 เมษายน 2564 - 30 กันยายน 2564) 
     () ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2564 (1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565) 
12. วิธีดำเนินการ  (Procedure  :  activity) 
ลำดับที ่
Item 

การดำเนินงาน 
Implementation 

ระยะเวลา 
Time 

งบประมาณ 
Budget  

ผู้รับผิดชอบ 
Project Proposer 

กิจกรรมที่ 1 ปรบัภูมทิัศน์ภายในโรงเรยีน งบเงินอุดหนุน = 186,000 บาท 
 1. ขั้นเตรยีมการ (Plan) 

   1.1 สำรวจสภาพแวดล้อมโดยทั่วไปของโรงเรียน 
   1.2 ประชุมวางแผนหาแนวทางการพฒันาสภาพภูมิ
ทัศน์ของโรงเรียน 
2. ขั้นดำเนินการ (Do) 
   2.1 ปรับปรุงภูมิทัศน์ของโรงเรียน 
3.ขั้นติดตามประเมินผล(Check) 
  3.1ประเมินผลระบบรวบรวมและการจัดเก็บข้อมูล 
4.ขั้นทบทวนปรบัปรุงแก้ไข(Action) 
 4.1สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน 

เม.ย. - พ.ค. 2564 
 
 
 
 

ตลอดปีการศึกษา 64 
มี.ค. 2565 

 
มี.ค. 2565 

- 
 
 
 
 

186,000 
- 
 
- 

นายสุเมธ หาญเวช 
และคณะ 
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ลำดับที ่
Item 

การดำเนินงาน 
Implementation 

ระยะเวลา 
Time 

งบประมาณ 
Budget  

ผู้รับผิดชอบ 
Project Proposer 

 กิจกรรมที่ 2 ก่อสร้างบ่อพักขยะ งบเงินอุดหนุน = 144,000 บาท 
 1. ขั้นเตรยีมการ (Plan) 

   1.1 สำรวจบริเวณที่วา่ง เพื่อสร้างบ่อพักขยะ ที่ไม่
ก่อให้เกิดอันตราย หรือกลิ่นรบกวน 
2. ขั้นดำเนินการ (Do) 
   2.1 ดำเนินการจัดทำบอ่พักขยะ 
3.ขั้นติดตามประเมินผล(Check) 
  3.1ประเมินผลระบบรวบรวมและการจัดเก็บข้อมูล 
4.ขั้นทบทวนปรบัปรุงแก้ไข(Action) 
 4.1สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน 

เม.ย. - พ.ค. 2564 
 
 
 

ก.ค. - ต.ค. 2564 
มี.ค. 2565 

 
มี.ค. 2565 

- 
 
 
 

144,000 
- 
 
- 

นายสุเมธ หาญเวช 
และคณะ 

 
13. งบประมาณ  (Proposed  Budget) 
       13.1 เงินอุดหนุน             300,000 บาท 
   รวมท้ังหมด  (Total)    300,000 บาท 
 

ประมาณการค่ายใช้จ่ายในโครงการสนับสนุนงานพัฒนาภูมิทัศนภ์ายในโรงเรียน 
งานภูมิทัศน์ ฝ่ายบริการ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 

กิจกรรมที่ 1 ปรบัปรุงภูมิทัศน์ภายในโรงเรียน งบประมาณ = 186,000 บาท 

ที่ รายการ จำนวน ราคา/หน่วย งบประมาณ 
อุดหนุน อ่ืน ๆ 

1 จัดซื้อจัดจ้างงานซ่อมสปริงเกอร์บริเวณลานพระรูป 1 20,000 20,000 - 
2 จัดซื้อต้นไม้ซ่อมแซมส่วนที่ชำรุด 1 58,000 58,000 - 
3 ซ่อมเลื่อยเครื่องยนต์ตัดต้นไม้ 1 10,000 10,000 - 
4 ซ้ือสายยาง 2 12,000 24,000 - 
5 ไม้กวาดมือเสือ 20 100 2,000 - 
6 เครื่องตัดแต่งต้นไม้ 2 6,000 12,000 - 
7 ดอกไม้/ใบไม้ปลอม 1 39,900 39,900 - 
8 ขาตั้ง (เหล็ก) ทรงหลุยส ์สูง 1 เมตร 10 600 6000 - 
9 ขาตั้งไม้ สูง 50 เซนติเมตร 6 600 3,600 - 
10 เชือกฟาง 10 50 500 - 
11 จัดซื้ออุปกรณ์ซ่อมบำรุงเครื่องมือทำสวน - 10,000 10,000  

รวม 186,000 - 
 

กิจกรรมที่ 2 สร้างบ่อพักขยะ งบประมาณ = 114,000 บาท 

ที่ รายการ จำนวน ราคา/หน่วย งบประมาณ 
อุดหนุน อ่ืน ๆ 

1 จัดซื้อจัดจ้างก่อสร้างบ่อพักขยะ 2 57,000 114,000 - 
รวม 114,000 - 

 

14. เนื้อหาสาระ  (Content  for  Seminal) - 
15. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   (Connected Agencies) 
     15.1 ฝ่ายงานบริการ        15.2 งานภูมิทัศน์       15.3 งานอาคารสถานท่ี 
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16. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  (End-products of Expected outcomes) 
     16.1 โรงเรียนมีจดุพักขยะที่ง่ายและสะดวกต่อการจดัเก็บของแม่บ้านและเทศบาล 
      16.2 โรงเรียนมีภมูิทัศน์ท่ีน่ามองสะอาดและสวยงาม 
17. เคร่ืองมือท่ีใช้ประเมินผลกิจกรรม  
     17.1  แบบประเมินความพึงพอใจต่อภูมิทัศน์โรงเรียนของนักเรยีน 
     17.2  แบบประเมินความพึงพอใจต่อภูมิทัศน์โรงเรียนของครู 
18. การควบคุมความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น  
     18.1 การปลูกต้นไม้ ไมด้อกบางชนิด ไม่ทนต่อสภาวะอากาศ ทำให้ต้นไมต้ายง่าย และสิ้นเปลืองงบประมาณ 
   18.2 จุดทิ้งขยะไม่เพียงพอต่อปรมิาณขยะทั้งโรงเรยีน 
19. แนวทางการแก้ปัญหาความเสี่ยงที่จะเกิดขึน้  
   19.1 จัดหาพันธุ์ไม้ที่ทนต่อสภาวะอากาศ 
   19.2 สร้างจุดพักขยะที่ไดม้าตรฐานเพียงพอต่อปริมาณขยะ   
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1. (3.1) โครงการ (Project)        ส่งเสริมงานสำนักผู้อำนวยการ 
2. สอดคล้องกับมาตรฐานการศกึษาของโรงเรียน มาตรฐานที่ 2   
3. สอดคล้องกับยุทธศาสตร์          ข้อที่ 4   
   เป้าหมายหลัก                       ข้อท่ี 4.5 
   ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน          ข้อที ่4.5.5 
4. หน่วยงานที่รับผิดชอบ             งานสำนักผู้อำนวยการ ฝ่ายธุรการ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 
5. ผู้รับผิดชอบดำเนินงาน (Project proposer)  นางสาวสุนันทา  ด่านวันดี  และคณะ 
6. ลักษณะโครงการ (Type of the project)     โครงการใหม ่
7. หลักการและเหตุผล (Background of Rational Criteria ) 
   การพัฒนาโรงเรียนต้องไดร้ับการสนับสนุนจากหน่วยงานภายใน และหน่วยงานราชการ เอกชน รวมทั้งความร่วมมือจาก
ผู้ปกครอง นักเรียน บุคลากรในโรงเรียน จำเป็นต้องมีการตดิต่อประสานท้ังภายในและภายนอก งานสำนักผู้อำนวยการ จึงเป็น
หน่วยงานท่ีให้การบริการประสานงานแก่บุคลากร ครู ผู้ปกครอง รวมถึงหน่วยงานราชการอื่น ๆ กับฝา่ยบริหารโรงเรียน เพื่อการ
ดำเนินการเกิดความคล่องตัวขึ้น 
8. วัตถุประสงค์ ( Objectives ) 
    8.1 เพื่อให้การบริการประสานงานระหว่างหน่วยงานในโรงเรียนกับฝ่ายบรหิารโรงเรยีน 
    8.2 เพื่อให้บริการต้อนรับ ประสานงานกับผู้ปกครอง หรือหน่วยงานต่าง ๆ ที่มาติดต่อราชการ 
    8.3 เพื่อให้ขวัญและกำลังใจแกค่ณะครู บุคลากรในโรงเรียน 
    8.4 กรองงาน นำเสนองาน รายงานผล และให้บริการอื่น ๆ 
9.เป้าหมาย (Goals)  
    9.1 ด้านคุณภาพ (Quality) 
       9.1.1 ผู้มาติดต่อประสานงาน/รับบริการมีความพึงพอใจ 
          9.1.2 ผู้บริหาร ครู บุคลากรโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยมีขวญัและกำลังใจในการปฏิบตัิงาน  
   9.2 ด้านปริมาณ (Quantity) 
         9.2.1 ผู้บริหาร ครู บุคลากรโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย และผู้มาตดิต่อประสานงานกับผู้อำนวยการได้รับการบริการ ที ่
สะดวก รวดเร็ว ร้อยละ 100  
 10. สถานที่ดำเนินการ (Place) โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 
11. ระยะเวลาดำเนินการ (Time)    (  ) ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศกึษา 2564 (1 เมษายน 2564 – 30 กันยายน 2564)  
                 (  ) ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2564 (1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565) 
12.วิธีดำเนินการ (Procedure : Activity)   
ลำดับที ่
Item 

การดำเนินงาน 
Implementation 

ระยะเวลา 
Time งบประมาณ Budget 

ผู้รับผิดชอบ 
Project Proposer 

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมส่งเสรมิสนับสนนุพัฒนางานสำนักผู้อำนวยการ งบบำรุงการศึกษา = 60,500 บาท 
 1.ขั้นเตรียมการ (Plan) 

1.1 สำรวจวัสดุ ที่มกีารชำรุด เพยีงพอตอ่การใช้งานหรือไม ่
  1.2 สำรวจราคากลางวัสดุสำนักงาน 
  1.3 ประชุมวางแผนเสนอโครงการ 
2.ขั้นดำเนินการ (Do) 
  2.1 แต่งตั้งคณะกรรมการ 
  2.2 จัดซ้ือวัสดุ  
3.ขั้นติดตามประเมินผล (Check) 
   3.1 ประเมินผลงาน/รายงานผลการดำเนินงาน 
4.ขั้นทบทวนปรบัปรุงแก้ไข (Action) 
  4.1 ทบทวนรายงานเพื่อวางแผนปรับปรุง  
  4.2 สรุปและรายงานผลการปฏิบัติงาน 

    
มี.ค. 64 

 
 
 

พ.ค. 64 
พ.ค.64- มี.ค.65  

มี.ค. 65 
 

มี.ค. 65 

 
- 
- 
- 
 
- 

60,500 บาท 
 
- 
 
- 

 

นางสาวสุนันทา  ด่านวันดี   
และคณะ ฯ 
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ลำดับที ่
Item 

การดำเนินงาน 
Implementation 

ระยะเวลา 
Time งบประมาณ Budget 

ผู้รับผิดชอบ 
Project Proposer 

กิจกรรมที่ 2  การสรา้งขวัญและกำลังใจให้กับบุคลากร งบบริจาค = 75,000 บาท 
 1.ขั้นเตรียมการ (Plan) 

1.1 สำรวจ วัสดุ สำหรับสร้างขวัญกำลังใจ 
  1.3 ประชุมวางแผนเสนอโครงการ 
2.ขั้นดำเนินการ (Do) 
  2.1 แต่งตั้งคณะกรรมการ 
  2.2 จัดซ้ือวัสดุ  
3.ขั้นติดตามประเมินผล (Check) 
   3.1 ประเมินผลงาน/รายงานผลการดำเนินงาน 
4.ขั้นทบทวนปรบัปรุงแก้ไข (Action) 
  4.1 ทบทวนรายงานเพื่อวางแผนปรับปรุง  
  4.2 สรุปและรายงานผลการปฏิบัติงาน 

 
มี.ค 64 

 
 

พ.ค. 64 
 

มี.ค. 65 
 

มี.ค. 65 

 
- 
- 
 
- 

75,000 
- 
 
- 

นางสาวสุนันทา  ด่านวันดี   
และคณะ ฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

13. งบประมาณ (Proposed Budget)  
  13.1 เงินบำรุงการศึกษา (Budget)  60,500    บาท  
            13.2 เงินบริจาค                     75,000         บาท 
        รวมเงิน (Total)           135,500   บาท 
 

ประมาณการค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมงานสำนกัผู้อำนวยการ   
งานสำนักผู้อำนวยการ ฝ่ายธุรการ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 

กิจกรรมที่ 1 จดัซื้อวัสดุ สำนักงาน งบประมาณ 60,500 บาท 

ที่ รายการ จำนวน/หน่วย 
ราคา/
หน่วย 

งบประมาณ 
อุดหนุน อ่ืนๆบริจาค 

1  

วัสดุสำนักงาน 
- กระดาษปกเอสี่ 80 แกรม 
- กระดาษโฟโต้เอสี่ 150 แกรม 
- กระดาษหอ่ของขวัญ 
- ริบบิ้นขนาด ¾ นิ้ว 
- เทปใส ¾ นิ้ว 
- กาวสองหนา้หนา 
- กาวสองหนา้บาง3/4 นิ้ว 
- ปากกาลูกลื่น 
- ดินสอ 
- ยางลบ 
- แอนตี้ไวรัส 

 
5 ห่อ 
5ห่อ 

100 แผ่น 
30 ม้วน 
10 ม้วน 

2 
20 ม้วน 
50 ด้าม 
4 โหล 

20 ก้อน 
3 ไลเซ้นต์ 

 
120 
180 
12 
35 
45 
185 
40 
15 
384 
8 

2,234 

     600 
900 

1,200 
1,050 
450 
370 
800 
750 

1,536 
160 

2,234 

- 

2  อาหารและอาหารวา่งรับรอง ตลอดปี   20,500  
3  หมึก Hp –laser Jet CP1025 Color 2 ชุด 9,000 18,000  
4  หมึก Cannon G2010  3 ชุด 1,000 3,000  
5  หมึก Hp83A 4 ตลับ 2,500 10,000  
6 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ตกแต่งภูมิทัศน ์    10,000 

รวม  60,500 10,000 
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14. เนื้อหาสาระ (Content for Seminar) –  
15. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (Connected Agencies) 
       151. หน่วยงานราชการ/เอกชน    15.2 ผู้ปกครอง 
  15.3 สถาบันการศึกษา     15.4 กลุ่มสาระการเรียนรู ้
  15.5 งานพัสดุ งานการเงิน   15.6 งานแผนงาน 
16. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (End-products of Expected outcomes) 
      16.1 ให้บริการ ประสานงานเพื่อให้เกิดความเรียบร้อย คล่องตวั 
      16.2 มีการบริหารงานท่ีมีประสิทธิภาพเกดิประโยชน์สูงสุด 
      16.3 ผู้รับบริการมคีวามพึงพอใจ 
17. เคร่ืองมือท่ีใช้ประเมินผลกิจกรรม   
     17.1 แบบประเมินความพึงพอใจต่อการดำเนินงานของงานสำนักผู้อำนวยการ 
18. การควบคุมความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น  
  18.1 ผู้ปฏิบัติงานในการนำเสนอแฟ้มลงนามไม่ปฏิบตัิตามระบบการนำเสนอแฟ้มลงนาม 
 18.2 ผู้มาติดต่อประสานงานไมไ่ดแ้จ้งล่วงหน้าทำให้การต้อนรบับกพร่อง 
  18.3 บุคลากรไมเ่พียงพอเพราะเจา้หน้าท่ีประจำสำนักงานมภีาระงานสอนมาก 
19. แนวทางการแก้ปัญหาความเสี่ยงที่จะเกิดขึน้  
   19.1  ประชาสัมพันธ์ให้บุคลกรรบัทราบแนวปฏิบัติในการนำเสนอแฟ้มลงนาม และปัญหาทีเ่กิดขึ้น 
      19.2  ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่จะมาตดิต่อประสานงานแจ้งล่วงหน้าพร้อมระบจุำนวนคนให้ชัดเจน 
      19.3 เพิ่มจำนวนบุคลากรประจำสำนักผู้อำนวยการให้เพียงพอต่อการปฏิบตัิหน้าที ่
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมที่ 2  การสรา้งขวัญและกำลังใจให้กับบุคลกร งบประมาณ 50,000 บาท 

ที่ รายการ จำนวน/หน่วย 
ราคา/
หน่วย 

งบประมาณ 
อุดหนุน อ่ืนๆ 

1 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ 250 200 - 50,000 
2 ของที่ระลึก 10 1,000  5,000 
3 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ตกแต่งภูมิทัศน ์ 20 500  10,000 

รวม 75,000 
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1. (3.2)โครงการ (Project)    สนับสนุนระบบงานธุรการ-สารบรรณ   
2. สอดคล้องกับมาตรฐานการศกึษาของโรงเรียน   มาตรฐานที่ 2   
3. สอดคล้องกับยุทธศาสตร์   ข้อท่ี 4     
   เป้าหมายหลัก                 ข้อท่ี 4.5  
   ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน    ข้อท่ี 4.5.1     
4. หน่วยงานที่รับผิดชอบ      งานธุรการ-สารบรรณ   ฝ่ายธุรการ   โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 
5. ผู้รับผิดชอบโครงการ (project proposer)     นางสาวณัฐกมล  ปัจมนต์  และเจ้าหนา้ที่ธุรการ 
6. ลักษณะโครงการ (Type of the project)      โครงการใหม ่
7. หลักการและเหตุผล   (Background of Rational Criteria )   
           โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลยั ได้กำหนดโครงสร้างการบริหารงานของโรงเรียน กำหนดใหฝ้่ายธรุการ  โดยงานสำนักงาน 
บริหารทั่วไป  และงานสารบรรณทำหนา้ที่ดูแลการจัดระบบงานในฝ่าย  ประสานงาน ส่งเสรมิการปฏิบัติงานของกลุ่มงานต่าง ๆ  
ในฝ่าย  จัดบริการ จัดสวัสดิการ จดัเครื่องอำนวยความสะดวกในการทำงานของกลุ่มสาระฯ และงานต่างในฝ่ายทุกฝ่าย  รวมทั้ง
งานอ่ืน ๆ ตามที่ไดร้ับมอบหมาย  เพื่อพัฒนางานสำนักงานฝ่ายธุรการให้ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยสามารถตอบสนองความ
ตอ้งการของบุคลากรในกลุม่สาระการเรยีนรู้  งานในทุกฝ่าย  ครูบุคลากรทางการศึกษาและผู้มาติดตอ่ราชการ  จึงจัดให้มีโครงการ
พัฒนาระบบงานสำนักงานสำนักงานฝ่ายธุรการ 
8. วัตถุประสงค์   (Objectives) 
         8.1  เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการดำเนินงานและภารกจิ ของงานสำนักงานสำนักงานฝ่ายธรุการ 
         8.2  เพื่อพัฒนาศักยภาพ และประสิทธิภาพในการบริการ  การประสานงาน และการจดัระบบการบริการที่ดี 
9. เป้าหมาย (Goals) 
   9.1 ด้านคุณภาพ (Quality) 
        9.1.1 มีวัสดุ – ครุภัณฑ์ เพือ่จัดเก็บเอกสารให้เป็นระบบและดูแล บำรุงรักษา ปรับซ่อม อุปกรณ์ สำนักงาน ให้ใช้การ 
ได้ดีอยูเ่สมอ 
       9.1.2 ระบบงานธุรการและสารบรรณ  ของโรงเรียนไดร้ับการพัฒนา โดยมุ่งเน้นประสิทธิภาพในการบริการ   
การประสานงาน ความรวดเร็ว ถูกต้องแม่นยำ 
   9.2 ด้านปริมาณ (Quantity) 
         9.2.1 จัดซื้อวัสดุ – ครุภัณฑ์ เพื่อจัดเก็บเอกสารให้เป็นระบบ ทันสมัย และเพียงพอ กับเจ้าหนา้ที่ธุรการร้อยละ100 
       9.2.2 เจ้าหน้าท่ีงานธุรการและสารบรรณโรงเรียนได้รับความรูค้วามเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารงานธุรการถูกต้องเป็นแนว
ปฏิบัติเดียวกัน  ร้อยละ 100 
10. สถานดำเนินการ  (Place)  ห้องธุรการ  โรงเรยีนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 
11. ระยะเวลาดำเนินการ (Time)   (  )  ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2564 (1 เมษายน 2564 – 30 กันยายน 2564) 
                       (  )  ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2564 (1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565) 
12.วิธีดำเนินการ (Procedure : Activity)   

ลำดับที ่
Item 

การดำเนินงาน 
Implementation 

ระยะเวลา 
Time 

งบประมาณ Budget 
ระบุประเภทของเงิน 

ผู้รับผิดชอบ 
Project 

Proposer 
กิจกรรมที่ 1 ชื่อจัดซื้อวัสด ุ– ครุภัณฑ ์ งบบำรงุการศึกษา = 151,050   บาท 

1. 1.ขั้นเตรียมการ (Plan) 
1.1 สำรวจวัสดุ ครุภัณฑ์ ที่มกีารชำรุด หรือไม่เพียงพอต่อ
การใช้งาน 
  1.2 สำรวจราคากลางครุภัณฑ์ 
  1.3 ประชุมวางแผนเสนอโครงการ 

 
มี.ค 2564 

 
    1- 31เม.ย.64 
 

 
- 
 
- 
       

น.ส.ณัฐกมล ปัจมนต์ 
และคณะ 
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ลำดับที ่
Item 

การดำเนินงาน 
Implementation 

ระยะเวลา 
Time 

งบประมาณ Budget 
ระบุประเภทของเงิน 

ผู้รับผิดชอบ 
Project 

Proposer 
กิจกรรมที่ 1 ชื่อจัดซื้อวัสด ุ– ครุภัณฑ ์ งบบำรงุการศึกษา = 151,050   บาท 

1. 2.ขั้นดำเนินการ (Do) 
  2.1 แต่งตั้งคณะกรรมการ 
  2.2 จัดซ้ือวัสดุ ครุภัณฑ์ 
  2.3 ซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ 
3.ขั้นติดตามประเมินผล (Check) 
   3.1 ประเมินผลงาน/รายงานผลการดำเนินงาน 
4.ขั้นทบทวนปรบัปรุงแก้ไข (Action) 
  4.1 ทบทวนรายงานเพื่อวางแผนปรับปรุง  
  4.2 สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน 

 
1พ.ค.64– 28กพ.65 
 
 

15 มี.ค. 65 
 

31 มี.ค. 65 
 

 
- 

 146,050 
5,000  

- 
 
- 
       

น.ส.ณัฐกมล ปัจมนต์ 
และคณะ 

 

กิจกรรมที่ 2 ประชุมย่อยเจา้หน้าที่สารบรรณ  งบบำรุงการศึกษา =  4,000 บาท 
2. 1. ขั้นเตรยีมการ(Pian) 

    1.1 แต่งต้ังคณะกรรมการประชุมปรึกษาหรือกำหนด
ขอบข่ายงาน/เสนอโครงการ 
2. ขั้นดำเนินการ(Do) 
    2.1 ประชุมระบบการบริหารงานสารบรรณ 
3. ขั้นตดิตามประเมินผล(Check) 
    3.1 ติดตาม ประเมินผล รวบรวมและการจัดเก็บข้อมูล 
4. ขั้นทบทวนปรับปรุงแก้ไข(Action) 
    4.1 ทบทวนรายงานเพื่อวางแผนปรบัปรุง  
    4.2 สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน 

 
มี.ค 2564 

 
    

14 กพ.645 
 

15 มี.ค. 65 
 

31 มี.ค. 65 

 
- 
 
 

4,000 
 
- 
 
- 
 

น.ส.ณัฐกมล ปัจมนต์ 
และคณะ 
 

กิจกรรมที่ 3 ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา  งบบำรงุการศึกษา =  11,200 บาท 
 1. ขั้นเตรยีมการ(Pian) 

    1.1 แต่งต้ังคณะกรรมการประชุมปรึกษาหรือกำหนด
ขอบข่ายงาน/เสนอโครงการ 
2. ขั้นดำเนินการ(Do) 
    2.1 ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา   
3. ขั้นตดิตามประเมินผล(Check) 
    3.1 ติดตาม ประเมินผล รวบรวมและการจัดเก็บข้อมูล 
4. ขั้นทบทวนปรับปรุงแก้ไข(Action) 
    4.1 ทบทวนรายงานเพื่อวางแผนปรบัปรุง  
    4.2 สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน 

 
มี.ค 2564 

 
    

14 กพ.645 
 

15 มี.ค. 65 
 

31 มี.ค. 65 

 
- 
 
 

11,200 
 
- 
 
- 
 

น.ส.ณัฐกมล ปัจมนต์ 
และคณะ 
 

13. งบประมาณ (Proposed Budget)  
  13.1 เงินอุบำรุงการศึกษา (Budget)   166,250             บาท 
            13.2 เงินบริจาค                                    -  บาท 
        รวมเงิน (Total)              166,250             บาท 
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ประมาณการค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนระบบงานธุรการ-สารบรรณ  ฝ่ายธุรการ 

งานบริหารทั่วไปและงานสารบรรณ    ฝ่ายธุรการ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 
 

14. เนื้อหาสาระ (Content for Seminar) – 
15. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (Connected Agencies) 
      15.1. งานแผนงานและงบประมาณ   15.2. งานการเงิน 
     15.3. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง          15.4  บุคลากรภายนอกที่เกี่ยวข้อง        
16. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
      16.1. งานบริหารทั่วไป งานสารบรรณ ฝา่ยธุรการ เป็นองค์กรทีม่ีความเข้มแข็งในด้านการบริการ ประสานงาน มีระบบการ
เชื่อมโยงในฝ่าย โรงเรียนได้ชัดเจน รวดเร็วและ มีประสิทธิภาพมากข้ึน 
     16.2. ผู้มาติดต่อประสานงานจากภายนอก/หน่วยงานอื่น   บุคลากรและนักเรียนในโรงเรยีนได้รับความพึงพอใจระดับดมีาก 
     16.3. ส่งเสริมระบบงานธรุการ และงานสารบรรณ ให้มีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายที่วางไว ้
     16.4. เจ้าหน้าที่ธุรการกลุ่มสาระ / งาน ฝ่าย มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานได้ถูกต้องตามระเบียบเกดิประสิทธิภาพ
สูงสุด 
 
 
 
 
 

กิจกรรมที่ 1 ชื่อจัดซื้อวัสด ุ– ครุภัณฑ ์ งบบำรงุการศึกษา = 166,250   บาท 

ที ่ รายการ จำนวน/หน่วย ราคา/
หน่วย 

งบประมาณ 
อุดหนุน อ่ืนๆ 

1 วัสดุสำนักงาน 
1.1ซองขาวตราครุฑ  
1.2ซองเอกสารสีน้ำตาลเอสี่ 500 ซอง 
1.3คลิปบอร์ดพลาสติก 36 อัน 
1.4 กระดาษกาว2 หน้าบาง ขนาด ¾ นิ้ว  
1.5 แล็คซีนขนาด ¾ นิ้ว  
1.6 ซองสีน้ำตาลเอสี่ขยายขา้ง  

 
2,850 ซอง 
500 ซอง 
3 โหล 

60 ม้วน 
120 ม้วน 
250 ใบ 

 
2 
4 

530 
40 
45 
150 

 
5,700 
2,000 
1,590 
2,400 
5,400 
1,500 

 

2 เครื่องคอมพิวเตอร์ออลอินวัน  2 เครื่อง 19,500 39,000  
3 ค่าซ่อมครุภัณฑ์(เครื่องถ่ายเอกสาร) 1 เครื่อง 13,000 13,000  
4 เครื่องสำรองไฟ  2 เครื่อง 6,360 6,360  
5 หมึกเครื่องถ่ายเอกสารเคียวเซร่า  3 ตลับ 12,000 12,000  
6 หมึกHp 83A  8 ตลับ 2,500 20,000  
7 หมึกHp 78A  8 ตลับ 3,100 24,800  
8 หมึกHp 79A  6 ตลับ 2,500 15,000  
9 ค่าซ่อมแซม วัสดุ ครุภัณฑ์ - 5,000 5,000  

รวม (หนึ่งแสนเก้าพันสองร้อยห้าสิบบาท) 151,050  
กิจกรรมที่ 2 ประชุมย่อยเจา้หน้าที่สารบรรณ   

1 อาหารกลางวันและว่างรับรองเจ้าหนา้ที่ สารบรรณหมวด/
ฝ่าย/งาน 

40 คน 100 4,000  

รวม (สี่พันบาท) 4,000  
กิจกรรมที่ 3 ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา 

1 อาหารว่างรับรองคณะกรรมการสถานศึกษา   11,200  
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17. เคร่ืองมือท่ีใช้ประเมินผลกิจกรรม  
     17.1 แบบประเมินความพงึพอใจในการบริการและประสานงาน 
18. การควบคุมความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น   
      18.1  บุคลากรมีจำนวนน้อย ส่งผลขาดความคล่องตัวในดำเนินการประสานงาน และเช่ือมโยงในฝ่าย โรงเรียนได้ชัดเจน 
รวดเร็ว 
     18.2  ประชาสัมพันธ์และแจ้งแนวปฏิบัติ  เส้นทางการประสานงาน พร้อมท้ังระบบการทำงานตามขั้นตอนที่ต้องปฏิบัติ แก่บุ
คลลภายนอก บุคลากร และนักเรยีนที่ติดต่อประสานงานเพื่อให้เกิดความรวดเร็ว เกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อหน่วยงาน 
19. แนวทางการแก้ปัญหาความเสี่ยงที่จะเกิดขึน้   
      19.1 แจ้งแนวปฏิบัติการประสานแก่เจ้าหนา้ทีส่ารบรรณ หมวด ฝ่าย งานใหชั้ดเจน ทำตารางเวรปฏิบัติงานธุรการเพื่อความ
คล่องตัว รวดเร็วและทันเวลา  
      19.2  ใหค้วามรู้ และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการประสานงาน และระบบการทำงานตามขั้นตอนงานธุรการเพื่อประสิทธิภาพ
สูงสุดต่อหน่วยงาน 
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1. (3.4) โครงการ (Project)  สนับสนุนระบบงานการเงิน – การบัญช ี  
2. สอดคล้องกับมาตรฐานการศกึษาของโรงเรียน มาตรฐานที่ 2  
3. สอดคล้องกับยุทธศาสตร์    ข้อท่ี4,6      
   เป้าหมายหลัก                 ข้อท่ี 4.5,6.3     
   ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน    ข้อท่ี 4.5.3,6.3.1     
4. หน่วยงานที่รับผิดชอบ  งานการเงิน – บัญชี  ฝ่ายธุรการ  โรงเรยีนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 
5.  ผู้รับผิดชอบดำเนินงาน (project proposer)    นางสุคนธ์  บุญวิเศษ และคณะ  
6.  ลักษณะโครงการ (Type of the project)        โครงการใหม่     
7.  หลักการและเหตุผล   (Background of Rational Criteria )   
    โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลยัเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ  การดำเนินงานการเงินแต่ละปีมีเรื่องจ่ายเงินในประเภทต่างๆ เป็น
จำนวนมาก  ทั้งค่าเช่าบ้าน  เงินเดือนครู-อาจารย์  นักการภารโรง  อัตราจ้าง  เงินประจำตำแหน่ง  การไปราชการ ค่า
รักษาพยาบาล การศึกษาบุตร จึงมีความจำเป็นท่ีจะต้องพัฒนางานการเงิน  เพื่อให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพบริการงาน  กลุ่ม
สาระการเรียนรู้  ฝ่ายต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
8. วัตถุประสงค ์ ( Objectives ) 
 8.1  เพื่อพัฒนางานการเงิน – บัญชี ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด 
 8.2  เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการใช้งบประมาณและการระดมทรัพยากร 
 8.3  เพื่อการพัฒนาคุณภาพสูค่วามเป็นเลิศและเป็นโรงเรียนคุณภาพช้ันนำ 
9. เป้าหมาย  (Goals) 
   9.1 ด้านคุณภาพ  (Quality) 
        ระบบงานการเงิน – บัญชีของโรงเรียนได้รับการพัฒนา โดยมุง่เน้นประสิทธิภาพในการบริการ  การประสานงาน 
 ความรวดเร็ว ถูกต้องแม่นยำตามระเบียบการเงินการคลัง ร้อยละ 80 
   9.2 ด้านปริมาณ  (Quantity) 
        9.2.1  มีเครื่องมือ อุปกรณแ์ละระบบที่ใช้ในการปฏิบัติงานการเงิน – บัญชี ที่มีคุณภาพและทนัสมัย ร้อยละ 80 
        9.2.2  ดูแล บำรุงรักษา ปรบัซ่อม อุปกรณ์ ครุภณัฑ์สำนักงาน จำนวน 2  ครั้ง/ปี 
        9.2.3 ให้การบริการบุคลากรในโรงเรยีน ผู้ปกครองและบุคคลที่เกี่ยวข้อง ได้ถูกต้องตามระเบียบและประทับใจ 
คิดเป็นร้อยละ 90 
10. สถานดำเนินการ (Place)       โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลยั 
11. ระยะเวลาดำเนินการ (Time)   (  )  ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2564(1 เมษายน 2564 – 30 กันยายน 2564) 
                     (  )  ภาคเรียนท่ี 2  ปีการศึกษา 2564(1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565) 
12. วิธีดำเนินการ (Procedure : activity) 

ลำดับที ่
I tem 

การดำเนินงาน 
Implementation 

ระยะเวลา 
Time 

งบประมาณ Budget  
ระบุประเภทของเงิน 

ผู้รับผิดชอบ 
Project Proposer 

กิจกรรมที่ 1 ชื่อจัดซื้อวัสด ุ– ครุภัณฑ ์ งบบำรงุการศึกษา = 105,750   บาท 
ลำดับที ่
I tem 

การดำเนินงาน 
Implementation 

ระยะเวลา 
Time 

งบประมาณ Budget  
ระบุประเภทของเงิน 

ผู้รับผิดชอบ 
Project Proposer 

1 1.ขั้นเตรียมการ (Plan) 
1.1 สำรวจวัสดุ ครุภัณฑ์ ที่มกีารชำรุด หรือไม่
เพียงพอต่อการใช้งาน 
  1.2 สำรวจราคากลางครุภัณฑ์ 
  1.3 ประชุมวางแผนเสนอโครงการ 

 
มี.ค. 2564 

 
เม.ย.64 

 

เงินอุดหนุน 
 
 
 

 

นางสุคนธ์ บุญวิเศษ 
  และคณะ 
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ลำดับที ่
I tem 

การดำเนินงาน 
Implementation 

ระยะเวลา 
Time 

งบประมาณ Budget  
ระบุประเภทของเงิน 

ผู้รับผิดชอบ 
Project Proposer 

1. 2.ขั้นดำเนินการ (Do) 
  2.1 แต่งตั้งคณะกรรมการ 
  2.2 จัดซ้ือวัสดุ ครุภัณฑ์ 
  2.3 ซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ 
3.ขั้นติดตามประเมินผล (Check) 
   3.1 ประเมินผลงาน/รายงานผลการดำเนินงาน 
4.ขั้นทบทวนปรบัปรุงแก้ไข (Action) 
  4.1 ทบทวนรายงานเพื่อวางแผนปรับปรุง  
  4.2 สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน 

 
เม.ย.64- ก.พ.65 

  
 

 มี.ค.65 
 

มี.ค.65 
 

 
- 

105,750 
 
- 
 
- 

นางสุคนธ์ บุญวิเศษ 
  และคณะ 
           
 

 
13. งบประมาณ (Proposed Budget)   
      13.1 งบบำรุงการศึกษา(Budget)                105,750           บาท 
      13.2 เงินบริจาค                                        -                บาท 
                  รวม(Total )                        105,750            บาท 
 

ประมาณการค่าใช้จา่ยโครงการพัฒนาระบบงานการเงิน – การบัญช ี    
งานการเงิน – บัญชี  ฝ่ายธุรการ  โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 

 

14. เนื้อหาสาระ (Content for Seminar) (เฉพาะโครงการที่มีการประชุม อบรม สัมมนา)  - 
15. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (Connected Agencies)    
     151. หน่วยงานราชการ/เอกชน                         15.2 ผู้ปกครอง         
     15.3 สถาบันการศึกษา        15.4 กลุ่มสาระการเรียนรู ้
     15.5 งานพัสดุ งานการเงิน    15.6 งานแผนงาน 

  กิจกรรมพัฒนาระบบงานการเงิน – การบัญชี งบประมาณ = 105,750 บาท  

ที่ รายการ จำนวน/หน่วย 
ราคา/
หน่วย 

งบประมาณ 
อุดหนุน อ่ืนๆ 

1 วัสดุสำนักงาน 
- ตรายาง ผอ/รอง 15 อัน  
- ตรายางรับเงิน บ.ก.ศ 10 อัน 
- ตรายางรับเงินสนับสนุนโครงการพิเศษ 6 อัน 
- ดินสอHB 10 โหล 
- ปากกาสีน้ำเงิน 200 ด้าม 
- ซองขาวตราครุฑพับสี ่500 ซอง 
- ซองเอกสารสีน้ำตาลเอสี่ขยายข้าง 500 ซอง 
- แอนตี้ไวรัส 3 ไลเซ็นต์ 

 
15 อัน 
10 อัน 
6 อัน 

10 โหล 
200 ด้าม 
500 ซอง 
500 ซอง 

 

 
100 
100 
150 
50 
7 
2 
7 

2,200 

 
1,500 
1,000 
900 
500 
1,400 
1,000 
3,500 
2,200 

 

2 เครื่องคอมพิวเตอร์ออลอินวัน  2 เครื่อง 
ปริ้นเตอร์ 1 เครื่อง 
เครื่องสำรองไฟ 2 เครื่อง 

2 เครื่อง 
1 เครื่อง 
2 เครื่อง 

18,500 
10,990 
3,180 

37,000 
10,990 
6,360 

 

3 หมึกHp78A  4 ตลับ 
หมึกHp83A  4 ตลับ 
หมึกHp79A  4 ตลับ 

4 ตลับ 
4 ตลับ 
4 ตลับ 

3,100 
2,500 
2,500 

12,400 
10,000 
10,000 

 

4 ค่าซ่อมครุภัณฑ ์ ค่าซ่อมครุภัณฑ์ 7,000 7,000  

รวม (หนึ่งแสนห้าพันเจด็ร้อยห้าสบิบาท) 105,750 
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16. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (End-products of Expected outcomes) 
     16.1  มีการบริการด้านการเงิน  ฐานข้อมูลทางด้านการเงิน  การจ่ายเงิน  การจดัซื้อ จัดจ้างการบริการเงินสวัสดิการต่าง ๆ 
เป็นไปอย่างรวดเร็ว  เกดิประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร 
     16.2 พัฒนาประสิทธิภาพการใช้งบประมาณ สำหรับการบรหิารจัดการและการจัดการเรยีนการสอนตามสภาพความต้องการ
จำเป็นเพื่อพัฒนาคุณภาพสู่ความเป็นเลิศ 
    16.3 พัฒนาการใช้จ่ายงบประมาณโครงการเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพให้เกดิประโยชน์สูงสุด 
17. เคร่ืองมือท่ีใช้ประเมินผลกิจกรรม 
     17.1 การสังเกตพฤติกรรมการรับบริการและประสานงานจากบคุลที่เกี่ยวข้อง 
     17.2 แบบประเมินความพึงพอใจในการรับการบริการจากงานการเงินของบุคคลภายนอกและบคุลากรในโรงเรียน 
18. การควบคุมความเสี่ยงที่เกิดขึ้น   
     18.1 บุคลากรผู้รบัผิดชอบในการปฏิบัติงานไม่เพยีงพอ และมีคาบสอนมาก 
     18.2 บุคคลภายนอกและบุคลากร เกิน 50% ยังไม่เข้าใจแนวปฏิบัติในการดำเนินงานการเงิน การคลังชัดเจน ทำใหส้่งใช้เงิน
ยืมล่าช้า เอกสารไม่ครบถ้วน ไม่ถกูต้อง ทำให้เพิ่มเวลาในการดำเนนิการ และบุคลากรบางส่วนลดัขั้นตอน 
19. แนวทางการแก้ปัญหาความเสี่ยงที่เกิดขึ้น  
       19.1 ฝ่ายบริหารจดัหาบุคลากร ปฏิบัติหน้าท่ีใหเ้พียงพอ 
      19.2 สร้างความเข้าใจและแจ้งข้ันตอนในการติดต่อประสานงานให้กับบุคลากร  เจ้าของงานแตล่ะงานให้ชัดเจนเป็นแนว
ปฏิบัติเดียวกัน พร้อมท้ังดำเนินการตามระบบงานบญัชี การเงินและการคลัง อย่างเคร่งครัด 
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1. (3.5)โครงการ (Project)   สนับสนุนระบบงานและการดำเนินงานพัสดุ  
2. สอดคล้องกับมาตรฐานการศกึษาของโรงเรียน  มาตรฐานที่ 2  
3. สอดคล้องกับยุทธศาสตร์   ข้อท่ี 4,6      
   เป้าหมายหลัก                 ข้อท่ี 4.5,6.3     
   ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน    ข้อท่ี 4.5.4,6.3.1     
4. หน่วยงานที่รับผิดชอบ  งานพัสดุ  ฝ่ายธรุการ  โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 
5. ผู้รับผิดชอบโครงการ (Project proposer)  นางพัชรินพร  บิลจรญั  และคณะ 
6. ลักษณะโครงการ (Type of the project)   โครงการใหม่  
7. หลักการและเหตุผล (Background and Rational Criteria) 
    โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลยั เป็นโรงเรียนมัธยมขนาดใหญ่พิเศษ ในการดำเนินงานพัสดุ ในแต่ละปีมีงาน โครงการที่จะต้อง
ดำเนินการจัดซื้อ จัดจา้ง มากกว่า 2,500 เรื่อง   มีวงเงินท่ีจะต้องจัดซื้อจัดจ้างมากกว่า 35,000,000 -70,000,000 บาท  ในการ
บริหารจดัการทั้งจัดซื้อ  จัดจ้างโดยวิธีต่างๆ  การลงบญัชีทะเบียนวสัดุ-ครภุัณฑ์ วัสดุถาวร  สินทรัพย ์การตรวจสอบพัสดปุระจำปี  
และอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย จงึมีความจำเป็นท่ีจะต้องพัฒนางานพัสดุเพื่อให้ดำเนินงานให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ
เจ้าหน้าท่ีพัสดุกลุ่มสาระฯ/ฝ่าย/งาน ปฏิบัติหน้าท่ีถูกต้องตามระเบยีบพัสด ุ
8. วัตถุประสงค ์(objective) 
  8.1. เพื่อการปฏิบัติหน้าท่ีจดัซื้อวสัดุ  ครภุัณฑ์  – จัดจ้างด้วยวิธีการต่าง ๆ  อย่างมีประสิทธิภาพ 
  8.2. เพื่อมีระบบควบคุมการเบิกจา่ยวัสดุ ครุภณัฑ์ และลงทะเบยีนวสัดุ ทะเบยีนสินทรัพยไ์ด้ทันเวลา ถูกต้องตามระเบียบ 
งานพัสด ุ
  8.3. เพื่อดำเนินการตรวจสอบ ควบคุม และจำหน่ายวสัดุ  ครภุัณฑ์ ถูกต้องตามระเบียบงานพัสดุ 
9. เป้าหมาย (Goals) 
    9.1. ด้านคุณภาพ (Quality)  
         9.1.1 มีวัสดุ  อุปกรณ์ในการปฏิบัติงานเพียงพอในการให้บรกิารบุคลากรที่ประสานและดำเนินการเกี่ยวกับงานพัสด ุ
   9.2. ด้านปริมาณ (Quantity)  
        9.2.1 มีระบบปฏิบัติงานเกีย่วกับทะเบียนคุมสินทรัพย์ทีม่ีมาตรฐานร้อยละ 90 
10. สถานที่ดำเนินการ (Place)    ห้องพัสดุ    โรงเรียนร้อยเอด็วทิยาลัย 
11. ระยะเวลาดดำเนินการ (Time)    (  ) ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2564 (1 เมษายน 2564 – 30 กันยายน 2564) 
     (  ) ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2564 (1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565) 
12. วิธีการดำเนินการ (Procedure : Activity) 
ลำดับที ่
Item 

การดำเนินงาน 
Implementation 

ระยะเวลา 
Time 

งบประมาณBudget 
ระบุประเภทของเงิน 

ผู้รับผิดชอบ 
Project proposer 

กิจกรรมสนับสนุนระบบงานและการดำเนินงานพัสดุ งบบำรุงการศึกษา =105,304 บาท 
1 
 

 1.ขั้นเตรยีมการ (Plan) 
1.1 สำรวจวัสดุ ครุภัณฑ์ ที่มกีารชำรุด หรือไม่เพียงพอต่อการ
ใช้งาน 
  1.2 สำรวจราคากลางครุภัณฑ์ 
  1.3 ประชุมวางแผนเสนอโครงการ 
2.ขั้นดำเนินการ (Do) 
    2.1 จัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ 
    2.2 ซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ 
3.ขั้นติดตามประเมินผล (Check)  
   3.1 ติดตาม/ประเมินผล/รายงานผล 
4.ขั้นทบทวนปรบัปรุงแก้ไข (Action) 
   4.1 ทบทวน/เพื่อปรับปรุง/สรุป/รายงานผล 

 
มี.ค 2564 

 
เม.ย64 

 
 
เม.ย.64- ก.พ.65 

  
 มี.ค.65 

 
มี.ค.65 

 

 
- 
 
- 
- 
 

105,304 
- 
- 
 
- 
 

นางพัชรินพร บิลจรัญ 
และคณะ 
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13. งบประมาณ (Proposed Budget)  
  13.1 เงินบำรุงการศึกษา(Budget)   105,304     บาท 
              13.2 เงินบริจาค                                      -  บาท 
        รวมเงิน (Total)                105,304      บาท 
 

ประมาณการค่าใช้จ่าย โครงการสนับสนุนระบบงานและการดำเนินงานพัสดุ  
งานพัสดุ   ฝ่ายธรุการ  โรงเรยีนร้อยเอ็ดวิทยาลยั 

14. เนื้อหาสาระ (Content for Seminar) - 
15. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (Connected Agencies) 
     15.1. งานแผนงานและงบประมาณ    
     15.2. งานการเงิน 
     15.3. ร้านค้าที่เกี่ยวข้อง         
16. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (End-products of Expected outcomes) 
      16.1. การจัดซื้อ จัดจ้าง ระบบเบิก-จ่าย และลงทะเบยีนวัสดุ – ครุภัณฑ์ มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
      16.2. มีวัสดุ ครุภณัฑ์เพยีงพอในการปฏิบัติงาน 
    16.3. ส่งเสริมระบบงานพัสดุให้มปีระสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ 
   16.4. เจ้าหน้าท่ีพัสดุกลุม่สาระ / งาน ฝ่าย มีความรู้ความเขา้ใจในการปฏิบัติงานได้ถูกต้องตามระเบียบเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
17. เคร่ืองมือท่ีใช้ประเมินผลกิจกรรม 
     17.1 แบบสำรวจความพึงพอใจของบุคลากรผูร้ับบริการและบุคคลภายนอก 
18. การควบคุมความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น   
      18.1  ขาดบุคลากรในการปฏบิัติงานทำให้งานบางส่วนล่าช้า และการปฏิบัติงานไม่เป็นปจัจุบัน 
     18.2  บุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจใน การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ มีการดำเนินการลัดขั้นตอน และไม่ผ่านเจ้าหน้าท่ีพสัดุ  
19. แนวทางการแก้ปัญหาความเสี่ยงที่เกิดขึ้น  
       19.1 ฝ่ายบริหารจดัหาบุคลากร ปฏิบัติหน้าที่ใหเ้พียงพอ 
      19.2 สร้างความเข้าใจและแจ้งข้ันตอนในการติดต่อประสานงานให้กับบุคลากร  เจ้าของงานแตล่ะงานให้ชัดเจนเป็นแนว
ปฏิบัติเดียวกัน พร้อมท้ังดำเนินการตามระเบยีบงานพัสดุ  โปร่งใส ตรวจสอบได้ 

 กิจกรรมสนับสนุนระบบงานและการดำเนินงานพัสด ุงบประมาณ =105,304 บาท  

ที่ รายการ จำนวน/หน่วย ราคา/หน่วย 
งบประมาณ 

บำรุงการศึกษา อ่ืนๆ 
1. วัสดุสำนักงาน 

 1.1โพสอิทเบอรA์11402  120 แพ็ค 
 1.2ลวดเสียบเบอร์00  120 แพ็ค 
 1.3คลิปดำเบอร์ 108 120 ตัว 
 1.4คลิปดำเบอร์ 110 120 ตัว 
 1.5แอนตี้ไวรัส 

 
120 แพ็ค 
120 แพ็ค 
120 ตัว 
120 ตัว 
3 ชุด 

 
100 
15 
70 
60 

2,100 

 
1,200 
1,800 
840 
720 

6,300 

 

2. เครื่องคอมพิวเตอร์ออลอินวัน 1 เครื่อง 1 เครื่อง 23,900 23,900  

3. เครื่องสำรองไฟ 2 ชุด 2 ชุด 3,180 6,360  

4. ปริ้นเตอร์ คัลเลอร์เจ็ท 1 เครื่อง 1 เครื่อง 11,900 11,900  

5. External HDD 1 TB 2 อัน 2 อัน 2,542 5,084  

6. หมึกเครื่องถ่ายเอกสารริโก้ 2 ตลับ 2 ตลับ 5,500 11,000  

7. หมึกHp 107A 6 ตลับ 6 ตลับ 2,200 13,200  
8. หมึกHp 85A 6 ตลับ 6 ตลับ 2,500 15,000  
9. เก้าอี้สำนักงาน 4 ตัว 4 ตัว 2,000 8,000  

รวม (หนึ่งแสนห้าพันสามร้อยสี่บาท) 105,304  
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1. (3.6)โครงการ (Project)  สนบัสนุนระบบงานแผนงาน งบประมาณ 
2. สอดคล้องกบัมาตรฐานการศกึษาของโรงเรียน   มาตรฐานที่ 2   
3. สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของโรงเรียน  ข้อที่ 4 , 6 
   เป้าหมายหลัก                ข้อที่ 4.4 , 4.3 , 6.1 , 6.2    
   ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน   ข้อที่ 4.4.1 , 4.4.2 , 4.4.3 , 6.1.1 , 6.1.2 , 6.2.1 
4. หน่วยงานที่รับผิดชอบ     งานแผนงาน   ฝ่ายธุรการ โรงเรียนรอ้ยเอ็ดวิทยาลยั 

5. ผู้รับผิดชอบดำเนินงาน (Project proposer)   นางสาวสุกลัยา  ยกน้อยและคณะ 
6. ลักษณะโครงการ (Type of the project)      โครงการใหม่    
7. หลักการและเหตุผล   (Background of Rational Criteria )   
    การขับเคลื่อนการบริหารการศกึษา เป็นการกำหนดทิศทางในการจัดการศึกษาของโรงเรยีนให้เป็นไปตามสำนักงานการศึกษา  
นโยบายในการวดัการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาชาติ และสามารถจัดการศึกษาโดยเน้นผู้เป็นเรียนสำคัญ โดยผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  
มีการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ คา่นิยมของสถานศึกษา การกำหนดกลยุทธ์ การจดัทำแผนปฏิบัติการ และการนำแผนปฏิบัติการสู่
การปฏิบัติ งานแผนงานและงบประมาณจึงมีการกำหนดให้มีการจัดทำโครงการ เพื่อให้หน่วยงานย่อยในองค์กรสามารถดำเนินงาน
อย่างมีระบบตามระเบียบแบบแผนของโรงเรียน 
8. วัตถุประสงค์ (Objectives)  
      8.1 เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการคณุภาพอยา่งมีระบบ 
      8.2 เพื่อสนับสนุนการบริหารงบประมาณ ด้วยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้  
 9. เป้าหมาย (Goals) 
    9.1 ด้านคุณภาพ (Quality) 
      9.1.1 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยมีแผนพัฒนาคุณภาพและแผนปฏิบัติการทีม่ีประสิทธิภาพ 
      9.1.2 มีการบริหารจัดการด้วยระบบคณุภาพทีไ่ดร้ับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพ้ืนฐาน 
      9.1.3 มีโปรแกรมกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบตัิการเพื่ออำนวยความสะดวกในการดำเนินงาน 
   9.2  ด้านปริมาณ (Quantity) 
     9.2.1 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยมีคูม่ือแผนงานที่ใช้ในการบริหารการจดัการศึกษาที่มปีระสิทธิภาพ ร้อยละ 100 
     9.2.2 คณะกรรมการบริหารโรงเรียน มีความเข้าใจในการจัดทำแผนปฏิบัติการ ร้อยละ 80 
     9.2.3 โรงเรียนมีการบริหารจดัการที่สอดคล้องกับวิสัยทัศ พันธกิจ และเป้าประสงค์ที่วางไว้ร้อยละ 100 
     9.2.1 มีวัสดุ ครุภณัฑ์ใช้ในการสนับสนุนการปฏิบัติงานอย่างเพยีงพอและทันสมยั ไดเ้ต็มตามศักยภาพ 
ร้อยละ 100 
10. สถานที่ดำเนินการ (Place)      โรงเรียนร้อยเอด็วิทยาลัย 
11. ระยะเวลาดำเนินการ (Time)   (  )  ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2564 (1 เมษายน 2564 – 30 กันยายน 2564) 
                        (  )  ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2564 (1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565) 
12. วิธีดำเนินการ (Procedure : activity) 

ลำดับที ่
Item 

การดำเนินงาน 
Implementation 

ระยะเวลา 
Time 

งบประมาณ Budget  ผู้รับผิดชอบ 
Project Proposer 

1 กิจกรรมสนับสนุนระบบงานแผนงาน งบประมาณ = งบบำรุงการศึกษา 60,000 บาท 
 1.ขั้นเตรียมการ (Plan) 

  1.1 สำรวจวัสดุ ครุภัณฑ์ ที่มกีารชำรดุ หรือไม่
เพียงพอต่อการใช้งาน 
  1.2 สำรวจราคากลางครุภัณฑ์ 
  1.3 ประชุมวางแผนเสนอโครงการ 

1- 31เม.ย.64 
 
 
 

 

 
-  
- 
- 

 

นางสาวสุกัลยา  ยกน้อย 
และคณะ 
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ลำดับที ่
Item 

การดำเนินงาน 
Implementation 

ระยะเวลา 
Time 

งบประมาณ Budget  ผู้รับผิดชอบ 
Project Proposer 

1 กิจกรรมสนับสนุนระบบงานแผนงาน งบประมาณ = งบบำรุงการศึกษา 60,000 บาท 
 2.ขั้นดำเนินการ (Do) 

  2.1 แต่งตั้งคณะกรรมการ 
  2.2 จัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ 
  2.3 ซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ 
  2.4 จัดทำป้ายโครงสร้างการบริหารงานโรงเรียน 
3.ขั้นติดตามประเมินผล (Check) 
   3.1 ประเมินผลงาน/รายงานผลการดำเนินงาน 
4.ขั้นทบทวนปรบัปรุงแก้ไข (Action) 
  4.1 ทบทวนรายงานเพื่อวางแผนปรับปรุง  
  4.2 สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน 

 
1พ.ค.64– 28กพ.64 

 
 
 

15 มี.ค. 65 
 

31 มี.ค. 65 
 

 
- 

52,490 
5,510 
2,000 

- 
 
- 
 

นางสาวสุกัลยา  ยกน้อย 
และคณะ 

2. กิจกรรมจัดหาโปรแกรมสนับสนุนระบบบริหารงบประมาณ = งบบำรุงการศึกษา 20,000 บาท 
 1.ขั้นเตรียมการ (Plan) 

  1.1 วิเคราะห์สภาพระบบงานของงานแผนงาน
และงบประมาณ และรวบรวมข้อมูล จากการ
ปฏิบัติงาน   
  1.2 ประชุมวางแผนเสนอโครงการ 
2.ขั้นดำเนินการ (Do) 
   2.1 แต่งต้ังคณะกรรมการ 
   2.2 จัดหาโปรแกรมสนับสนุนระบบบริหาร
งบประมาณ 
3.ขั้นติดตามประเมินผล (Check) 
   3.1 ประเมินผลงาน/รายงานผลการดำเนินงาน 
4.ขั้นทบทวนปรบัปรุงแก้ไข (Action) 
  4.1 ทบทวนรายงานเพื่อวางแผนปรับปรุง  
  4.2 สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน 

 
1 - 31 มี.ค. 64 

 
 

1 - 10 เม.ย. 64 
 

11 - 20 เม.ย. 64 
1 - 31 พ.ค. 64 

 
 

31 มี.ค. 65 
 

 
31 มี.ค. 65 

 
- 
 
 
- 
 
- 

20,000 
 
- 
 
- 

นายณัฐวุฒิ  รุ่งวิสยั 
และคณะ 

3. กิจกรรมทบทวนแผนพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 1 (3วัน) = งบบำรุงการศึกษา 30,000 บาท 
 1.ขั้นเตรียมการ (Plan) 

  1.1 รวบรวมข้อมูลการปฏิบัติงานจากปีการศึกษา
ที่ผ่านมา 
  1.2 วิเคราะห์ขอ้มูลการปฏิบัติงาน  
  1.3 ประชุมวางแผนเสนอโครงการ 
2.ขั้นดำเนินการ (Do) 
   2.1 แต่งตั้งคณะกรรมการ 
   2.2 จัดเตรียมเอกสาร วัสดุอุปกรณ์ ในการอบรม 
  2.3 กิจกรรมทบทวนแผนพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 1 
(หลังใช้ 1 ปี) 
3.ขั้นติดตามประเมินผล (Check) 
   3.1 ประเมินผลงาน/รายงานผลการดำเนินงาน 
4.ขั้นทบทวนปรบัปรุงแก้ไข (Action) 
  4.1 ทบทวนรายงานเพื่อวางแผนปรับปรุง  
  4.2 สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน 

 
1- 31 เม.ย.64 

 
 
 
 
 

1-4 มี.ค.65 
 

7-9 มี.ค.65 
24 มี.ค. 65 

 
31 มี.ค. 65 

 

 
- 
 
- 
- 
 
- 

12,000 
18,000 

 
- 
 
- 

นางสาวสุกัลยา  ยกน้อย 
และคณะ 
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ลำดับที ่
Item 

การดำเนินงาน 
Implementation 

ระยะเวลา 
Time 

งบประมาณ Budget  ผู้รับผิดชอบ 
Project Proposer 

4. กิจกรรมการอบรมเชิงปฏบิัติการการจัดทำแผนปฏิบตัิการ 2565  และพจิารณาแผนปฏบิัติการ 2565  
                                       = งบบำรุงการศึกษา 110,000 บาท 
  1.ขั้นเตรยีมการ (Plan) 

   1.1 รวบรวมข้อมูลการปฏบิัติงาน ทบทวนผลการ
ดำเนินงานตามแผนปฏิบัตกิาร2564 
จากปกีารศึกษาที่ผ่านมา 
  1.2 วิเคราะห์ขอ้มูลการปฏิบัติงาน  
  1.3 ประชุมวางแผนเสนอโครงการ 
2.ขั้นดำเนินการ (Do) 
  2.1 แต่งตั้งคณะกรรมการ 
  2.2 จัดเตรียมเอกสาร วัสดุอุปกรณ์ ในการอบรม 
  2.3 กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำ
แผนปฏิบัติการ 2565 การตดิตาม 
 ประเมินและรายงาน และงานควบคุม 
ภายใน 2565(3วัน) 
  2.4 กิจกรรมพิจารณาแผนปฏิบัตกิาร 2565 
(5วัน) 
3.ขั้นติดตามประเมินผล (Check) 
   3.1 ประเมินผลงาน/รายงานผลการดำเนินงาน 
4.ขั้นทบทวนปรบัปรุงแก้ไข (Action) 
  4.1 ทบทวนรายงานเพื่อวางแผนปรับปรุง  
  4.2 สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน 

 
1- 31 เม.ย.64 

 
 
 
 
 
 

10-13 มี.ค.65 
 

14-16 มี.ค.65 
 
 

21-25 มี.ค.65 
 

31 มี.ค. 65 
 

31 มี.ค. 65 
 

 
- 
 
 
- 
- 
 
- 

8,000 
72,000 

 
 
 

30,000 
 
- 
 
- 

นางสาวสุกัลยา  ยกน้อย 
และคณะ 

 

13. งบประมาณ (Proposed Budget)  
     13.1 งบบำรุงการศึกษา(Budget)                   220,000          บาท 
     13.2 เงินบริจาค                                 -                บาท  
          รวม(Total )                                    220,000          บาท 
 

ประมาณการค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนระบบงานแผนงาน งบประมาณโรงเรียน 
งานแผนงาน   ฝ่ายธุรการ  โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมสนับสนุนระบบงานแผนงาน งบประมาณ = 60,000 บาท  

ที ่ รายการ จำนวน/หน่วย ราคา/หน่วย 
งบประมาณ 

บำรุงการศึกษา อื่นๆ 
1. เครื่องคอมพิวเตอร์HP All-In-one-22df011d 1 27,990 27,990 - 
2. หมึกHp83A    2 2,500 5,000 - 
3. เข้าเล่มแผนปฎิบัติราชการประจำปี 2565 40 250 10,000 - 
4. Antivirus NOD 32 แบบ 3 ปี/2ผู้ใช ้ 1 3,000 3,000  
5. ค่ากระดาษเกยีรติบัตร 5 ห่อ 200 1,000 - 
6. เลเซอร์พอยเตอร์ (Laser Pointer) 5 200 1,000 - 
8. โต๊ะทำงานเหล็กขนาด 4 ฟุตพร้อมกระจก 1 4,500 4,500 - 
9. สำรองซ่อมแซม-บำรุงวัสดุสำนักงานระหว่างป ี - 5,510 5,510 - 
10. ป้ายโครงสร้างการบริหารโรงเรียน 1 2,000 2,000  

รวมกิจกรรมที่ 1 60,000 
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14. เนื้อหาสาระ (Content for Seminar)  
      - ทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาระหว่างปี พ.ศ.2564-2566 ครั้งที่ 1 
      - ทบทวนผลการดำเนินงานตามแผนปฏบิัติการ2564 
      - การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนปฏิบัติการ 2565 งานควบคุมภายใน งานตดิตาม ประเมินผล และรายงานผล 
 
 

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมสนับสนุนระบบงานแผนงาน งบประมาณ = 60,000 บาท  

ที ่ รายการ จำนวน/หน่วย ราคา/หนว่ย 
งบประมาณ 

บำรุงการศึกษา อื่นๆ 
1. เครื่องคอมพิวเตอร์HP All-In-one-22df011d 1 27,990 27,990 - 
2. หมึกHp83A    2 2,500 5,000 - 
3. เข้าเล่มแผนปฎิบัติราชการประจำปี 2565 40 250 10,000 - 
4. Antivirus NOD 32 แบบ 3 ปี/2ผู้ใช ้ 1 3,000 3,000  
5. ค่ากระดาษเกยีรติบัตร 5 ห่อ 200 1,000 - 
6. เลเซอร์พอยเตอร์ (Laser Pointer) 5 200 1,000 - 
8. โต๊ะทำงานเหล็กขนาด 4 ฟุตพร้อมกระจก 1 4,500 4,500 - 
9. สำรองซ่อมแซม-บำรุงวัสดุสำนักงานระหว่างป ี - 5,510 5,510 - 
10. ป้ายโครงสร้างการบริหารโรงเรียน 1 2,000 2,000  

รวมกิจกรรมที ่1 60,000 
กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมจดัหาโปรแกรมสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนปฏิบตัิการ=20,000 บาท 

ที่ รายการ จำนวน/หน่วย ราคา/หน่วย 
งบประมาณ 

บำรุงการศึกษา อ่ืนๆ 
1. ค่าโปรแกรมสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนปฏบิัติการ 1 20,000 20,000 - 

รวมกิจกรรมที่ 2 20,000 
กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมทบทวนแผนพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 1= 30,000 บาท 

ผู้เข้าอบรมจำนวน 50 คน จัดการอบรม 3 วัน 

ที่ รายการ จำนวน/หน่วย ราคา/หน่วย 
งบประมาณ 

บำรุงการศึกษา อ่ืนๆ 
1. ค่าอาหารและอาหารวา่ง (50 คน x 3 วัน) 150 120 18,000 - 
3. วัสดุประกอบการอบรม    12,000 - 

รวมกิจกรรมที่ 3 30,000 
กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการการจดัทำแผนปฏบิัติการ 2565  และพจิารณาแผนปฏบิัติการ 2565 

งบประมาณ = 110,000 บาท  

ที่ รายการ จำนวน/หน่วย ราคา/หน่วย 
งบประมาณ 

บำรุงการศึกษา อ่ืนๆ 
1. ค่าอาหารและอาหารวา่ง ประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการ

ประจำป ี(200 คน x 3 วัน) 
600 120 72,000 - 

2. ค่าอาหารและอาหารวา่ง ประชุมพจิารณาแผนปฏิบัติการ
ประจำป ี(50 คน x 5 วัน) 

250 120 30,000 - 

3. เอกสารและวัสดุประกอบการอบรม   8,000 - 
รวมกิจกรรมที่ 4 110,000 



 

 

427 แผนปฏิบัติการ  ประจำปีการศึกษา 2564 
กลุ่มนโยบายและแผนงาน โรงเรียนร้อยเอด็วิทยาลัย 

 
15. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (Connected Agencies)    
     151. หน่วยงานราชการ/เอกชน                         15.2 ผู้ปกครอง         
     15.3 สถาบันการศึกษา        15.4 กลุ่มสาระการเรียนรู ้
     15.5 งานพัสดุ งานการเงิน    15.6 งานแผนงาน 
16. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (End-products of Expected outcomes) 
     16.1 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลยัมีการบริหารจัดการทีม่ีคุณภาพ และเป็นระบบ 
     16.2 โรงเรียนร้อยเอด็วิทยาลยัมีการบริหารงบประมาณ ท่ีมีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได ้
17. เคร่ืองมือท่ีใช้ประเมินผลกิจกรรม 
     17.1 บันทึกการขออนุญาตดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการและการขอใช้งบประมาณโรงเรียน 
     17.2 แบบสอบถามความพึงพอใจการใช้งานระบบริหารงบประมาณ 
     17.3 แบบสอบถามความพึงพอใจกิจกรรมทบทวนแผนพัฒนาการศึกษา 
     17.4 แบบสอบถามความพึงพอใจกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการการจดัทำแผนปฏิบัติการ 2565   
18. การควบคุมความเสี่ยงท่ีจะเกิดขึ้น  
      18.1 บุคลากรงานแผนงานมจีำนวนน้อยกว่าปริมาณงาน ส่งผลให้ขาดความคล่องตัวในการกำกับติดตามแผน  
      18.2 การนำแผนปฏิบัติการลงสู่การปฏิบตัิไม่เป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด 
      18.3 การปรับเปลี่ยนแผนปฏบิัติการ ปรับงบประมาณในการดำเนินงานนอกจากท่ีแผนกำหนดของผู้ปฏิบัติงาน 
     18.4 การใช้งานโปรแกรมสนบัสนุนระบบบริหารงบประมาณ มคีวามโอกาสที่จะถูกโจรกรรมข้อมลู ทำให้ข้อมูลในระบบงาน
ได้รับความเสียหาย 
      18.5 การออกแบบและพัฒนาโปรแกรมไม่ตรงตามความต้องการ ทำให้ต้องแก้ไข และอาจใช้เวลามากกว่าท่ีกำหนดใน
แผนปฏิบัติการ 
      18.6 การจัดตั้งงบประมาณในการบริหารจัดการจัดตั้งโดยคำนวณจากรายหัวของนักเรียนท่ีคาดวา่จะได้รับ แตไ่มไ่ด้อ้างอิง
จากเงินท่ีจัดเก็บได้จริง ซึ่งอาจเกิดปัญหางบประมาณไมส่มดุลได ้
19. แนวทางการแก้ปัญหาความเสี่ยงที่จะเกิดขึน้  
      19.1 จดัหาบุคลากรเพิ่ม จัดหาระบบกำกับติดตามแผนและอบรมบุคลากรงานแผนงานในการใช้งาน เพื่อลดภาระงานและเพิ่ม
ความคล่องตัวในการกำกับติดตามแผน   
      19.2 การจัดทำปฏิทินแผนงานและงบประมาณเพื่อตดิตามและนิเทศโครงการ 
       19.3 จัดอบรมช้ีแจงให้บุคลากรทราบถึงวิธีการ ขั้นตอนและข้อกำหนดในการปรบัเปลีย่นแผนและปรับงบประมาณในการ
ดำเนินงาน 
     19.4 เลือกใช้บริการเซิฟเวอร ์ที่มีความปลอดภัยและน่าเชื่อถือ  
     19.5 ประสานงานกับผู้เขยีนโปรแกรมถึงความต้องการในการใช้งานโปรแกรมอย่างชัดเจน 
     19.6 การจัดตั้งงบประมาณในการบริหารจัดการถ้าต้องจัดตั้งโดยคำนวณจากรายหัวของนักเรยีนที่คาดว่าจะได้รับ ควรอ้างอิง
จากเงินที่จัดเก็บได้จริง หรือจัดตั้งงบประมาณในการบรหิารจดัการ ร้อยละ 90-95 จากรายได ้
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1. (3.7) โครงการ (Project)        การจัดการข้อมูลสารสนเทศเพือ่การบริหาร  
2. สอดคล้องกับมาตรฐานการศกึษาของโรงเรียน   มาตรฐานที ่2 
3. สอดคล้องกับยุทธศาสตร์         ข้อ 4 
   เป้าหมายหลัก                       ข้อ 4.3         
   ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน         ข้อ 4.3.1 
4. หน่วยงานที่รับผิดชอบ            งานสารสนเทศโรงเรยีน ฝ่ายธรุการ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 
5. ผู้รับผิดชอบดำเนินงาน (project proposer)    นายธนกฤต ขันธวัฒน์ 
6. ลักษณะโครงการ (Type of the project)        โครงการใหม ่
7. หลักการและเหตุผล (Background of Rational Criteria) 
    ข้อมูล ข่าวสารเป็นสิ่งจำเป็นทีช่่วยในการตัดสินใจ แก้ปญัหา และพัฒนางานได้อย่างมีประสิทธิภาพรวดเร็ว  และตรงประเด็น 
โดยใช้เวลาและทรัพยากรน้อยทีส่ดุ  ผู้บริหารจำเป็นต้องมีข้อมูลที่ถกูต้องเป็นปัจจุบัน  เพื่อศึกษาความเป็นมาในอดตี  เข้าใจสภาพ
ที่เป็นอยู่ในปัจจุบันและพยากรณแ์นวโน้มที่จะเกดิขึ้นในอนาคต  นำข้อมูลไปวางแผนการแก้ปญัหาและพัฒนางาน ให้สอดคล้องกับ
สาเหตุที่แท้จริง  ก่อให้เกิดการพฒันาไปในทิศทางที่ถูกต้องจึงมีการจัดเก็บข้อมลูให้ถูกต้องครบถ้วนเป็นปัจจุบัน  เพื่อนำมา
วิเคราะหป์ระมวลผลด้วยหลักการทางสถิติด้วยเครื่องมือท่ีมีประสิทธิภาพ  เพื่อใช้เป็นพื้นฐานประกอบการตัดสินใจ จึงไดจ้ัดทำ
โครงการนี ้
8. วัตถุประสงค์ (Objectives)  
    8.1  เพื่อรวบรวมข้อมูล  ประมวลผล  และจดัเก็บข้อมลูอย่างเป็นระบบ  
   8.2  เพื่อให้บริการข้อมูลแกผู่้บริหาร  ครูอาจารย์  และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างรวดเร็ว  
   8.3  เพื่อให้การบริหารงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  
9. เป้าหมาย (Goals) 
   9.1 ด้านคุณภาพ (Quality)  
        9.1.1 ข้อมูลสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการบริหารงานด้านต่าง ๆอย่างมีประสิทธิภาพและเกดิประโยชน์สูงสดุ 
    9.2 ด้านปริมาณ (Quantity)   
           9.2.1 รวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ อย่างครบถ้วน  
    9.2.2  มีเอกสารสารสนเทศโรงเรียน 10 เล่ม 
    9.2.3  รายงานข้อมูลแก่หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ร้อยละ 100 
            9.2.4  มีวัสดุสำนักงาน ร้อยละ 100 
10. สถานที่ดำเนินการ (Place)   โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลยั 
11. ระยะเวลาดำเนินการ (Time)  ()  ภาคเรียนท่ี 1  ปีการศึกษา 2564 (1 เมษายน 2564 – 30 กันยายน 2564) 
                       ()  ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2564 (1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565) 
12. วิธีดำเนินการ (Procedure: activity) 
ลำดับที ่
(Item) 

การดำเนินงาน 
(Implementation) 

ระยะเวลา 
(Time) 

งบประมาณ 
(Budget) 

ผู้รับผิดชอบ 
(Project Proposer) 

1 กิจกรรมการเก็บรวบรวมข้อมูลและรายงานผล  = งบบำรุงการศึกษา 26,000 บาท 
1.ขั้นเตรียมการ (Plan) 
  1.1 เสนอโครงการอนุมัต ิ
  1.2 ประชุมคณะกรรมการผู้รับผิดชอบ 
2. ขั้นดำเนินการ (Do) 
  2.1 ขออนุมัตจิัดซื้อ จัดจา้ง 
  2.2 จัดจ้างทำเอกสารสารสนเทศประจำปี (10 เล่ม) 
  2.3 จัดจ้างทำแผ่นป้ายแสดงข้อมูลสารสนเทศของ
โรงเรียน 
  2.4 จัดจ้างทำโปรแกรมเกบ็รวบรวมขอ้มูล
สารสนเทศของโรงเรียน 

 
3 พ.ค. 64 
7 ก.พ. 65 

 
7 ก.พ. 65 
8 ก.พ. 65 

 
8 ก.พ. 65 

 

 
- 
- 
 
- 

2,000 
 

5,000 
 

นายธนกฤต ขันธวัฒน ์
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ลำดับที ่
(Item) 

การดำเนินงาน 
(Implementation) 

ระยะเวลา 
(Time) 

งบประมาณ 
(Budget) 

ผู้รับผิดชอบ 
(Project Proposer) 

3. ขั้นติดตามประเมินผล (Check) 
  3.1 ติดตามผลการดำเนินงาน 
  3.2 ประเมินผลการดำเนินงาน 
4. ขั้นทบทวนปรับปรุงแก้ไข (Action) 
  4.1 ทบทวนรายงานผลการดำเนินงาน 
  4.2 สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน 

18 มิ.ย. 64 
 

19 ก.พ. 65 
25 ก.พ. 65 

 
25 ก.พ. 65 
25 ก.พ. 65 

19,000 
 
- 
- 
 
- 
- 

2 กิจกรรมสนับสนุนการดำเนินงานสารสนเทศโรงเรียน = งบบำรงุการศึกษา 12,000 บาท 

1.ขั้นเตรียมการ (Plan)  
   1.1 เสนอโครงการอนุมัติ  
   1.2 ประชุมคณะกรรมการผู้รับผิดชอบ 
 2. ขั้นดำเนินการ (Do)  
    2.1 ขออนุมัติจัดซ้ือ จัดจ้าง  
    2.2 ดำเนินการจัดซ้ือ จัดจ้างตามโครงการ  
3. ขั้นติดตามประเมินผล (Check)  
    3.1 ติดตามผลการดำเนินงาน  
    3.2 ประเมินผลการดำเนินงาน   
4. ขั้นทบทวนปรับปรุงแก้ไข (Action)  
    4.1 ทบทวนรายงานผลการดำเนินงาน  
    4.2 สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน 

 
3 พ.ค. 64 
1 มิ.ย. 64 

 
7 มิ.ย.64 
9 มิ.ย.64 

 
18 มิ.ย.64 
18 มิ.ย.64 

 
21 มิ.ย.64 

27 มิ.ย.64 

 
- 
- 
 
- 

12,000 
 
- 
- 
 
- 
- 

นายธนกฤต ขันธวัฒน ์

 
13. งบประมาณ (Proposed Budget)  
    13.1 เงินบำรุงการศึกษา (Budget)   38,000   บาท 
    13.2 เงินบริจาค                                  -        บาท   
     รวมเงิน (Total)            38,000  บาท 
 

ประมาณการค่าใช้จ่ายโครงการ การจัดการข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหาร 
งานสารสนเทศโรงเรียน  ฝ่ายธุรการ  โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 

 
กิจกรรมที่ 1  กิจกรรมการเก็บรวบรวมข้อมูลและรายงานผล = 26,000 บาท 

ที่ รายการ จำนวน/หน่วย 
ราคา/
หน่วย 

งบประมาณ 
อุดหนุน อ่ืนๆ 

1 
2 
 
3 

ค่าจัดเอกสารสารสนเทศประจำป ี(10 เล่ม) 
ค่าจัดทำแผ่นป้ายแสดงข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียน 
ค่าจัดทำเว็บไซต์เก็บรวบรวมขอ้มูลสารสนเทศของโรงเรียน 

10 
10 
 
1 

200 
500 

 
19,000 

2,000 
5,000 

 
19,000 

- 

กิจกรรมที่ 2  กิจกรรมสนับสนุนการดำเนินงานสารสนเทศโรงเรยีน = 12,000 บาท 

ที่ รายการ จำนวน/หน่วย 
ราคา/
หน่วย 

งบประมาณ 
อุดหนุน อ่ืนๆ 

1 
2 
3 
4 
 

หมึกเครื่องพิมพ์ Canon G3000 - C M Y BK 
เครื่องยิงบอร์ด แม็กซ์ TG-A 
ลวดยิง แม็กซ์ T3-13MB (5 กล่อง) 
ลวดยิง แม็กซ์ T3-10MB (5 กล่อง) 
 

1 
1 
5 
5 
 

1,372 
2,022 

90 
65 
 

1,372 
2,022 
450 
325 

 

- 
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กิจกรรมที่ 2  กิจกรรมสนับสนุนการดำเนินงานสารสนเทศโรงเรยีน = 12,000 บาท 

ที่ รายการ จำนวน/หน่วย 
ราคา/
หน่วย 

งบประมาณ 
อุดหนุน อ่ืนๆ 

5 
6 
4 
 
8 
 
9 
 

10 
11 
12 

แผ่นยางรองตัด เอลเฟ่น 30x45 ซม. A3 
แท่นตัดกระดาษ A3 ตราม้า H-839-1 
กระดาษอาร์ตมันเลเซอร์ A4 160แกรม (100แผ่น) HI-
JET HLG164-100 
กระดาษโฟโต้ชนิดมันเงา A4 210แกรม (50แผ่น) แกมมา่ 
PG210 
แฟ้มโชว์เอกสาร 3 ห่วง A4 สัน 5 ซม. สีน้ำเงิน ตราช้าง 
444 
กาวแท่ง 21 กรัม สีขาว (แพ็ค 6 แท่ง) UHU 
ตรายางหมึกในตัว (3 ตรายาง)  
กระดาษถา่ยเอกสาร A4 ขนาด 80 แกรม (5 รีม/กล่อง) 

1 
1 
2 
 
5 
 

10 
 
1 
2 
3 

223 
1,810 
190 

 
210 

 
145 

 
320 
405 
596 

223 
1,810 
380 

 
1,050 

 
1,450 

 
320 
810 

1,788 

- 

 
14. เนื้อหาสาระ (Content for Seminar)  -  
15. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (Connected Agencies) 
     15.1 งานการเงิน         15.2 งานพัสดุ 
     15.3 งานแผนงาน         15.4 หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
16. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (End-products of Expected outcomes) 
     16.1 มีการรายงานข้อมูลที่ครบถ้วนสมบูรณ์ ให้บริการอย่างรวดเร็ว การบรหิารงานมีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์สูงสดุ 
17. เคร่ืองมือท่ีใช้ประเมินผลกิจกรรม 
     17.1 แบบสอบถามความพึงพอใจการใช้งานระบบสารสนเทศของโรงเรียน 
     17.2 แบบสอบถามความพึงพอใจการให้บริการข้อมลูสารสนเทศแก่บุคลากรและนักเรียน 
18. การควบคุมความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น 
     18.1 ระยะเวลาในการรวบรวมข้อมูลและรายงานผลข้อมูลมีความเร่งด่วน ตามหนังสือสั่งการจากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
     18.2 การขอความร่วมมือจากฝ่าย/งาน/กลุม่สาระฯ และผู้ที่เกี่ยวข้องในการให้ข้อมูล เป็นไปด้วยความลำบากและล่าช้า 
19. แนวทางการแก้ปัญหาความเสี่ยงที่จะเกิดขึน้ 
     19.1 จัดเจ้าหน้าที่และบคุลากรดำเนินการรวบรวมข้อมูลและรายงานผลนอกเวลาราชการโดยเบกิจ่ายค่าตอบแทนตาม
ระเบียบกระทรวงการคลัง 
     19.2 ออกแบบและจัดทำโปรแกรมเก็บรวบรวมข้อมลู ท่ีถูกต้อง เป็นปัจจุบัน ให้ฝ่าย/งาน/กลุ่มสาระฯ และผู้ทีเ่กี่ยวข้องได้
บันทึกข้อมูลไว้ให้เป็นปัจจบุัน สามารถนำไปรายงานผลได้ทันที 
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1. (3.8) โครงการ (Project): สนับสนนุงานติดตาม ประเมินผลและรายงานผล 
2. สอดคล้องกับมาตรฐานการศกึษาของโรงเรียน   มาตรฐานท่ี 2   
3. สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของโรงเรียน             ข้อท่ี 4 
   เป้าหมายหลัก                  ข้อท่ี 4.4 , 4.5 
   ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน     ข้อท่ี 4.4.1 , 4.4.2 , 4.4.3 , 4.5.2 
4. หน่วยงานที่รับผิดชอบ (Project proposer) :   งานติดตาม ประเมินผลและรายงานผล ฝ่ายงานธุรการ  
                                                              โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 
5. ผู้รับผิดชอบดำเนินงาน (Project Proposer ) :  นายจิรัฐติกร ศรีช่ืน และคณะ 
6. ลักษณะโครงการ (Type of the project) : โครงการใหม่  
7. หลักการและเหตุผล (Background of Rational Criteria)   
     การขับเคลื่อนการบรหิารจดัการคุณภาพของโรงเรยีน ด้วยการกำหนดทิศทางการบรหิารงานให้เปน็ไปตามวสิัยทัศน์ พันธกิจ 
และค่านิยมของโรงเรยีน มีการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา การจัดทำแผนปฏิบตัิการ ด้วยการเน้นการมสี่วนร่วมของ
บุคลากร และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง การนำแผนปฏิบัติการสู่การปฏิบตัิ จำเป็นต้องมีระบบการกำกับติดตาม เพื่อควบคุมคณุภาพของ
ระบบงานต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพ จึงให้มีการจัดทำโครงการสนับสนุนงานติดตาม ประเมิน และรายงานผลนี้ 
8. วัตถุประสงค ์(Objectives) 
    8.1 เพื่อรวบรวมข้อข้อมูล และจัดเก็บข้อมลูอย่างเป็นระบบ 
    8.2 เพื่อติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัตงิานตามแผนปฏิบัติการ   
    8.3 เพื่อสรุปผลการดำเนินงานตามโครงการและให้การบริหารงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
9. เป้าหมาย (Goals) 
   9.1 ด้านคุณภาพ (Quality)      
         9.1.1 มีวัสดุ ครุภณัฑ์ใช้ในการปฏิบัติงานของสำนักงานอย่างเพียงพอ สะดวกในการดำเนินงานและเก็บรวบรวมข้อมลู 
         9.1.2 มีการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพที่ไดร้ับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน    
   9.2 ด้านปริมาณ (Quantity)     
      9.2.1 มีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัตริาชการประจำปีการศึกษา 
2564 ในการบริหารงานด้านต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ 100 %  
         9.2.2 มีการจัดทำเอกสารรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีการศึกษา 2563 จำนวน 40 เล่ม 
10. สถานดำเนินการ (Place) โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 
11. ระยะเวลาดำเนินการ (Time)  ()  ภาคเรียนท่ี 1  ปีการศึกษา 2564 (1 เมษายน 2564 – 30 กันยายน 2564) 
                       ()  ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2564 (1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565) 
12. วิธีดำเนินการ (Procedure : Activity) 

ลำดับที ่
Item 

การดำเนินการ 
(Implementation) 

ระยะเวลา 
Time 

งบประมาณ 
Budget 

ผู้รับผิดชอบ 
Project 

Proposer 
1. กิจกรรมที่ 1 สนับสนุนพัฒนางานติดตาม ประเมินผลและรายงานผล = งบบำรุงการศึกษา 47,500 บาท 

1.ขั้นเตรียมการ (Plan) 
  1.1 วิเคราะห์ข้อมูลจากผลการปฏิบัตงิานจากปี
การศึกษาที่ผา่นมา 
  1.2 สำรวจความต้องการในการปฏิบตัิงาน 
 

 
มี.ค - เม.ย. 64 

 
พ.ค.64 

 

 
- 
 
- 

นายจิรัฐติกร ศรีชื่น 
และคณะ 
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ลำดับที ่
Item 

การดำเนินการ 
(Implementation) 

ระยะเวลา 
Time 

งบประมาณ 
Budget 

ผู้รับผิดชอบ 
Project 

Proposer 
1. กิจกรรมที่ 1 สนับสนุนพัฒนางานติดตาม ประเมินผลและรายงานผล = งบบำรุงการศึกษา 47,500 บาท 

2.ขั้นดำเนินการ (Do) 
  2.1 จัดหาวัสดุอุปกรณ์ 
  2.2 ดำเนินการเก็บข้อมูล ติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินโครงการครั้งที่ 1 
  2.3 ดำเนินการเก็บขอ้มูล ติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินโครงการครั้งที่ 2 
  2.4 ดำเนินการเก็บขอ้มูล ติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินโครงการครั้งที่ 3 
  2.5 ดำเนนิการเก็บขอ้มูล ติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินโครงการครั้งที่ 4 
  2.6 จัดทำเอกสารรายงานผลปฏิบัติราชการฯ 
3.ขั้นติดตามประเมินผล (Check) 
  3.1 ประเมินผลงาน/รายงานผลการดำเนินงาน 
4.ขั้นทบทวนปรบัปรงุแก้ไข (Action) 
  4.1 ทบทวนรายงานเพื่อวางแผนปรับปรุง  
  4.2 สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน 

 
มิ.ย. 64 – มี.ค.65 

มิ.ย. 64 
 

ก.ย. 64 
 

ธ.ค. 64 
 

มี.ค. 65 
 

 
มี.ค. 65 

 
 

มี.ค. 65 

 
37,500 

 
- 
 
- 
 
- 
 

10,000 
 

- 
 
- 
- 

นายจิรัฐติกร ศรีชื่น 
และคณะ 

 
13. งบประมาณ (Proposed Budget)   
      13.1 เงินบำรุงการศึกษา                47,500    บาท 
      13.2 เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี            -        บาท 
      13.3 เงินอ่ืนๆ                                 -        บาท 
             รวม (Total)                     47,500    บาท 
 

แบบประมาณการค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนงานติดตาม ประเมนิผลและรายงานผล 
งานติดตาม ประเมินผลและรายงานผล ฝ่ายงานธุรการ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 

ที่ รายการ จำนวน   
(หน่วย) 

ราคาหน่วยละ งบประมาณ 
บำรุงการศึกษา เงินอ่ืนๆ 

1 เครื่องปริ้นเตอร์อิงค์เจ็ท Canon G6070 1 9,900 9,900 - 
2 โปรแกรม Antivirus 2 2,000 4,000  
3 ค่าซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ (ตลอดปีการศึกษา) - - 13,500 - 

4 เอกสารรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจำป ี2564 40 250 10,000 - 

5 ลวดเสียบกระดาษกลม (กล่อง 50 ตัว) ตรา เอลเฟ่น 1 20 10 200 - 
6 คลิปดำ 1 นิ้ว (กล่อง12ตัว) ตรามา้ รหสั 111 6 25 150  
7 คลิปดำ 1.5 นิ้ว (กล่อง12ตัว) ตราม้า รหัส 109 6 50 300  
8 คลิปดำ 2 นิ้ว (กล่อง12ตัว) ตรามา้ รหสั 108 6 75 450  

9 ปลั๊กไฟ มอก. 3 ช่อง ยี่ห้อ Anitech H123-WH สีขาว ยาว 
2 เมตร 

2 200 400  

10 ปลั๊กไฟ (มอก.) 5 ช่อง 1 สวิตซ์ สีขาว ยาว 3 เมตร 3 350 1,050  
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11 อุปกรณ์เช่ือมต่อคอมพิวเตอร์ USB HUB 3.0 4 พอร์ต 4 500 2,000  

ที่ รายการ จำนวน   
(หน่วย) 

ราคาหน่วยละ งบประมาณ 
บำรุงการศึกษา เงินอ่ืนๆ 

12 ลําโพงคอมพิวเตอร ์ 1 1,000 1,000  
13 กล่องเก็บเอกสาร 6 150 900  
14 ปากกาไวท์บอร์ด หวักลม สีมว่ง 25 10 250  
15 ปากกาไวท์บอร์ด หวักลม สีชมพ ู 25 10 250  

16 
ปากกาไวท์บอร์ด หวักลม (แพ็ค 12 ด้าม) ยี่ห้อ 
PILOT 

250 8 2,000  

17 หมึกเติมปากกาไวท์บอร์ด 30 ซีซี. ยี่หอ้ PILOT 8 75 600  
18 กระดาษโน๊ต โพสตอ์ิทโน๊ต 25 12 300  
19 ดินสอกด พร้อมไส้ดินสอ 2 125 250  

รวมทั้งหมด 47,500 
 
14. เนื้อหาสาระ (Content for Seminar)  
        มีการดำเนินการติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการดำเนนิงานของแต่ละโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี
การศึกษา 2564 
15. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (Connected Agencies)   
     151. หน่วยงานราชการ/เอกชน               15.2 ฝ่ายงานทั้ง 4 ฝ่าย  15.3 งานแผนงาน 
     15.4 งานพัสดุ             15.5 งานการเงิน   
16. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (End – products of Expected outcomes) 
    16.1 มีการนิเทศกำกับกับ ติดตาม ประเมินและการรายงานผลการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัตริาชการประจำปีการศึกษา 
2564 ภายใน 15 วันหลังดำเนินงานตามโครงการเสรจ็สิ้น 
    16.2 มีการจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน ปีการศึกษา 2563  จำนวน 40 เล่ม 
    16.3 มีวัสดุ อุปกรณ์ใช้ในสำนกังานอย่างมีประสิทธิภาพ 
    16.4 การดำเนินงานตาม โครงการบรรลผุลสำเร็จมีประสิทธิภาพส่งผลให้นักเรียนไดร้ับการเรียนรู้เต็มตามศักยภาพ 
และมผีลสัมฤทธ์ิสูงขึ้น 
17. เคร่ืองมือท่ีใช้ประเมินผลกิจกรรม  
       17.1 แบบกำกับติดตามและนิเทศโครงการ 
       17.2 แบบรายงานผลการประเมินการดำเนินโครงการ 
18. การควบคุมความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น  
      18.1 ผู้รับผิดชอบโครงการ ไมส่่งรายงานหลังเสร็จสิ้นการดำเนินภายใน 15 วันทำการ 
      18.2 มีการดำเนินงานก่อน โดยไมแ่จ้งงานแผนงานและงานติดตาม ประเมินและรายงานผล 
19. แนวทางการแก้ปัญหาความเสี่ยงที่จะเกิดขึน้  
      19.1 แจง้ให้ผู้รับผิดชอบโครงการรับทราบอย่างต่อเนื่อง หากแจ้งแล้วยังไม่ปฏิบัติ ให้แจ้งต่อผูบ้รหิารรับทราบต่อไป 
      19.2 หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง จะต้องช่วยกันดูแลให้เป็นไปตามขั้นตอนของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ 
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1. (3.9) โครงการ (Project)   สนับสนุนงานบุคลากร 
2. สอดคล้องกับมาตรฐานการศกึษาของโรงเรียน   มาตรฐานที่ 2   
3. สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของโรงเรียน  ข้อที ่5 
   เป้าหมายหลัก                  ข้อท่ี 5.2 , 5.3 , 5.4  
   ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน     ข้อท่ี 5.2.1 , 5.3.1 , 5.3.2 , 5.3.3 , 5.4.2 , 5.4.5 
4. หน่วยงานที่รับผิดชอบ       งานบุคลากร ฝ่ายธุรการ  โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 
5. ผู้รับผิดชอบดำเนินงาน (Project proposer)    นายสุรินทร์  ทวยหมื่นและคณะ 
6. ลักษณะโครงการ (Type of the project)       โครงการใหม่  
7. หลักการและเหตุผล ( Background of Rational Criteria) 
          การบริหารงานบุคลากรในสถานศึกษา เป็นภารกิจสำคัญทีมุ่่งส่งเสริมให้สถานศึกษาสามารถปฏิบัติงานด้านการบริหาร
บุคคลให้เกดิความคล่องตัว อิสระภายใต้กฎหมาย ระเบียบ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนา มคีวามรู้ 
ความสามารถ มีขวัญและกำลังใจ ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ มคีวามมั่นคงและก้าวหน้าในวิชาชีพ   โรงเรียนร้อยเอด็วิทยาลัย 
จึงจัดทำโครงการพฒันางานบุคลากรในโรงเรยีนขึ้น เนื่องจากบุคลากรโรงเรียนถือเป็นทรัพยากรที่มีความสำคญัมากท่ีสดุ  เมื่อ
บุคลากรมีขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าท่ีย่อมบังเกิดผลดีแก่ทางราชการ ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ของผู้เรียนเป็นสำคญั 
8. วัตถุประสงค์ ( Objectives ) 
     8.1 เพื่อพัฒนางานบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล   
    8.2 เพื่อให้การดำเนินงานด้านการบริหารบุคคลถูกต้อง รวดเร็วปัจจบุัน 
  8.3 เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจใหแ้ก่ครู / บุคลากรในโรงเรียน 
      8.4 เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการทำงานของครู /บุคลากรให้มีความรู้ความสามารถตรงกับความต้องการของแต่ละบุคคล 
   8.5 เพือ่ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานวิชาชีพได้รับการยกย่องเชิดชูเกยีรติมคีวามมั่นคงและ
ความก้าวหน้าในวิชาชีพ ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาคณุภาพการศึกษาของผู้เรียนเป็นสำคญั 
9. เป้าหมาย (Goals)  
    9.1 ด้านคุณภาพ (Quality)  
          9.1.1 โรงเรียนมีบุคลากรครบทุกสาขาทั้งชาวไทยและต่างประเทศ การบริหารงานบุคลากรมีประสิทธิภาพ  
    9.2 ด้านปริมาณ (Quantity) 
          9.2.1 การบริหารจดัการเกี่ยวกับบุคลากรในสถานศึกษามีความถูกต้อง รวดเร็ว ข้อมลูเป็นปัจจุบัน และตรวจสอบได้  
ร้อยละ 80  
          9.2.2 บุคลากรร้อยละ 80 มีความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานบุคลากรในโรงเรยีน 
10. สถานที่ดำเนินการ (Place)        โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 
11. ระยะเวลาดำเนินการ (Time)      (  )  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (1 เมษายน 2564 – 30 กันยายน 2564) 
               (  )  ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2563 (1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565) 
12. วิธีดำเนินการ ( Procedure : activity )    

ลำดับที ่
Item 

การดำเนินงาน 
Implementation 

ระยะเวลา 
Time 

งบประมาณ Budget  ผู้รับผิดชอบ 
Project Proposer 

1 กิจกรรมจัดซื้อวัสดุ งบประมาณ = งบบำรุงการศึกษา 65,500 บาท 
 1.ขั้นเตรียมการ (Plan) 

  1.1 สำรวจวัสดุ ครุภัณฑ์ ที่มกีารชำรดุ หรือไม่
เพียงพอต่อการใช้งาน 
  1.2 สำรวจราคากลางครุภัณฑ์ 
  1.3 ประชุมวางแผนเสนอโครงการ 
 

1- 31เม.ย.64 
 
 
 

 

 
-  
- 
- 

 

นายสุรินทร ์ ทวยหมื่น 
และคณะ 
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12. วิธีดำเนินการ ( Procedure : activity )    
ลำดับที ่
Item 

การดำเนินงาน 
Implementation 

ระยะเวลา 
Time 

งบประมาณ Budget  ผู้รับผิดชอบ 
Project Proposer 

1 กิจกรรมจัดซื้อวัสดุ งบประมาณ = งบบำรุงการศึกษา 65,500 บาท 
 2.ขั้นดำเนินการ (Do) 

  2.1 แต่งตั้งคณะกรรมการ 
  2.2 จัดซ้ือวัสดุ ครุภัณฑ์ 
  2.3 ซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ 
  2.4 จัดทำป้ายและบอร์ดบริหารงาน 
3.ขั้นติดตามประเมินผล (Check) 
   3.1 ประเมินผลงาน/รายงานผลการดำเนินงาน 
4.ขั้นทบทวนปรบัปรุงแก้ไข (Action) 
  4.1 ทบทวนรายงานเพื่อวางแผนปรับปรุง  
  4.2 สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน 

1ก.ค.64–31ธ.ค64 
 
 
 
 

15 มี.ค. 65 
 

31 มี.ค. 65 
 

 
- 

47,500 
5,000 
5,000 

- 
 
- 
 

นายสุรินทร ์ ทวยหมื่น 
และคณะ 

2. กิจกรรมปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ งบประมาณ = งบบำรุงการศึกษา 3,000 บาท 
 1.ขั้นเตรียมการ (Plan) 

  1.1 รวบรวมรายชื่อและจำนวนครูและบุคลากร
ใหม่ ที่มาปฏิบัติหน้าที่ทีโ่รงเรียนร้อยเอด็วิทยาลยั  
  1.2 ประชุมวางแผนเสนอโครงการ 
2.ขั้นดำเนินการ (Do) 
   2.1 แต่งตั้งคณะกรรมการ 
   2.2 จัดปฐมนิเทศบุคลากรใหม ่
3.ขั้นติดตามประเมินผล (Check) 
   3.1 ประเมินผลงาน/รายงานผลการดำเนินงาน 
4.ขั้นทบทวนปรบัปรุงแก้ไข (Action) 
  4.1 ทบทวนรายงานเพื่อวางแผนปรับปรุง  
  4.2 สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน 

 
1 - 31 พ.ค. 64 

 
 

1 – 5 มิ.ย. 64 
 

6 - 8 มิ.ย. 64 
9 มิ.ย. 64 

 
31 ส.ค. 65 

 
- 
 
- 
 
- 

3,000 
- 
 
- 

นางวลักษวรรณ วาเหลา 
และคณะ 

3. กิจกรรมปรับปรุงห้องบุคลากร = งบบำรุงการศึกษา 26,700 บาท 
 1.ขั้นเตรียมการ (Plan) 

  1.1 รวบรวมข้อมูลอุปกรณ์ที่ต้องจัดทำเพิ่มเติม
และปรับซ่อมแก้ไข 
  1.2 วิเคราะห์ขอ้มูลสภาพห้อง 
  1.3 ประชุมวางแผนเสนอโครงการ 
2.ขั้นดำเนินการ (Do) 
   2.1 แต่งตั้งคณะกรรมการ 
   2.2 จัดทำและปรับปรุงห้องบุคลากร 
 3.ขั้นติดตามประเมินผล (Check) 
   3.1 ประเมินผลงาน/รายงานผลการดำเนินงาน 
4.ขั้นทบทวนปรบัปรุงแก้ไข (Action) 
  4.1 ทบทวนรายงานเพื่อวางแผนปรับปรุง  
  4.2 สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน 

 
1- 31 มิ.ย.64 

 
 
 
 

1-4 มี.ค.65 
7-31 มี.ค.65 
31 ส.ค. 65 

 
31 ส.ค. 65 

 
- 
 
 
 
 
- 

26,700 
- 
 
- 
 

นายสุรินทร ์ทวยหมื่น 
และคณะ 
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ลำดับที ่
Item 

การดำเนินงาน 
Implementation 

ระยะเวลา 
Time 

งบประมาณ Budget  ผู้รับผิดชอบ 
Project Proposer 

4 กิจกรรมศึกษาดูงานนอกสถานศึกษา  = งบอ่ืน ๆ 700,000 บาท 
  1.ขั้นเตรยีมการ (Plan) 

   1.1 รวบรวมข้อมูล หาสถานที่ที่เหมาะสม 
  1.2 วิเคราะห์ขอ้มูลการปฏิบัติงาน  
  1.3 ประชุมวางแผนเสนอโครงการ 
2.ขั้นดำเนินการ (Do) 
  2.1 แต่งตั้งคณะกรรมการ 
  2.2 จัดเตรียมเอกสาร วัสดุอุปกรณ์ ตดิต่อ
ประสานงานกับสถานที่ที่จะไปศึกษาดูงาน 
  2.3 กิจกรรมศึกษาดูงานนอกสถานศึกษา 
3.ขั้นติดตามประเมินผล (Check) 
   3.1 ประเมินผลงาน/รายงานผลการดำเนินงาน 
4.ขั้นทบทวนปรบัปรุงแก้ไข (Action) 
  4.1 ทบทวน/วางแผนปรับปรุง/สรุปและรายงาน 

 
1- 31 ก.ค.64 

 
 
 

1-5 ส.ค.64 
6-10 ส.ค.64 

 
11-30 ก.ย.64 
1 มี.ค. 65 

 
31 มี.ค. 65 

 
- 
 
 
 
- 

10,000 
 

690,000 
72,000 

 
- 

นายสุรินทร ์ ทวยหมื่น 
และคณะ 

5 กิจกรรมวันเกียรตยิศ  = งบอ่ืน ๆ 85,000 บาท 
  1.ขั้นเตรยีมการ (Plan) 

   1.1 รวบรวมข้อมูล กำหนดวันที่เหมาะสม 
  1.2 วิเคราะห์ขอ้มูลการปฏิบัติงาน  
  1.3 ประชุมวางแผนเสนอโครงการ 
2.ขั้นดำเนินการ (Do) 
  2.1 แต่งต้ังคณะกรรมการ 
  2.2 จัดเตรียมข้อมูล ประสานกบัร้านทำหนังสือ
เกียรติยศ 
  2.3 จัดกิจกรรมวันเกียรติยศ 
3.ขั้นติดตามประเมินผล (Check) 
   3.1 ประเมินผลงาน/รายงานผลการดำเนินงาน 
4.ขั้นทบทวนปรบัปรุงแก้ไข (Action) 
  4.1 ทบทวน/วางแผนปรับปรุง/สรุปและรายงาน 

 
1- 31 ก.ค.64 

 
 
 

1-5 ก.ค.64 
1-31 ส.ค.64 

 
1-20 ก.ย.64 
1 มี.ค. 65 

 
31 มี.ค. 65 

 

 
- 
 
 
 
- 

15,000 
 

70,000 
- 
 
- 

นายสุรินทร์  ทวยหมื่น 
และคณะ 

 

13. งบประมาณ (Proposed Budget)  
  13.1 เงินบำรุงการศึกษา   95,200    บาท 
            13.2 เงินอ่ืนๆ                     865,000         บาท  
        รวมเงิน (Total)           785,200  บาท 

ประมาณการค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนงานบุคลากร  
งานบุคลากร  ฝ่ายธุรการ  โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 

 

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมจดัซื้อวัสด ุงบประมาณ =65,500 บาท  

ที่ รายการ จำนวน/หน่วย 
ราคา/
หน่วย 

งบประมาณ 
อุดหนุน อ่ืนๆ 

1 หมึกเติมปริ้นเตอร์ สีดำ, สีเหลือง, สีน้ำเงิน, สีแดง 2 1,500 3,000 - 
2 หมึกเครื่องพิมพ์เลเซอร์ hp 85A 4 2,500 10,000 - 
3 แฟ้มประวัติบุคลากร 250 10 2,500 - 
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ประมาณการ 
 

 

 

 

 
14. เนื้อหาสาระ ( Content for Seminar )  
      พัฒนาความรู้  ทักษะ  ประสบการณ์และคณุธรรมจริยธรรมของครู  ระบบการบริหารการศึกษา  การจัดการเรียนการสอน 
 
 
 
 
 

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมจดัซื้อวัสด ุงบประมาณ =65,500 บาท  

ที่ รายการ จำนวน/หน่วย 
ราคา/
หน่วย 

งบประมาณ 
อุดหนุน อ่ืนๆ 

4 โล่เชิดชูเกียรติบุคลากรวันเขียว-แสดและวันเกียรตยิศ 25 1,000 25,000 - 
5 กรอบเกียรติบัตรวันเขยีว-แสดและวันเกยีรติยศ 200 100 20,000 - 
8 อุปกรณ์สำนักงาน   5,000  

รวม 65,500 

กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมปฐมนิเทศครูใหม่ งบประมาณ = 3,000 บาท  

ที่ รายการ จำนวน/หน่วย 
ราคา/
หน่วย 

งบประมาณ 
อุดหนุน อ่ืนๆ 

1 ค่าอาหารว่าง 30 30 900 - 
2 ค่าเอกสาร 30 20 600 - 
3 ค่าตอบแทนวิทยากร 3 500 1,500 - 

รวม 3,000 

กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมศึกษาดูงานนอกสถานศึกษา งบประมาณ = 700,000 บาท  

ที่ รายการ จำนวน/หน่วย 
ราคา/
หน่วย 

งบประมาณ 
อุดหนุน อ่ืนๆ 

1 ค่าเหมาจ้างรถ - - - 200,000 
2 ค่าเอกสาร - - - 20,000 
3 ค่าสถานที ่ - - - 20,000 
4 ค่าตอบแทน - - - 10,000 
5 ค่าอาหาร - - - 150,000 
6 ค่าที่พัก - - - 300,000 

รวม 700,000 

กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมวันเกียรตยิศ งบประมาณ = 85,000 บาท  

ที่ รายการ จำนวน/หน่วย 
ราคา/
หน่วย 

งบประมาณ 
อุดหนุน อ่ืนๆ 

1 จัดทำหนังสือเกียรติยศ 700 เล่ม 100 - 70,000 
2 จัดทำป้ายไวนิลเกียรติยศ 3 ป้าย 5,000 - 15,000 

รวม 85,000 
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15. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (Connected Agencies)    
     15.1 หน่วยงานราชการ/เอกชน                         15.2 งานแผนงาน 
     15.5 งานพัสดุ      15.4 งานการเงิน 
 16. ผลที่คาดว่าจะได้รับ ( End-products of Expected outcomes ) 
      16.1 โรงเรียนมีระบบการจดัการข้อมูลด้านบุคลากรอย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ   
       16.2 บุคลากรในโรงเรยีนสามารถปฏิบตัิหน้าที่ตามที่ไดร้ับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 
       16.3 บุคลากรในโรงเรยีนไดร้ับการพัฒนาตนเองและสามารถนำมาพัฒนาการเรียนการสอนเปน็ท่ีประจักษ์จากผลงานครู                        
และนักเรียน 
       16.4 บุคลากรในโรงเรยีนไดร้ับการยกย่องเชิดชูเกยีรตเิป็นที่ประจักษ์ต่อชุมชน 
17. เคร่ืองมือท่ีใช้ประเมินผลกิจกรรม   
     17.1 แบบประเมินขีดความสามารถอัตรากำลังของ สพม.ร้อยเอ็ด 
     17.2 แบบประเมินประสิทธิภาพงานบุคลากร 
      17.3 แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ 
18. การควบคุมความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น  
      18.1 งานบุคลากรส่วนใหญ่เปน็งานเกี่ยวข้องกับข้อมูลและเกี่ยวข้องกับเอกสาร สัญญาจ้างตา่ง ๆ รวมทั้งต้องเก็บข้อมูล
เกี่ยวกับครูและบุคลากรทางการศกึษาของโรงเรียนทั้งหมด จึงต้องจดัเก็บให้ดี ปลอดภัยโดยเฉพาะปลวก และความเสียหายอื่น 
และสามารถตรวจสอบได้ทันที รวมทั้งมีระบบทำลายเอกสารเมื่อครบกำหนดการเก็บรักษาท่ีเหมาะสมเช่น เอกสารการลา การไป
ราชการครู สรุปการลงเวลาของครูและบคุลากรในโรงเรียน 
   18.2 การลงเวลาปฏิบตัิราชการของครูและบุคลากรต่าง ๆ อาจมีการคลาดเคลื่อนหรือมีปญัหาเนื่องจากลงเวลาโดยเครื่อง
อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องอาจขัดข้อง หรือมีความผิดพลาดได ้
19. แนวทางการแก้ปัญหาความเสี่ยงที่จะเกิดขึน้  
      19.1 จัดหาและจดัทำที่เก็บเอกสารให้เพียงพอ สะดวกต่อการใช้งานและปลอดภัย รวมทั้งปรับปรุงห้องให้เหมาะต่อการ
ให้บริการปลอดภัยจากปลวกและอื่น ๆ มีระบบการทำลายเอกสารเมื่อครบกำหนดตามระเบยีบที่ราชการกำหนด 
    19.2 มีระบบกล้องวงจรปิดเพื่อเปน็หลักฐานยืนยันการลงเวลาการทำงาน และเป็นหลักฐานสำคัญได้ และจัดหาเครื่องลงเวลา
อิเล็กทรอนิกสส์ำรองไวเ้พื่อป้องกันความผิดพลาดหรือเหตุขัดข้องที่อาจเกิดขึ้น และแก้ปญัหาได้ทันท่วงที 
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1. (3.10) โครงการ (Project)  สนับสนุนระบบงานควบคุมภายใน 
2. สอดคล้องกับมาตรฐานการศกึษาของโรงเรียน   มาตรฐานที่ 2   
3. สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของโรงเรียน  ข้อที่ 4 , 6 
   เป้าหมายหลัก                  ข้อท่ี 4.4 , 4.3 , 6.1 , 6.2    
   ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน     ข้อท่ี 4.4.1 , 4.4.2 , 4.4.3 , 6.1.1 , 6.1.2 , 6.2.1 
4. หน่วยงานที่รับผิดชอบ       งานแผนงาน   ฝ่ายธุรการ  โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 
5. ผู้รับผิดชอบดำเนินงาน (Project proposer)   นางสาวสุวิมล  สีแสงสว่าง และคณะ 
6. ลักษณะโครงการ (Type of the project)      โครงการใหม่    
7. หลักการและเหตุผล   (Background of Rational Criteria ) 
    เพื่อขับเคลื่อนแผนพัฒนาการศึกษา วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายและแผนสู่การปฏิบตัิให้บรรลุเปา้หมายของสถานศึกษาอย่างมี
ประสิทธิภาพ  สนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของสถานศึกษา เชื่อมโยงยุทธศาสตร์กับงานควบคุมภายใน เพื่อตรวจสอบการ
ใช้งบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมายของการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาให้มีมาตรฐานอย่างต่อเนื่องเทียบเคียง
มาตรฐานสากล โรงเรียนร้อยเอด็วิทยาลัยจึงได้จดัทำโครงการสนบัสนุนระบบงานควบคุมภายในข้ึน เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางใน
การปฏิบัติงาน 
   
8. วัตถุประสงค์  (Objectives)  

8.1  ส่งเสรมิระบบงานแผนงาน เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบรหิารโรงเรยีนให้เกิดประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล 
    8.2  ส่งเสริมระบบการบริหารจัดการ งบประมาณ อย่างโปร่งใสตรวจสอบได้และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด  มีระบบควบคุม
ภายใน และ บริหารจดัการตามหลักธรรมาภิบาล 
9. เป้าหมาย (Goals) 
   9.1  ด้านปริมาณ (Quantity)              
         9.1.1  โรงเรียนร้อยเอ็ดวทิยาลัยมีการควบคุมการใช้งบประมาณตามเป้าหมายในการบริหารการจัดการศึกษาที่มี
ประสิทธิภาพ ร้อยละ 80 
         9.1.2  บุคลากรโรงเรียนรอ้ยเอ็ดวิทยาลยัมีการดำเนินการตามโครงการ/งาน ที่กำหนดในแผนการดำเนินการ ร้อยละ 80 
         9.1.3  โรงเรียนมีการควบคุมการบริหารจดัการทีส่อดคล้องกับวิสัยทัศ พันธกิจ และเป้าประสงค์ที่วางไว้ร้อยละ 80 
   9.2 ด้านคุณภาพ (Quality) 
  9.2.1  โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยสามารถควบคมุการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการ และใช้แนวทางการปฏิบัติ
ราชการร้อยละ 80 
 9.2.2  บุคลากรโรงเรียนร้อยเอ็ดวทิยาลัยร้อยละ 80 ดำเนินการตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบตัิการ  
         9.2.3   โรงเรียนร้อยเอด็วทิยาลัยมีการใช้งบประมาณตามแผนปฏิบัติการอย่างคุ้มค่าและสามารถตรวจสอบได ้
10. สถานที่ดำเนินการ (Place)      โรงเรียนร้อยเอด็วิทยาลัย 
11. ระยะเวลาดำเนินการ (Time)   ( √ )  ภาคเรียนท่ี 1  ปีการศกึษา 2564 (1 เมษายน 2564 – 30 กันยายน 2564) 
            ( √ )  ภาคเรียนท่ี 2  ปีการศึกษา 2564 (1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565) 
12. วิธีดำเนินการ (Procedure : activity) 
ลำดับที ่
I tem 

การดำเนินงาน 
Implementation 

ระยะเวลา 
Time 

งบประมาณ 
Budget  

ผู้รับผิดชอบ 
Project Proposer 

1.กิจกรรมสนับสนุนระบบงานแผนงาน งบบำรุงการศึกษา = 44,000 บาท   
1.ขั้นเตรียมการ (Plan) 
  1.1 เสนอโครงการอนุมัติ/ประชุมผู้รับผิดชอบ 
2.ขั้นดำเนินการ (Do) 
  2.1 สำรวจครุภัณฑ์ที่ใช้ในการปฏิบัตงิาน  

มี.ค.- เม.ย.64 
 

 

  น.ส.สุวิมล  สีแสงสว่าง 
และคณะ 
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ลำดับ

ที่ 
Item 

การดำเนินงาน 
Implementation 

ระยะเวลา 
Time 

งบประมาณ 
Budget 

ผู้รับผิดชอบ 
Project Proposer 

 
  2.2 จัดซื้อครุภัณฑ์ที่ขาดเพื่อในการปฏิบัติงาน 
  2.3 ซ่อมแซมบำรุงครุภัณฑ์ที่ชำรุดให้สามารถกลับใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 
3.ขั้นติดตามประเมินผล (Check) 
   3.1 ประเมินผลงาน/รายงานผลการดำเนินงาน 
4.ขั้นทบทวนปรบัปรงุแก้ไข (Action) 
  4.1 ทบทวนรายงานเพื่อวางแผนปรับปรุง  
  4.2 สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน 

พ.ค. 64– ก.พ. 
64 
 
 

มี.ค. 65 

มี.ค. 65  

44,000 บาท 
 
 
 
 
  

นางสาวสุวิมล  สีแสง
สว่าง 
และคณะ 

13. งบประมาณ (Proposed Budget)  
     13.1 งบอุดหนุน (Budget)                   44,000          บาท 
     13.2 เงินบริจาค                         -                บาท  
          รวม (Total )                44,000          บาท 
 

ประมาณการค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนระบบงานแผนงาน งบประมาณโรงเรียน 
งานแผนงาน   ควบคุมภายใน  โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 

กิจกรรมสนับสนุนระบบงานควบคุมภายใน งบประมาณ = 44,000 บาท  

ที่ รายการ จำนวน/หน่วย ราคา/หน่วย งบประมาณ 
อุดหนุน อ่ืนๆ 

1. เข้าเล่มงานควบคุมภายใน 50 250 5,000 - 
2. เทปลบผิด 1 กล่อง 500 500 - 
3. เมาส์ สีดำ Logitech B100 4 170 680 - 
4.. แผ่นรองเมาส์ชนิดหมอนรองข้อมือ 4 180 720 - 
5. ลวดเสียบ กลม (แพ็ค10กล่อง) ตรามา้ No.1 3 110 330 - 
6. อะแด็ปเตอร์ HDMI to VGA รุ่น PSHV1WH-18 2 400 800 - 
7. กระดาษการ์ดสี A 4 180แกรม (แพ็ค200แผ่น) ONE  ขาว, ชมพู, ฟ้า, เขยีว, เหลือง 5 200 1,000 - 
8. รางปลั๊กไฟ (มอก.) 5 ช่อง (3 เมตร) สขีาว  2 300 600 - 
9. อุปกรณ์เช่ือมต่อคอมพิวเตอร์ USB 3.0 4 พอร์ต Wavlink UH30413 2 450 900 - 
10. แฟลชไดร์ฟ Kingston Data Traveler 50 64GB (DT50) 4 350 1,400 - 
11. อุปกรณ์บันทึกข้อมูลระบบคลาวด ์My CloudTM Home 2TB 1 4,890 4,890 - 
12. ปากกาไวท์บอร์ด หัวกลม (แพ็ค12ด้าม) (น้ำเงิน, แดง, ดำ) ไพล็อต WBMKM 6 270 1,620 - 
13. กล่องใส่แม็กกาซีน สีเทา ONE BF-93 10 60 600 - 
14. ตู้เอกสาร 5 ชั้น โครงสีขาว ลิ้นชักสีฟ้า ออร์ก้า CFA5 1 500 500 - 
15. แฟ้มใส่เอกสาร Elephant 444 3 Rings View Binder 10 135 1,350 - 
16. ซองพลาสติกผูกเชือกขยายข้าง A4 สีฟา้ (แพ็ค12ซอง) ตราช้าง  5 190 950 - 
17. ปากกาลูกลื่น 0.5 มม. หมกึสีน้ำเงิน. ด้ามคละสี. 50 ด้าม/แพ็ค 2 150 300 - 
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กิจกรรมสนับสนุนระบบงานควบคุมภายใน งบประมาณ = 44,000 บาท  

ที่ รายการ จำนวน/หน่วย ราคา/หน่วย งบประมาณ 
อุดหนุน อ่ืนๆ 

18. ปากกาลูกลื่น 0.5 มม. หมกึสีแดง. ด้ามคละสี. 50 ด้าม/แพ็ค 2 150 300 - 
19. สมุดปกแข็ง 190 x 310 มม. 55 แกรม 70 แผ่น (แพ็ค 6 เล่ม) สีน้ำเงิน Venus 1 220 220 - 
20. กล้อง canon EOS 2000D+18-55 mm III 1 14,000 14,000 

 

21. กล่องไลฟ์สด Apogee HDMI Capture USB 3.0 HV-HCA12 1 3,000 3,000 
 

22.  ไมค์ Saramonic LavMicro 1 1,500 1,500 
 

23.  เมาส์ปากกา Wacom intuos pen small 1 2,000 2,000 
 

24.  กระดาษปกประกาศนียบัตร 180 แกรม 100 แผ่น 2 200 400 
 

25. แผ่นยางรองตัด 45x60ซม. A2 สีเขียว ONE GA-01A2 1 440 440 
 

รวมเงิน 44,000 บาท 
 
14. เนื้อหาสาระ (Content for Seminar) (เฉพาะโครงการที่มีการประชุม อบรม สัมมนา)   
      - การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนปฏิบัติการ 2565 งานควบคุมภายใน งานตดิตาม ประเมินผล และรายงานผล 
15. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (Connected Agencies)    
     151. หน่วยงานราชการ/เอกชน                         15.2 ผู้ปกครอง         
     15.3 สถาบันการศึกษา        15.4 กลุ่มสาระการเรียนรู ้
     15.5 งานพัสดุ งานการเงิน    15.6 งานแผนงาน 
16. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (End-products of Expected outcomes) 
      16.1 มีสรุปผลควบคุมภายในประจำปี ใช้จำนวน 40 เล่ม  
      16.2 บุคลากรโรงเรยีนสามารถใช้เครื่องมือในการประเมินผลการปฏิบัติงาน และวิเคราะหค์วามเสี่ยง ควบคุมควบ 
ความเสีย่ง ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
      16.3 มีวัสดุ อุปกรณ์ใช้ในสำนักงานอย่างมีประสิทธิภาพ และมีการซ่อมแซม บำรุงรักษาให้อยู่ในสภาพท่ีพร้อมใช้งาน
ตลอดเวลา 
17. เคร่ืองมือท่ีใช้ประเมินผลกิจกรรม 
     17.1 การสังเกตพฤติกรรมการรับบริการและประสานงานจากบคุลที่เกี่ยวข้อง 
     17.2 แบบสอบถามความพึงพอใจ 
18. การควบคุมความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น   
      18.1 ในบางกิจกรรมไม่สามารถควบคุมความเสีย่งได้ทั้งหมด 
      18.2 ในการรายงานผลความเสี่ยงจากกิจกรรมต่าง ๆ ผูร้ับผดิชอบโครงการไม่ระบุความเสี่ยงและผลจากการจัดกจิกรรมตาม
ความเป็นจริง ทำให้ไม่สามารถตรวจสอบและช่วยกันควบคุมความเสี่ยงไม่ใหเ้กิดขึ้นในครั้งต่อไปได้ 
19. แนวทางการแก้ปัญหาความเสี่ยงที่จะเกิดขึน้  
      19.1 ควรให้หลายๆฝ่ายร่วมกันหาวิธีควบคุมความเสี่ยง และใช้เครื่องมือในการควบคุมความเสีย่งท่ีหลากหลาย  
  19.2 ขอความร่วมมือจากผู้รับผิดชอบโครงการระบุความเสี่ยงท่ีอาจเกิดขึ้นก่อน และหลังการดำเนินงานทุกครั้ง  
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1. (3.11)โครงการ (Project)  สนับสนุนระบบงานตรวจสอบภายใน   
2. สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน  มาตรฐานท่ี 2  
3. สอดคล้องกับยุทธศาสตร์   ข้อท่ี 4,6      
   เป้าหมายหลัก                  ข้อท่ี 4.1,4.5,6.1,6.2,6.3     
   ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน     ข้อท่ี 4.5.3,6.1.1,6.2.1,6.3.1     
4. หน่วยงานที่รับผิดชอบ  งานตรวจสอบภายใน  ฝ่ายธุรการ  โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 
5. ผู้รับผิดชอบโครงการ (Project proposer)   นางนิภาศิริ  กาฬอ่อนศรี  และคณะ 
6. ลักษณะโครงการ (Type of the project)    โครงการใหม่  
7. หลักการและเหตุผล (Background and Rational Criteria) 
    งานตรวจสอบภายใน เป็นงานให้บริการแก่ฝ่ายบริหาร และคณะครู บุคลากรในโรงเรียน 
ในการบริหารงบประมาณ เพื่อให้เกิดความม่ันใจในการดำเนินงาน ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ความคุ้มค่า 
ในการใช้จ่ายเงินงบประมาณ รวมท้ังความถูกต้อง เชื่อถือได้ของข้อมูลทางการเงิน ละการปฏิบัติตามกฎระเบียบ 
ท่ีเกี่ยวข้องเป็นไปในทิศทางท่ีดีขึ้น บรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายท่ีกำหนดไว้ และยังสามารถให้ข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์ 
แก่ฝ่ายบริหารและคณะครูที่เกี่ยวข้องในการวางแผนการจัดการศึกษา การพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
8. วัตถุประสงค์ (objective) 
     8.1. เพื่อให้ทราบว่าการปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี และพัสดุของสถานศึกษา เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับและนโยบาย 
ท่ีเกี่ยวข้อง 
    8.2 เพื่อเสนอแนะแนวทางปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานการเงิน บัญชี และพัสดุของสถานศึกษาเพ่ือให้มีประสิทธิภาพ คุ้มค่าและประหยัด 
    8.3 เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่ามีการควบคุมการใช้จ่ายเงินงบประมาณเป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจำปี 
    8.4 เพื่อพิสูจน์ความเชื่อถือได้ของข้อมูลทางการเงิน ว่ามีความครบถ้วนถูกต้อง สมเหตุผล 
    8.5. เพื่อให้ฝ่ายบริหารได้ทราบปัญหา และอุปสรรคการปฏิบัติงานและหาแนวทางในการแก้ไขได้ทันเหตุการณ์ 
9. เป้าหมาย (Goals) 
    9.1. ด้านคุณภาพ (Quality) ตรวจสอบด้านการเงิน บัญชี และพัสดุของโรงเรียน  ทุกเดือน/เดือนละ 1  ครั้ง  ( 12  เดือน / ปี)  
และรายไตรมาส ( 4 ครั้ง / ปี) 
   9.2. ด้านปริมาณ (Quantity) ตรวจสอบด้านการเงิน บัญชี และพัสดุของโรงเรียน  ทุกเดือน/เดือนละ 1  ครั้ง  ( 12  เดือน / ปี)  
และรายไตรมาส ( 4 ครั้ง / ปี) 
10. สถานที่ดำเนินการ (Place)        ห้องการเงินและห้องพัสดุ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 
11. ระยะเวลาดำเนินการ (Time)     (  ) ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2564 (1 เมษายน 2564 – 30 กันยายน 2564)   
            (  ) ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2564 (1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565) 
12. วิธีการดำเนินการ (Procedure : Activity) 

ลำดับที ่
Item 

การดำเนินงาน 
Implementation 

ระยะเวลา 
Time 

งบประมาณ Budget  ผู้รับผิดชอบ 
Project Proposer 

1กิจกรรมจัดซื้อวัสด ุงบประมาณ = งบบำรงุการศึกษา 5,000 บาท 
 1.ขั้นเตรียมการ(Plan) 

   1.1แต่งตั้งคณะกรรมการประชุมปรึกษาหรือ
กำหนดขอบข่ายงาน 
2.ขั้นดำเนินการ(Do) 
  2.1จัดหาวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน 
  2.2ดำเนินการให้การบริการประสานงานต่างๆ  
  2.3ดำเนินการกรองงาน นำเสนองาน บันทึก 
รายงาน 

เม.ย. 2564 
 
 

เม.ย. 2564 
 
 
 

 

- 
 
 
 

5,000 
- 
- 
- 

นางนิภาศิริ  กาฬอ่อนศรี  
และคณะ 
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ลำดับที ่
Item 

การดำเนินงาน 
Implementation 

ระยะเวลา 
Time 

งบประมาณ Budget  ผู้รับผิดชอบ 
Project Proposer 

 3.ขั้นติดตามประเมินผล(Check) 
  3.1ประเมินผลระบบรวบรวมและการจัดเก็บข้อมูล 
4.ขั้นทบทวนปรบัปรุงแก้ไข(Action) 
 4.1สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน 

มี.ค 65 
 

มี.ค 65 
 

- 
 
- 

 

13. งบประมาณ (Proposed Budget)  
  13.1 เงินอุดหนุน (Budget)   5,000     บาท 
            13.2 เงินบริจาค                        - บาท 
        รวมเงิน (Total)   5,000 บาท 
 

ประมาณการค่าใช้จ่าย โครงการสนับสนุนระบบงานตรวจสอบภายใน   
งานตรวจสอบภายใน  ฝ่ายธุรการ  โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 

 

14. เนื้อหาสาระ (Content for Seminar)  - 
15. หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง (Connected Agencies) 
      15.1. งานแผนงานและงบประมาณ 15.2. งานการเงิน         15.3. สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา    
 16. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
       16.1. ความมีประสิทธิภาพในการบริหารงานการเงินตามแผนปฏิบัติการ มีความรัดกุม ถูกต้องและการควบคุม 
ด้านการเงิน การบัญชีและการพัสดุ การใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินอย่างคุ้มค่าท่ีมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล ประหยัด โปร่งใส สามารถ
ตรวจสอบได้ 
      16.2. การดำเนินงานตามนโยบายการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ปฏิบัติได้ถูกต้องเป็นไปตามระเบียบ 
กฎหมายและมีความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ 
17. เครื่องมือที่ใช้ประเมินผลกิจกรรม 
     17.1 แบบประเมนิความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน งานตรวจสอบภายใน  
18. การควบคุมความเสี่ยงที่เกิดขึ้น  
    18.1 บุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านตรวจสอบภายในมีไม่เพียงพอ 
    18.2 บุคลากรขาดความรู้ ความเข้าใจในการการปฏิบัติงานทำให้การดำเนินงานซ้ำซ้อน และเพิ่มเวลามากขึ้น 
19. แนวทางการแก้ปัญหาความเสี่ยงท่ีเกิดขึ้น  
     19.1 ฝ่ายบริหารจัดสรรบุคลากรเพื่อรับผิดชอบในการปฏิบัติงานให้เพียงพอ 
     19.2 ให้ความรู้ความเข้าใจ เน้นย้ำการปฏิบัติหน้าท่ีความรัดกุม ถูกต้อง พร้อมท้ังให้คำแนะนำและขอความร่วมมือเป็นรายบุคคล เพื่อให้
ถูกต้องตามระเบียบการเงินการคลังและเกิดประโยชน์สูงสุดกับทางราชการ   
 
 

 กิจกรรมงานตรวจสอบภายใน  งบประมาณ = 5,000 บาท  

ที่ รายการ จำนวน/หน่วย ราคา/หน่วย 
งบประมาณ 

อุดหนุน อ่ืนๆ 
1. หมึกHp 36A  1 ตลับ 2,500 2,500  
2. แอนตี้ไวรัส 1 ไลเซนต์ 1 ชุด 1,000 1,000  
3. กระดาษปกเอสี่ 2 ห่อ 120 240  
4. เครื่องคิดเลข 1 อัน 500 500  

5. คลิปดำ เบอร์ 108 6 โหล 80 480  
6. ดินสอ HB 3 โหล 54 162  
7. ปากกา 2 โหล 59 118  

รวม (ห้าพันบาท) 5,000  
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1. (4.1) โครงการ (Project) ส่งเสรมิและพัฒนาระเบียบวินัย 
2.  สนองมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน มาตรฐานที ่1 (1.2) 
3.  สอดคล้องกับยุทธศาสตร์   ข้อท่ี  2, 3 
    เป้าหมายหลัก                ข้อท่ี  2.1, 2.2, 2.3, 2.3, 2.4, 2.5, 3.4 
    ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน   ข้อท่ี  2.1.1, 2.2.1 ,2.3.1, 2.3.2, 2.4.1, 2.4.3, 2.5.1, 2.5.2, 2.5.3, 3.4.1 
4. หน่วยงานที่รับผิดชอบ งานระเบียบวินัย   ฝ่ายกิจการนักเรียน โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 
5. ผู้รับผิดชอบดำเนินงาน (project proposer)   นายนิยม ทิพจักร์   
6. ลักษณะโครงการ (Type of the project)      โครงการใหม ่
7. หลักการและเหตุผล (Background of Rational Criteria) 
          เพื่อสนองตอบนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการที่ต้องการปลูกฝัง 
ความเป็นผูม้ีระเบียบวินัยในตนเองและความรับผดิชอบให้เยาวชนของชาติเป็นมนุษย์ที่สมบรูณ์ทั้งรา่งกาย  จิตใจ  อารมณ์  สังคม  
สติปัญญา  มีความรู้คู่คณุธรรมและวัฒนธรรมทีด่ีงามอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมอย่างมีความสุข  
8. วัตถุประสงค ์(Objectives) 
    8.1 เพื่อให้นักเรียนรู้และเข้าใจหลกัปฏิบัติในการเป็นผู้มรีะเบียบวินัยในตนเองและความรับผิดชอบ 
      8.2 เพื่อให้นักเรียนเป็นมนุษยท์ี่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม สติปัญญามีความรู้คูคุ่ณธรรมและวัฒนธรรมที่ดี 
  8.3 เพื่อปกครองป้องกันให้นักเรียนรู้และรักษาระเบียบวินัยของตนเอง 
  8.4 เพือ่ให้นักเรียนมีความประพฤติที่ดีและอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมอย่างมีความสุข 
     8.5 เพื่อประสานงานกันส่วนราชการ หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเพื่อรับความช่วยเหลือ 
9. เป้าหมาย (Goals) 
    9.1 ด้านคุณภาพ (Quality)  
          9.1.1 นักเรียนโรงเรยีนรอ้ยเอ็ดวิทยาลยั มีความประพฤติทีด่ีและอยูร่่วมกับผู้อื่นในสังคมอย่างมีความสุข 
    9.2 ด้านปริมาณ (Quantity) 
          9.1.2 นักเรียนร้อยละ 80 มีความประพฤติที่ดีและอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมอย่างมีความสุข 
10. สถานที่ดำเนินการ (Place) โรงเรียนร้อยเอด็วิทยาลัย, จังหวัดร้อยเอ็ดและจังหวัดใกล้เคียง   
11. ระยะเวลาดำเนินการ (Time) ( ✓ )  ภาคเรียนท่ี 1  ปีการศกึษา 2563 (1 เมษายน 2563 – 30 กันยายน 2563) 
           ( ✓ )  ภาคเรียนท่ี 2  ปีการศึกษา 2563 (1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564) 
12. วิธีดำเนินการ (Procedure : activity) 

ลำดับที ่
Item 

การดำเนินงาน 
Implementation 

ระยะเวลา 
Time 

งบประมาณ 
Budget 

ผู้รับผิดชอบ 
Project Proposer 

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมรณรงค์การปฏิบตัิและการแตง่กายตามระเบยีบวินัยของโรงเรียน  งบเงินบำรุงการศึกษา = 10,340 บาท 
1 1. ขั้นเตรยีมการ (Plan) 

     1.1 เสนอโครงการ 
     1.2 แต่งต้ังคณะกรรมการ/ติดต่อประสานงาน 
 2. ขั้นดำเนินการ (Do) 
     2.1 จัดทำป้ายสแตนดี้ฟิวเจอร์บอรด์ปริ้นสต๊ิกเกอร์
ละเอียดรูปนักเรียน 
     2.2 เชิญวิทยากรภายนอกให้ความรูเ้ร่ืองกฎหมาย
จราจร 
 3. ขั้นตดิตามประเมินผล (Check) 
     3.1 ติดตามผล/ประเมินผลการดำเนินงาน 
 4. ขั้นทบทวนปรบัปรงุแก้ไข (Action) 
     4.1 ทบทวนรายงานเพื่อวางแผนปรบัปรุง  
     4.2 สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน 

 
มี.ค. 64 
เม.ย. 64 

 
1 มิ.ย. 64 

 
พ.ค.64-
ก.พ.65 

 
 

มี.ค. 65 
 

มี.ค. 65 

 
- 
- 
 

8,340 
 

2,000 
 
 
- 
 
- 

นายนิยม  ทิพจักร ์
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ลำดับที ่
Item 

การดำเนินงาน 
Implementation 

ระยะเวลา 
Time 

งบประมาณ Budget ผู้รับผิดชอบ 
Project Proposer 

กิจกรรมที่ 2 อบรมนักเรียนแกนนำการส่งเสริมการมีวินัยของนักเรยีน งบเงนิบำรุงการศึกษา = 10,000 บาท 

2 1. ขั้นเตรยีมการ (Plan) 
     1.1 เสนอโครงการ 
     1.2แต่งต้ังคณะกรรมการ/ 
ติดต่อประสานงาน 
2. ขั้นดำเนินการ (Do) 
   2.1 คัดเลือกนักเรียนแกนนำ 
   2.2 เชิญวิทยากรให้ความรู ้
การสร้างระเบียบวินยัในตนเอง          
   2.3 ดำเนินการอบรม 
3. ขั้นตดิตามประเมินผล (Check) 
     3.1 ติดตามผล/ประเมินผลการดำเนินงาน 
4. ขั้นทบทวนปรับปรุงแก้ไข (Action) 
   4.1 ทบทวนรายงานเพือ่วางแผนปรับปรุง  
   4.2 สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน 

 
มี.ค. 64 
เม.ย. 64 

 
 

23 มิ.ย.64 
18 ส.ค. 64 

 
18 ส.ค. 64 

 
ก.ย.64 

 
ก.ย.64 
ก.ย.64 

  
 
- 
 
 
- 

2,000 
 

8,000 
 
- 
 
- 
- 

นายนิยม  ทิพจักร ์
 
 
 

กิจกรรมท่ี 3   ส่งเสริมพัฒนาวินัย นักเรยีน นักศึกษาศูนย์เครือข่ายส่งเสริมวินยันกัเรียนนักศกึษา อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด  
                  งบเงินบำรุงการศึกษา = 10,000 บาท 

3 
 

1.ขั้นเตรียมการ (Planning) 
    1.1 เสนอโครงการ 
    1.2 แต่งต้ังคณะกรรมการส่งเสริม 
วินัยนักเรียนนกัศึกษา อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 
 2. ขั้นดำเนินการ (Do) 
    2.1 ประชุมคณะกรรมการ ส่งเสริมวนิัยนักเรียน
นักศึกษา อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดรอ้ยเอ็ด 
    2.2 กำหนดแผนงาน สถานที ่ช่วงเวลา ในการออก
ตรวจ และส่งเสริมวินัย 
    2.3 ประสานงานหนว่ยงาน 
ที่เกี่ยวขอ้ง(ตำรวจ ทหาร ฝา่ยปกครอง ศูนย์เครือข่าย 
พสน.จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นต้น)เพือ่ร่วมออกตรวจส่งเสริม 
กวดขันวินยัตามชว่งกิจกรรมดังนี้ 
       2.3.1 ออกตรวจช่วงวันดำเนินกิจกรรมไหว้ครู 
       2.3.2 ออกตรวจ “วันลอยกระทง” ตรงกับวันศุกร์ที่ 
19 เดือน พฤศจิกายน 2564 ชว่งเวลา 09.00-23.00 น. 
       2.3.3 ออกตรวจช่วงวันดำเนินกิจกรรม 
การแข่งขันกีฬาภายใน 
       2.3.4 ออกตรวจ “วันวาเลนไทม์” ตรงกับวันจันทร์ที่ 
14 เดือน กุมภาพันธ ์2565 ช่วงเวลา 09.00-23.00 น. 
3. ขั้นตดิตามประเมินผล (Check) 
    3.1 ติดตามผลผลการดำเนินงาน 
    3.2 ประเมินผลการดำเนินงาน 
4. ขั้นทบทวนปรับปรุงแก้ไข (Action) 
    4.1 ทบทวนรายงานเพื่อวางแผนปรบัปรุง 
    4.2 สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน          

 
มิ.ย.64 
มิ.ย.64 

 
 

มิ.ย.64 
 

มิ.ย.64 
 

มิ.ย.64 
 
 
 

มิ.ย.64 
พ.ย.64 

 
ธ.ค.64 

 
ก.พ.65 

 
 
 
 
 

มี.ค.64 
มี.ค.64 

  
- 
- 
 
 
- 
 
- 
 

10,000 
 
 
 
- 
- 
 
- 
 
- 
 
 
- 
- 
 
- 
- 

นายจกัรพงษ์  
ศรีจำนงค์ 
และคณะ 
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13. งบประมาณ (Proposed Budget)   
    13.1 งบบำรุงการศึกษา (Budget) 30,340     บาท 
  รวม (Total)  30,340     บาท 

ประมาณการค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนระบบงานแผนงาน งบประมาณโรงเรียน 
งานส่งเสริมและพัฒนาระเบียบวนิัย   ฝ่ายกิจการนักเรียน  โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 

 
 14. เนื้อหาสาระ (Content for Seminar)  
      14.1 อบรมการปฏิบัติและการแต่งกายตามระเบียบวินัยของโรงเรียน 
15. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (Connected Agencies)         
      15.1 สำนักงานสาธารณสุขจงัหวัด    15.2 สถานีตำรวจภูธร 
      15.3 เรือนจำและศาล       15.4 สำนักงาน ปปส.   
16. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (End-products of Expected outcomes) 
      16.1 นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจการปฏิบัติและการแต่งกายตามระเบียบวินัยของโรงเรียน และสามารถปฏิบัตไิด้ถูกต้อง 
17. เคร่ืองมือท่ีใช้ประเมินผลกิจกรรม  
       17.1 แบบสำรวจกิจกรรมรณรงค์การปฏิบตัิและการแต่งกายตามระเบยีบวินัยของโรงเรียน 
       17.2 แบบสอบถามความพอใจในการอบรมนักเรียนแกนนำการส่งเสริมการมีวินัยของนักเรยีน 
       17.3 แบบสำรวจกิจกรรมออกตรวจช่วงวันดำเนินกิจกรรมกิจกรรมไหว้ครู วันลอยกระทง การแขง่ขันกีฬาภายใน และ 
วันวาเลนไทน์ 
 
 

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมรณรงค์การปฏิบตัิและการแตง่กายตามระเบยีบวินัยของโรงเรียน = 10,340 บาท  

ที่ รายการ จำนวน/หน่วย 
ราคา/
หน่วย 

งบประมาณ 
เงินบำรุง
การศึกษา 

อ่ืนๆ 

1. จัดทำป้ายสแตนดี้ฟิวเจอร์บอร์ดปริ้นสติก๊เกอร์ละเอียดรูป
นักเรียน ขนาด 140x60 ซม. พร้อมขาตัง้เหล็ก รณรงค์การ
ปฏิบัติและการแต่งกายตามระเบยีบวินยัของโรงเรียน  

6 1,390 8,340 - 

2. ค่าวิทยากรภายนอก    2 1,000 2,000 - 
รวมกิจกรรมที่ 1 10,340 

กิจกรรมที่ 2 อบรมนักเรียนแกนนำการส่งเสริมการมีวินัยของนักเรยีน = 10,000 บาท 

ที่ รายการ จำนวน/หน่วย 
ราคา/
หน่วย 

งบประมาณ 
เงินบำรุง
การศึกษา 

อ่ืนๆ 

1. อาหารและอาหารวา่ง (80 คน x 1 วัน) 80 100 8,000 - 
2. ค่าวิทยากรภายนอก    2 1,000 2,000 - 

รวมกิจกรรมที่ 2 10,000 
กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมทบทวนแผนพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 1 = 30,000 บาท 

ผู้เข้าอบรมจำนวน 50 คน จดัการอบรม 3 วัน 

ที่ รายการ จำนวน/หน่วย 
ราคา/
หน่วย 

งบประมาณ 
เงินบำรุง
การศึกษา 

อ่ืนๆ 

1. ค่าตอบแทนในการติดตามนิเทศนักเรียน งานส่งเสริมวินัย
นักเรียน  
 กิจกรรมไหว้ครู/กจิกรรมไหว้ครู/การแข่งขันกีฬาภายใน/วัน
วาเลนไทน์/ลอยกระทง 

  10,000 - 

รวมกิจกรรมที่ 3 10,000 
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18. การควบคุมความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น  
      18.1 ครูและบุคลากรที่เกี่ยวข้องให้ความร่วมมือในการดูแลพฤติกรรมของนักเรียนได้ไม่เตม็ที ่
      18.2 การให้การสนับสนุนจากฝ่ายบรหิาร 
      18.3 การปรับขึ้นราคาสินคา้ 
      18.4 การแพร่ระบาดของโรคติดต่อรา้ยแรง (ไวรสัโควดิ – 19) 
19. แนวทางการแก้ปัญหาความเสี่ยงที่จะเกิดขึน้  
      19.1 การขอความร่วมมือและการสร้างแรงเสริมให้กับครูและบคุลากรที่เกีย่วข้องให้มีความตระหนักถึงการดูแลพฤติกรรมของ
นักเรียนอย่างเต็มที ่
      19.2 การชีแ้จงความสำคัญ/ความจำเป็นของกิจกรรมตามโครงการ 
      19.3 การปรับแก้โครงการหรอืลดปรมิาณอุปกรณ์ ตามสถานการณ์ที่ได้รับมอบหมายเพิ่มเติม 
      19.4 วางแผนงานและเตรียมการป้องกันโรคตดิต่อระบาดเพื่อเตรียมการป้องกันให้ทันกับเหคุการณ์ปัจจุบัน 
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1. (4.2) โครงการ (Project) ส่งเสรมิกิจกรรมคณะสีและเวรประจำวัน 
2.  สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน มาตรฐานที ่1  1 
3.  สอดคล้องกับยุทธศาสตร์       ข้อที่  3 
     เป้าหมายหลัก                   ข้อที ่3.1  
     ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน      ข้อที่ 3.1.1  
4. หน่วยงานที่รับผิดชอบ           งานคณะสีและเวรประจำวัน  ฝา่ย กิจการนักเรียนโรงเรียนร้อยเอด็วิทยาลัย 
5. ผู้รับผิดชอบดำเนินงาน  (Project Proposer )   นายนิรันดร์  โคตรสุวรรณ 
6. ลักษณะโครงการ  (Type of the project)        โครงการใหม ่
7. หลักการและเหตุผล (Background of Rational Criteria) 
          การพัฒนาชาติต้องพัฒนาคนโดยเฉพาะนักเรียนซึ่งเป็นเยาวชนของชาติ นอกจากมีคุณภาพแล้วต้องมีคณุธรรมและ
จริยธรรม เพื่อให้เป็นมนุษย์ที่สมบรูณ์ทั้งร่างกาย จติใจ และสติปญัญามีระเบียบวินัยและวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต สามารถอยู่
ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข  มคีุณภาพชีวิตที่ดี  มีคณุลักษณะอันพึงประสงค์ของสังคมไทย  จึงต้องส่งเสริมให้สามารถเรียนรู้
ด้วยตนเอง รู้ทันโลก มีทักษะความสามารถที่จำเป็นต่อการดำเนินชีวิต พร้อมที่จะรับการเปลี่ยนแปลงเพื่อพัฒนาตนเองและสังคม 
เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคณุภาพของชาต ิ
8. วัตถุประสงค ์(Objectives)/เป้าหมาย (Goals) 
    8.1. เพื่อพัฒนาพฤติกรรมของนักเรียนให้มีคณุลักษณะอันพึงประสงค์ของโรงเรยีน 
    8.2. เพื่อฝึกทักษะ ปลูกฝังให้นักเรียน มีวินัย มคีวามรับผิดชอบตอ่ตนเองและผู้อื่น 
    8.3. เพื่อฝึกทักษะการทำงานร่วมกันระหว่างครแูละนักเรียน สามารถกำกับดูแลกฎระเบยีบภายในโรงเรียนอย่างเป็นระบบ 
    8.4. เพื่อฝึกให้นักเรียนได้เรียนรู้ความเป็นผู้นำ และผูต้ามที่ดี มคีวามรับผดิชอบต่อสังคม 
    8.5. เพื่อฝึกให้นักเรียนมีส่วนรว่มในการดำเนินกจิกรรมต่าง ๆ รว่มกันอย่างสร้างสรรค ์
    8.6. เปิดโอกาสให้ชุมชน ผู้ปกครองมีส่วนร่วมและส่งเสริมการดำเนินกิจกรรม 
    8.7. ส่งเสริมสนับสนุนการปฏบิัติหน้าที่เวรประจำวันของครูและนักเรียน ทุกคณะสี 
 9. เป้าหมายหลัก (Goals) 
     9.1ด้านคุณภาพ (Quality)  มีการดำเนินงานกิจกรรมเวรประจำวันของคณะครูอยา่งมีประสิทธิภาพโดยนักเรียนมีส่วน 
         ร่วมในกิจกรรม 
     9.2  ด้านปริมาณ (Quantity) คณะครูและนักเรียนร่วมปฏิบตัิหน้าที่อย่างต่อเนื่อง โดยให้ความร่วมมือร้อยละ 80 
10. สถานที่ดำเนินการ (Place)โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 
11. ระยะเวลาดำเนินการ(Time) ( ✓)  ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2564 (1 เมษายน 2564 – 30 กันยายน 2564) 
    ( ✓)  ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2564 (1ตุลาคม 2564 –31 มีนาคม 2565) 
12. วิธีดำเนินการ (Procedure : activity) 

ลำดับที ่
Item 

การดำเนินการ 
(Implementation) 

ระยะเวลา 
Time 

งบประมาณ  
Budget 

ผู้รับผิดชอบ 
Project Proposer 

กิจกรรมที่ 1 จดัซื้อ วัสดุอุปกรณ์ งบบำรุงการศึกษา = 7,800 บาท 
1. 1.ขั้นเตรียมการ (Plan) 

  1.1 เสนอโครงการเพื่ออนุมัต ิ
  1.2 ตั้งคณะกรรมการ/ประชุม/วางแผน 
2.ขั้นดำเนินการ (Do) 
  2.1 ขออนุมัตจิัดซื้อ จัดจา้ง 
  2.2 ดำเนินการจัดซ้ือ จัดจา้งตามโครงการ 
3.ขั้นติดตามประเมินผล (Check) 
  3.1 ติดตามผล/ประเมินผลการดำเนินงาน 
4.ขั้นทบทวนปรบัปรุงแก้ไข (Action) 
  4.1 ทบทวนรายงานผลการดำเนินงาน 
4.2 สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน 

 
พ.ค. 64 
มิ.ย. 64 

 
มิ.ย..64-ก.ค. 64 

ก.พ. 65 
 

มี.ค.65 
 

มี.ค.65 

 
- 
- 
 
- 

  7,800 บาท 
- 
- 
 
- 
- 

นายนิรันดร์ โคตรสุวรรณ  
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วิธีดำเนินการ (ต่อ) 

ลำดับที ่
Item 

การดำเนินการ 
(Implementation) 

ระยะเวลา 
Time 

งบประมาณ Budget 
ระบุประเภทของเงิน 

ผู้รับผิดชอบ 
Project Proposer 

กิจกรรมที่ 2 รณรงค์ประชาสัมพันธ์ และประกวดคณะสี งบบำรงุการศึกษา =7,320 บาท 
1. 1.ขั้นเตรียมการ (Plan) 

  1.1 เสนอโครงการเพื่ออนุมัต ิ
  1.2 ตั้งคณะกรรมการ/ประชุม/วางแผน 
2.ขั้นดำเนินการ (Do) 
  2.1 ขออนุมัตจิัดซื้อ จัดจา้ง 
  2.2 ดำเนินการจัดซ้ือ จัดจา้งตามโครงการ 
3.ขั้นติดตามประเมินผล (Check) 
   3.1 ติดตามผล/ประเมินผลการดำเนินงาน 
4.ขั้นทบทวนปรบัปรุงแก้ไข (Action)  
  4.1 ทบทวนรายงานผลการดำเนินงาน 
  4.2 สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน 

 
พ.ค. 64 
มิ.ย. 64 

มิ.ย.64-ก.พ. 65 
ก.พ. 65 

 
 

มี.ค.65 
 

มี.ค.65 

 
- 
- 
- 

 
7,320 บาท 

- 
 
- 
 
- 

นายนิรันดร์  โคตรสุวรรณ 

 

13. งบประมาณ(Proposed Budget) 
      13.1 เงินบำรุงการศึกษา (Budget)     15,120   บาท 
          รวมเงิน (Total)          15,120           บาท 
 

แบบประมาณการค่าใช้จ่าย 
โครงการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน   กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

กิจกรรมที่ 1 จัดซ้ือ วัสดุอุปกรณ์ 

ที่ รายการ 
จำนวน   
(หน่วย) 

ราคาหน่วยละ 
งบประมาณ 

เงินบำรุง
การศึกษา 

เงินอ่ืน ๆ 

1. จัดทำธงคณะสี  60 80 4,800  
2. จัดทำธงเขียว แสด 20 ผืน 20 150 3,000  

รวมทั้งหมด 7,800 
กิจกรรมที่ 2 รณรงค์ประชาสัมพนัธ์ และประกวดคณะส ี

ที่ รายการ 
จำนวน   
(หน่วย) 

ราคาหน่วยละ 
งบประมาณ 

เงินบำรุง
การศึกษา 

เงินอ่ืน ๆ 

1. จัดทำโล่  2 1,200 2,400  
2. กรอบรูป 12 120 1,400  
3. ป้ายไวนิลรณรงค์กีฬาคณะสี 1 3,520 3,520  

รวมทั้งหมด 7,320 

14. เนื้อหาสาระ (Content for Seminar)  
       - 
15. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (Connected Agencies) 
      15.1 งานแผนงาน     15.2 งานพัสดุ  
      15.3 งานการเงิน     15.4 ร้านค้า / ชุมชน 
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16. ผลที่คาดว่าจะได้รับ(End – products of Expected outcomes) 
      16.1 นักเรียนโรงเรียนร้อยเอด็วิทยาลัยปฏิบัตติามกฎระเบียบขอ้บังคับของโรงเรียน มีพฤติกรรมอันพึงประสงค์  เหมาะสมกับ
การเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน 
17. เคร่ืองมือท่ีใช้ประเมินผลกิจกรรม 
     17.1 แบบสอบถามการปฏิบตังิานรณรงค์ประชาสมัพันธ์ และประกวดคณะส ี
     17.2 เอกสารที่ใช้ในการบันทึกการปฏิบัติงานรณรงค์ประชาสัมพันธ์ และประกวดคณะสี 
18. การควบคุมความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น  
      18.1 ความร่วมมือจากคณะบุคลากรที่เกีย่วข้อง 
      18.2 การให้การสนับสนุนจากฝ่ายบรหิาร 
      18.3 การปรับขึ้นราคาสินคา้ 
19. แนวทางการแก้ปัญหาความเสี่ยงที่จะเกิดขึน้  
      19.1 การขอความร่วมมือและการสร้างแรงเสริมให้กับคณะทำงาน 
      19.2 การชี้แจงความสำคัญ/ความจำเป็นของกิจกรรมตามโครงการ 
      19.3 การปรับแก้โครงการหรอืลดปรมิาณอุปกรณ ์
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1. (4.3) โครงการ (Project) ส่งเสริมกิจกรรมหน้าเสาธง  
2. สอดคล้องกับมาตรฐานการศกึษาของโรงเรียน มาตรฐานที่ 1  
3. สอดคล้องกับยุทธศาสตร์     ข้อที่ 2  
    เป้าหมายหลัก                 ข้อที่ 2.2 
    ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน    ข้อที่  2.2.1  
4. หน่วยงานที่รับผิดชอบ  งานส่งเสริมคณุธรรมจริยธรรม  ฝ่ายกิจการนักเรียน  โรงเรยีนร้อยเอด็วิทยาลัย 
5. ผู้รับผิดชอบดำเนินงาน  (Project Proposer )  นายวุฒินันท์  โคตรทิพย ์
6. ลักษณะโครงการ  (Type of the project)      โครงการเพื่อพัฒนาบุคลากรให้เกดิการรักชาติ ศาสน์ กษัตรยิ์ 
7. หลักการและเหตุผล (Background of Rational Criteria) 
   .     สถาบันหลักของประเทศ อันได้แก่ ชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์  คือศูนย์รวมน้ำใจของคนไทยทั้งประเทศ  ซึ่งใครจะ 
ลบหลูดู่หมิ่นมิได้  เนื่องจากบรรพบุรุษไดเ้สียสละเลือดเนื้อเพื่อรักษาสถาบันเอาไว้ใหลู้กหลานสืบทอดรกัษาไว้ซึ่งความเป็นเอกราช
ของชาติไทย  ดังนั้นเพื่อสืบทอดเจตนรมย์ที่งามไว้งานกิจกรรมหน้าเสาธงจึงเป็นผูด้ำเนินกิจกรรมท่ีจะนำนักเรียน ได้ปลูกจิตสำนึก
และตระหนักถึงความเป็นเอกราชของชาติไทยสืบไป 
8. วัตถุประสงค ์(Objectives) 

เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีคณุธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ในการรักสถาบันหลักของประเทศ  
คือ ชาติ ศาสนา และพระมหากษตัริย์ ในฐานะคนไทย 
9. เป้าหมาย (Goals)   
    9.1 ด้านคุณภาพ (Quality) 
          9.1.1 นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม และลักษณะอันพึงประสงค์ที่ดีงามตามโรงเรียนกำหนด เกิดความภมูิใจในความเป็นคน
ไทย รักในการอยูร่่วมกับสังคม 
    9.2  ด้านปริมาณ (Quantity) 
           9.2.1 ร้อยละ 90 ของนักเรียนโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยเขา้ร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง 
10. สถานที่ดำเนินการ (Place)       โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย      
11. ระยะเวลาดำเนินการ (Time)    ( ✓)  ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2563 (1 พฤษภาคม 2564 – 30 กันยายน 2564) 
             ( ✓)  ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2563 (1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565) 
12.  วิธีดำเนินการ (Procedure : activity) 

ลำดับที ่
Item 

การดำเนินงาน 
Implementation 

ระยะเวลา 
Time 

งบประมาณ 
 Budget   

ผู้รับผิดชอบ 
Project Proposer 

กิจกรรมที่ 1 ส่งเสริมกิจกรรมหน้าเสาธง งบเงินบำรุงการศึกษา = 12,100 บาท 
 1. ขั้นเตรยีมการ (Plan) 

    1.1 ประชุมคณะกรรมการ  
    1.2 ตรวจสอบความชำรุดของอปุกรณ์  
ที่เกี่ยวกบัการจัดกิจกรรมหน้าเสาธง 
  2. ขั้นดำเนินการ (Do) 
    2.1 ตรวจสอบราคาของอุปกรณ์ที่ต้องการจัดซ้ือ 
    2.2 ดำเนินการจัดซ้ือ อุปกรณ์ที่มีการชำรุด 
3. ขั้นตดิตามประเมินผล (Check) 
   3.1 ประเมินผล/รายงานผลการดำเนนิงาน 
4. ขั้นทบทวนปรับปรุงแก้ไข (Action) 
   4.1 ทบทวนรายงานเพือ่วางแผนปรับปรุง  
   4.2 สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน 

 
พ.ค. 64 

 
 
 

มิ.ย. 64 
มิ.ย. 64 

 
มี.ค. 65 

 
 

มี.ค. 65 

เงินบำรุงการศึกษา 
- 
- 
 
 
- 

12,100 
 
- 
 
- 
- 

นายวุฒินันท ์โคตรทิพย ์
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13. งบประมาณ (Proposed Budget)  
        13.1 งบบำรุงการศึกษา  (Budget) 12,100 บาท 
  รวม (Total)   12,100 บาท 

ประมาณการค่าใช้จ่าย 
โครงการส่งเสริมกิจกรรมหน้าเสาธง   ฝ่ายกิจการนักเรียน 

กิจกรรมที่ 1  กิจกรรมหน้าเสาธง 

ที่ รายการ 
จำนวน   
(หน่วย) 

ราคาหน่วยละ 
งบประมาณ 

เงินบำรุง
การศึกษา 

เงินอ่ืน ๆ 

1 ธงชาติผืนใหญ่  4 500 2,000  
2 เชือก        4 500 2,000  
3 จัดจ้างทำป้ายเสาหอ้งเรียนความสูง 40 ซม. 90 90 8,100  

รวมทั้งหมด 12,100 
 
14. เนื้อหาสาระ (Content for Seminar)  
 - 
15. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (Connected Agencies) 
      15.1 ฝ่ายวิชาการ            15.2 ฝ่ายธุรการ   
      15.3 ฝ่ายบริการ                 15.4 ฝ่ายกิจการนักเรียน    
16. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (End – products of Expected outcomes) 
     16.1 นักเรียนโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยทุกคนมีความภาคภมูิใจในชาติ ศาสนา พระมหากษัตรยิ์ ประเทศชาตสิืบต่อไปและอยู่
ในสังคมได้อยา่งมีความสุข 
     16.2 นักเรียนโรงเรยีนร้อยเอด็วิทยาลัยเข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธงอย่างเป็นระเบียบ  
17.เคร่ืองมือท่ีใช้ประเมินผลกิจกรรม 
 17.1 แบบบันทึกการเก็บสถิติการเข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง  
18. การควบคุมความเสี่ยงท่ีจะเกิดขึ้น  
  17.1 ความเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติ เช่น ฝนตก  
  17.2 บุคลากรบางส่วนไม่ใหค้วามร่วมมือในการร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง 
  17.3 โรคระบาดไวรสั COVID-19 ทำให้กรเข้าแถวแบบเดิมมีโอกาสเสี่ยงต่อการติดเชื้อได ้
19. แนวทางการแก้ปัญหาความเสี่ยงที่จะเกิดขึน้ 
  18.1 ปรับแผนตามสถานการณ ์
  18.2 ให้บุคลากรลงรายมือช่ือในการเข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง และการสำรวจนักเรยีนที่ปรึกษาในการมาเข้าร่วมกิจกรรม
หน้าเสาธง 
  18.3 ให้นักเรียนเข้าแถวแบบสลบัห้อง เช่น ห้อง ก เข้าแถวท่ีสนามฟุตบอล ห้อง ข เข้าแถวท่ีหน้าหอ้งเรียน และมีการเว้น
ระยะห่าง ใส่หน้ากากตลอดเวลาทีเ่ข้าแถว 
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1. (4.4) โครงการ (Project) สนบัสนุนงานป้องกันและแก้ไขปญัหายาเสพติดในโรงเรียน  
2. มาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน   มาตรฐานที ่1 (1.2)  
3. สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของโรงเรียน  ข้อที ่3  
    เป้าหมายหลัก     ข้อที ่3.3, 3.4  
    ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน   ข้อที ่3.3.1, 3.4.1, 3.4.2  
4. หน่วยงานที่รับผิดชอบ      งานป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติดในโรงเรียน ฝ่ายกิจการนักเรียน โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลยั  
5. ผู้รับผิดชอบดำเนินงาน (project proposer) นางอัญชลี เทศสนั่น  
6. ลักษณะโครงการ (Type of the project)     โครงการใหม ่ 
7. หลักการและเหตุผล (Background of Rational Criteria)  
    เพื่อสนองตอบนโยบายของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ทีต่้องการให้เยาวชนของชาติมี
ความสมบรูณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สงัคม สติปัญญา มีความรู้คูคุ่ณธรรมและวัฒนธรรมท่ีดีงามอยูร่่วมกับผู้อื่น  
ในสังคมอย่างมีความสุขไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพตดิทุกประเภท ที่เป็นปัญหาใหญ่ของประเทศและของโลกในปัจจุบัน จนรัฐบาลต้อง
กำหนดเป็นวาระแห่งชาติที่ต้องแกไ้ขอย่างรีบเร่ง  
8. วัตถุประสงค ์(Objectives)  
    8.1 เพื่อให้นักเรียนรู้และเข้าใจถึงพิษภัยของยาเสพติด และรูเ้ท่าทันถึงสถานการณ์ของยาเสพติด ที่มีผลต่อสุขภาพ จติใจ และ
ต่อเศรษฐกิจทีก่ำลังแพร่ระบาดอยูใ่นประเทศไทย 
    8.2 เพื่อหาแนวทางป้องกันและปราบปรามการแพร่ระบาดของยาเสพตดิที่เข้ามาในสถานศึกษา และเพื่อคัดกรองนักเรียนออก
จากผู้ป่วยผู้เสพผู้ค้าออกจากกัน 
    8.3 เพื่อประสานงานกันส่วนราชการ หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเพื่อรับความช่วยเหลือ  
9. เป้าหมาย (Goals)  
    9.1 ด้านคุณภาพ (Quality)  
          9.1.1 นักเรียนโรงเรยีนรอ้ยเอ็ดวิทยาลยั ครู ผู้ปกครอง ปลอดจากยาเสพติด  
    9.2 ด้านปริมาณ (Quantity)  
          9.2.1 นักเรียนร้อยละ 100 ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพตดิทุกประเภท  
         9.2.2 ครู ผู้ปกครองและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องให้ความร่วมมอืช่วยเหลือเตม็กำลังความสามารถ ร้อยละ 80 
10. สถานที่ดำเนินการ (Place)  โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย, จังหวัดร้อยเอ็ดและจังหวัดใกล้เคยีง  
11. ระยะเวลาดำเนินการ (Time)  ( ✓ ) ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศกึษา 2564 (1 เมษายน 2564 – 30 กันยายน 2564)  
             ( ✓ ) ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2564 (1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565) 
12. วิธีดำเนินการ (Procedure : activity) 
ลำดับที ่
Item 

การดำเนินงาน 
Implementation 

ระยะเวลา 
Time 

งบประมาณ  
Budget 

ผู้รับผิดชอบ 
Project Proposer 

กิจกรรมที่ 1 อบรมนักเรียนแกนนำ ตา้นภัยยาเสพตดิ งบเงินบำรุงการศึกษา = 20,000 
1 1.ขั้นเตรียมการ (Plan)  

   1.1 เสนอโครงการ/แต่งต้ังคณะกรรมการ  
2.ขั้นดำเนินการ (Do)  
    2.1 จัดบอร์ดเผยแพร่ความรู้ถึงพิษภยัของยาเสพติด  
    2.2 กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพตดิร่วมกับจังหวัด  
    2.3 กิจกรรมอบรมแกนนำนกัเรียนตา้นภัยยาเสพติด  
    2.4 จัดตั้งเครือข่ายหาข่าวดา้นยาเสพติด  
    2.5 เตรียมรับการประเมินผล สพม.รอ.  
    2.6 เชิญวิทยากรมาให้ความรู้ถึงพิษภัยยาเสพติด  
    2.7 จัดซ้ืออุปกรณ์จัดซื้ออุปกรณ์และน้ำยาตรวจหาสารเสพติด
ผู้เกี่ยวข้องกบัยาเสพติด 
    2.8 จัดบอร์ดเผยแพร่ความรู้ถึงพิษภยัของยาเสพติด 

มี.ค.-เม.ย. 64 
 
 

มิ.ย. 64 
15 มิ.ย. 64 
9 ก.ค. 64 
ก.ค. 64 
ส.ค. 64 

25 ส.ค. 64 
 
 

30 ส.ค 64 

 
- 
 

3,000 
5,000 
7,000 

- 
- 
- 

5,000 
 
- 

นางอัญชลี เทศสนั่น  
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ลำดับที ่
Item 

การดำเนินงาน 
Implementation 

ระยะเวลา 
Time 

งบประมาณ  
Budget 

ผู้รับผิดชอบ 
Project Proposer 

กิจกรรมที่ 1 อบรมนักเรียนแกนนำ ตา้นภัยยาเสพตดิ งบเงินบำรุงการศึกษา = 20,000 
1 3. ขั้นตดิตามประเมินผล (Check)  

    3.1 รับการประเมิน สพม.รอ.  
    3.2 ประเมินผลงาน/รายงานผลการดำเนินงาน  
4.ขั้นทบทวนปรบัปรุงแก้ไข (Action)  
    4.1 ทบทวนรายงานเพื่อวางแผนปรบัปรุง  
    4.2 สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน  

 
ส.ค. 64 

 
มิ.ย. 64 
มี.ค. 65 

 

 
- 
 
- 
- 

นางอัญชลี เทศสนั่น  
 
 
 
 

 

13. งบประมาณ (Proposed Budget)  
      13.1 งบบำรุงการศึกษา (Budget)  20,000 บาท  
                          รวม (Total)  20,000 บาท 
 

         ประมาณการค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและแก้ไขปญัหายาเสพติดในโรงเรียน 
งานป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติดในโรงเรียน ฝ่ายกิจการนักเรียน โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 

 

กิจกรรมที่ 1 จดับอรด์เผยแพร่ความรูถ้ึงพิษภัยของยาเสพตดิ 

ที่ รายการ 
จำนวน   
(หน่วย) 

ราคาหน่วยละ 
งบประมาณ 

เงินบำรุง
การศึกษา 

เงินอ่ืน ๆ 

1 จัดซื้ออุปกรณ์จัดบอร์ดเผยแพร่ความรู้ถงึพิษภัย
ของยาเสพติด 

- - 3,000 - 

รวมทั้งหมด 3,000 บาท 
 

กิจกรรมที่ 2 คดักรองนักเรียนเพื่อตรวจหาผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติด 

ที่ รายการ 
จำนวน   
(หน่วย) 

ราคาหน่วยละ 
งบประมาณ 

เงินบำรุง
การศึกษา 

เงินอ่ืน ๆ 

1 จัดซ้ืออุปกรณ์และน้ำยาตรวจหาสารเสพติด
ผู้เกี่ยวข้องกบัยาเสพติด 

- - 5,000 - 

รวมทั้งหมด 5,000 บาท 
 

กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดร่วมกับจงัหวัด 

ที่ รายการ 
จำนวน   
(หน่วย) 

ราคาหน่วยละ 
งบประมาณ 

เงินบำรุง
การศึกษา 

เงินอ่ืน ๆ 

1 จัดทำป้ายรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดร่วมกับจังหวัด  
(วันต่อต้านยาเสพติดยาเสพติดโลก) 

- - 5,000 - 

รวมทั้งหมด 5,000 บาท 
 

กิจกรรมที่ 4 อบรมนักเรียนแกนนำต้านภัยยาเสพติด 

ที่ รายการ 
จำนวน   
(หน่วย) 

ราคาหน่วยละ 
งบประมาณ 

เงินบำรุง
การศึกษา 

เงินอ่ืน ๆ 

1 จัดทำเอกสาร และเครื่องมือประกอบการอบรม - - 2,000 - 
2 อาหารและอาหารวา่ง - - 3,000 - 
3 ค่าตอบแทนวิทยากร - - 2,000 - 

รวมทั้งหมด 7,000 บาท 
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14. เนื้อหาสาระ (Content for Seminar)  
      14.1 ยาเสพติด ลักษณะ ประเภท การเสพตดิ การระบาด วิธีป้องกัน และสถานการณ์ยาเสพตดิ  
15. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (Connected Agencies)  
     15.1 ฝ่ายกิจการนักเรยีน                   15.2 ฝ่ายวิชาการ           15.3 ฝ่ายบริการ                 15.4 ฝ่ายธุรการ    
     15.5 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด        15.6 สถานีตำรวจภูธร      15.7 เรือนจำและศาล          15.8 สำนักงาน ปปส.  
16. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (End-products of Expected outcomes)  
      16.1 นักเรียนรู้และเข้าใจถึงพิษภัยของยาเสพตดิ และรู้เท่าทันถึงสถานการณ์ของยาเสพตดิ 
      16.2 โรงเรียนมีแนวทางในการป้องกันและแกไ้ขปัญหายาเสพติดอย่างเป็นระบบ 
17. เคร่ืองมือท่ีใช้ประเมินผลกิจกรรม 

17.1 แบบประเมินความพึงพอใจในการอบรมนักเรียนแกนนำต้านภยัยาเสพติด 
17.2 แบบคัดกรองนักเรียนเพื่อตรวจหาผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพตดิ 

18. การควบคุมความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น  
     18.1 บุคลากรในการออกตรวจในโรงเรียนไมเ่พียงพอ เนื่องจากมีภาระงานการสอน และงานท่ีไดร้ับมอบหมาย ทำให้ไม่
สามารถลงพื้นที่ได้ทั่วถึง 
      18.2 เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคระบาด COVID-19 อาจส่งผลให้ไม่สามารถจดักิจกรรมอบรมนักเรียนแกนนำ
ต้านภัยยาเสพติดได ้
19. แนวทางการแก้ปัญหาความเสี่ยงที่จะเกิดขึน้  
      19.1 เพิ่มมาตรการการดูแลโดยมีคณะกรรมการฝ่ายกิจการนักเรียนประจำห้องเรยีนทุกห้องเรียน และตรวจสอบกล้องวงจร
ปิด พร้อมติดตั้งเพิ่มเติมในพื้นที่เสีย่ง 
       19.2 ใช้การจัดกิจกรรมอบรมแบบออนไลน์แทนการรวมกลุ่มในการจัดกิจกรรม 
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1. (4.5) โครงการ (Project) การเสริมสร้างศักยภาพนักเรยีนด้วยระบบดูช่วยเหลือนักเรียน 
2. สนองมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน              มาตรฐานที ่ 1 
3. สอดคล้องกับมาตรฐานการศกึษาของโรงเรียน   ข้อที่   2, 3 
    เป้าหมายหลัก                                        ข้อที่  2.5, 3.3, 3.4 
    ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน                            ข้อที ่  2.5.1-3, 3.3.2, 3.4.1 
4. หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มงานระบบการดูช่วยเหลือนักเรยีน ฝ่ายกิจการนักเรยีน โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 
5. ผู้รับผิดชอบดำเนินงาน (project proposer)   นางธีรา  สอนใจ 
6. ลักษณะโครงการ (Type of the project)        โครงการใหม ่
7. หลักการและเหตุผล (Background of Rational Criteria) 
         นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 – 2565  ตามแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561-2580) และแผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษากำหนดให้มีการพัฒนาเด็กตัง้แต่ระดับปฐมวัยให้มี
สมรรถนะและคณุลักษณะที่ดี สมวัยทุกด้าน โดยการปฏริูปกระบวนการเรยีนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลีย่นแปลงในศตวรรษท่ี 21 
ตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ท่ีหลากหลาย มีเปา้หมายใหผู้้เรียนทุกกลุ่มวัยได้รับการศึกษาที่มีคณุภาพตามมาตรฐาน มีทักษะที่
จำเป็นของโลกอนาคต สามารถแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิผล มีวินัย มีนิสัยใฝ่เรยีนรู้ 
อย่างต่อเนื่องตลอดชีวติ รวมทั้งเปน็พลเมืองที่รู้สิทธิและหน้าที่ มีความรับผิดชอบและมีจิตสาธารณะ  
         นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 – 2565 กล่าวว่า ข้อ 1 ด้านความ
ปลอดภัย พัฒนาระบบกลไกในการดูแลความปลอดภัยให้กับผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาและสถานศึกษา จากภัยพิบัติ
และภยัคุกคามทุกรูปแบบ รวมถึงการจัดสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการมีสุขภาวะที่ดสีามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซำ้ 
ข้อ 2 ด้านโอกาส ข้อ 2.3 พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือเด็กและเยาวชนท่ีอยู่ในการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เพื่อป้องกันไม่ให้ออกจากระบบ
การศึกษา รวมทั้งช่วยเหลือเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคันให้ไดร้บัการศึกษาข้ันพ้ืนฐานอย่างเท่าเทยีมกัน  
         ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรยีนเป็นกระบวนการดำเนินงานดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างมีขั้นตอน พร้อมด้วยวิธีการ  และ
เครื่องมือการทำงานท่ีชัดเจน โดยมีครูที่ปรึกษาเป็นบุคลากรหลักในการดำเนินการในการดูแลนักเรียน การให้ความเอื้ออาทรของ
ครูที่มีต่อนักเรียน การดูแลเอาใจใส่อย่างใกล้ชิดและสม่ำเสมอพร้อมที่จะแนะนำและแก้ปัญหาของผู้เรยีน ช่วยสนับสนุน ส่งเสรมิให้
นักเรียนได้รับการพัฒนาเตม็ศักยภาพ เป็นคนดี คนเก่งและมีความสุข โดยมีการประสานความร่วมมอือย่างใกล้ชิดกับผู้ที่เกี่ยวข้อง 
หรือบุคลากรภายนอก รวมทั้งการสนับสนุน ส่งเสรมิจากโรงเรยีน 
8. วัตถุประสงค ์(Objectives) 
   8.1 เพื่อให้การดำเนินงานการดแูลช่วยเหลือนักเรียนมีกระบวนการดำเนินงานอย่างมรีะบบ 
   8.2 เพื่อให้การดูแลช่วยเหลือนักเรียนสามารถส่งเสริม ป้องกัน แก้ไขปัญหาและการพัฒนานักเรยีนด้วยกิจกรรมต่าง ๆ 
   8.3 เพื่อให้นักเรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ เป็นคนดี คนเก่งและมีความสุข สามารถพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ 
9. เป้าหมาย (Goals) 
    9.1 ด้านคุณภาพ (Quality) 
         นักเรียนโรงเรยีนร้อยเอด็วทิยาลัย ได้รับการดูแลช่วยเหลือตามกระบวนการการช่วยเหลือ ด้วยวิธีการโดยมีเครื่องมือการ
ทำงานท่ีชัดเจนอย่างเป็นระบบ เปน็บุคคลแห่งการเรียนรู้สามารถพฒันาตนเองไดเ้ต็มตามศักยภาพ  เป็นคนดี คนเก่ง และมี
ความสุขในทุกสถานการณ์ จากครทูี่ปรึกษาและผู้เกี่ยวข้อง 
    9.2 ด้านปริมาณ (Quantity)  
         นักเรียนโรงเรยีนร้อยเอด็วทิยาลัยได้รับการดูแลช่วยเหลืออยา่งมีประสิทธิภาพร้อยละ 95 
10. สถานที่ดำเนินการ (Place)         โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย  
11. ระยะเวลาดำเนินการ (Time)   ( ✓ )  ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2564 (1 เมษายน 2564 – 30 กันยายน 2564) 
    ( ✓ )  ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2564 (1 ตุลาคม 2564  – 31 มีนาคม 2565 ) 
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12. วิธีดำเนินการ (Procedure : activity) 

ลำดับที ่
Item 

การดำเนินการ 
(Implementation) 

ระยะเวลา 
Time 

งบประมาณ  
Budget 

 

ผู้รับผิดชอบ 
Project Proposer 

1.  กิจกรรมที่ 1  พัฒนาระบบการดแูลชว่ยเหลือนักเรียน  งบบำรุงการศึกษา = 101,630 บาท 
1.ขั้นเตรียมการ (Plan) 
   1.1 เสนอโครงการเพื่ออนุมัต ิ
2. ขั้นดำเนินการ (Do) 
   2.1 จัดซื้อสมุดทะเบยีนข้อมูลฯ(เขียวแสด) 
   2.2 จัดซื้อ-ซ่อมบำรุงวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน เช่น  
หมึกพริ้นท์ ปา้ย Roll up เครื่องเขียน ฯลฯ 
   2.3 ดำเนินกจิกรรมดูแลช่วยเหลือนักเรียน ได้แก่ การ
รู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล การคัดกรองนักเรียนการ
ส่งเสริมนักเรียน และการป้องกัน แก้ไขปัญหาและส่งต่อ 
  2.4 ประชุมระดับชั้น เพือ่หาแนวปฏิบตัิและพัฒนาการ
ดูแลช่วยเหลือนกัเรียน เดือนละ 1 ครั้ง 
 3.ขั้นตดิตามประเมินผล (Check) 
   3.1 ประเมิน/รายงานผลการดำเนินงาน 
4. ขั้นทบทวนปรับปรุงแก้ไข (Action) 
   4.1 ทบทวนรายงาน/วางแผนปรับปรงุ  
   4.2 สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน   

26 มี.ค.64 
 

พ.ค.64 –25 มี.ค.65 
 
 
 
 
 
 
 
 

25 มี.ค. 65 
 

25 มี.ค. 65 

 
- 
 

29,250 
34,380 

 
- 
 
 
- 

38,000 
 
- 
 
- 
- 

นางธีรา  สอนใจและคณะ 
 
 
 
 
 

2. กิจกรรมที่ 2  กิจกรรมเยี่ยมบ้านและดแูลนักเรียนในสถานการณแ์พร่ระบาดของไวรัส COVID-19 
                 งบอุหนุนเรียนฟรี 15 ป ีงบบริหารจดัการในสถานการณ์โควิด = 307,500 บาท 
1.ขั้นเตรียมการ (Plan) 
   1.1 เสนอโครงการเพื่ออนุมัต ิ
   1.2 จัดทำหนังสือแจ้งผู้ปกครอง 
   1.3 จัดทำเอกสารขอ้มูลเยี่ยมบา้น 
2. ขั้นดำเนินการ (Do) 
   2.1 ครูที่ปรึกษาเยี่ยมนกัเรียนออนไลน์ 
   2.2 เบี้ยเล้ียงครูออกเยี่ยมบา้นนักเรียน 
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดฯ 
   2.3 ทุนการศึกษาและทุนช่วยเหลือนกัเรียน 
ที่ได้รับผลกระทบในสถานการณ์แพร่ระบาดฯ 
   2.4 ค่าอาหารคณะกรรมการออกตรวจเยี่ยมและ
ช่วยเหลือนกัเรียนที่ได้รับผลกระทบ 
3.ขั้นติดตามประเมินผล (Check) 
   3.1 ประเมิน/รายงานผลการดำเนินงาน 
4.ขั้นทบทวนปรบัปรุงแก้ไข (Action) 
   4.1ทบทวนรายงานเพื่อวางแผนปรับปรุง  
   4.2 สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน 

 
26 มี.ค. 64 
10 มิ.ย. 64 
10 มิ.ย. 64 

1ก.ค.64-1มี.ค.65 
 

 
 
 
 
 
 
 

25 มี.ค. 65 
 

25 มี.ค. 65 

 
- 
- 
 
 

100,000 
 

201,000 
 

6,500 
 
 
- 
 
- 
- 

นางธีรา  สอนใจและคณะ 
 
 
 

ครูที่ปรึกษาและคณะกรรมการ
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

3. กิจกรรมที่ 3  ประชุมผู้ปกครองในชั้นเรียน (Classroom meeting) และคณะกรรมการเครือขา่ยผู้ปกครอง  
                  บำรุงการศึกษา = 108,250 บาท 
1.ขั้นเตรียมการ (Plan) 
   1.1 เสนอโครงการ/แต่งตั้งคณะดำเนินการ 
   1.2 ประสานงานกับเครือข่ายผู้ปกครอง 
   1.3 จัดทำเอกสารเผยแพร่    
   1.4 กำหนดวันเวลาการประชุมผู้ปกครอง 
   1.5 ทำหนังสือเชิญผู้ปกครอง 
 

26 มี.ค. 64 
 

23 ก.ค.64 
 
 
 
 

  
- 
- 
- 
- 
- 

นางธีรา  สอนใจและคณะ 
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ลำดับที ่
Item 

การดำเนินการ 
(Implementation) 

ระยะเวลา 
Time 

งบประมาณ Budget 
ประเภทเงิน 

ผู้รับผิดชอบ 
Project Proposer 

3. กิจกรรมที่ 3  ประชุมผู้ปกครองในชั้นเรียน (Classroom meeting) และคณะกรรมการเครือขา่ยผู้ปกครอง  
                  บำรุงการศึกษา = 108,250 บาท 
2. ขั้นดำเนินการ (Do) 
   2.1 จัดกิจกรรมประสานสัมพันธก์ับผูป้กครอง 
   2.2 ผู้ปกครอง/ครูที่ปรึกษา มองผลการคัดกรอง
นักเรียนตรงกัน ทั้งในกลุ่มเส่ียง/มีปัญหา/กลุ่มปกติ 
   2.3 สร้างแนวทางในการสนับสนุน 
ส่งเสริม พัฒนา และการชว่ยเหลือแก้ไข 
 2.4 สรา้งเครือข่ายช่วยเหลอืนักเรียนตอ่เนื่อง 
3.ขั้นติดตามประเมินผล (Check) 
   3.1 ประเมินผลงาน/รายงานผลการดำเนินงาน 
4.ขั้นทบทวนปรบัปรุงแก้ไข (Action) 
   4.1 ทบทวนรายงานเพือ่วางแผนปรับปรุง  
   4.2 สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน 

 
21,22,28 ส.ค.64 

หรือ 
13,14,20 พ.ย.64 

หรือ 
ส่งหนังสือถึง
ผู้ปกครอง 

      1ก.ย.หรือ 
26พ.ย.64 
1ก.ย.หรือ 
26พ.ย.64 

 

  
108,250 

- 
- 
 
- 
- 
 
- 
 
- 
- 

นางธีรา  สอนใจและคณะ 

4. กิจกรรมที่ 4  กิจกรรมวันปฐมนิเทศ 
1.ขั้นเตรียมการ (Plan) 
   1.1 เสนอโครงการเพื่ออนุมัต ิ
   1.2 ประชุมผู้รับผิดชอบเตรียมพร้อมการจัดกิจกรรม 
   1.3 แจ้งนักเรียน/ผู้ปกครอง 
2. ขั้นดำเนินการ (Do) 
   2.1 ดำเนินการปฐมนิเทศนักเรียน 
   2.2 ดำเนินการจัดกิจกรรมอาคาร 
ศูนย์กีฬาในร่ม 
   2.3 นักเรียนพบครูที่ปรึกษาทีห่้องเรียน 
3.ขั้นติดตามประเมินผล (Check) 
   3.1 ประเมิน/รายงานผลการดำเนินงาน 
4.ขั้นทบทวนปรบัปรุงแก้ไข (Action) 
   4.1ทบทวนรายงานเพื่อวางแผนปรับปรุง  
   4.2 สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน 

26 มี.ค. 64 
 

24 พ.ค.64 
 

 
 10-11 มิ.ย.64 
 

 
 
 

18 มิ.ย.64 
 

18 มิ.ย.64 
 

- 
 -  
- 
- 
 
- 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
- 

นางธีรา  สอนใจและคณะ 
 
 
 

 
ครูที่ปรึกษา ม.1/ ม.4 

5. กิจกรรมที่ 5  ส่งเสริมการบริหารจัดการห้องเรียน งบบำรุงการศึกษา = 27,120 บาท 
1.ขั้นเตรียมการ (Plan) 
   1.1 เสนอเพื่ออนุมัตโิครงการ 
2. ขั้นดำเนินการ (Do) 
    2.1 ดำเนินการพิจารณา  
    2.2 มอบเกียรติบัตรครูที่ปรึกษา/ปีการศึกษาและ
ห้องเรียนภาคเรียละ 1 ครั้ง  
3.ขั้นติดตามประเมินผล (Check) 
   3.1ประเมิน/รายงานผลการดำเนินงาน 
4.ขั้นทบทวนปรบัปรุงแก้ไข (Action) 
   4.1ทบทวนรายงานเพื่อวางแผนปรับปรุง  
   4.2 สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน 

26 มี.ค. 64 
 
 
14 มิ.ย.-26ก.พ.65 
 
1ต.ค.64/1มี.ค. 65 
     

25 มี.ค. 65 
 
    25 มี.ค. 65 

 
- 
 
- 

27,120 
 
 
- 
 
- 
- 

นางธีรา  สอนใจและคณะ 
หัวหน้าระดับชั้น 
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ลำดับที ่
Item 

การดำเนินการ 
(Implementation) 

ระยะเวลา 
Time 

งบประมาณ Budget 
ประเภทเงิน 

ผู้รับผิดชอบ 
Project Proposer 

6. กิจกรรมที่ 6  ประชุมอบรมพัฒนาครูที่ปรึกษาเพื่อดแูลช่วยเหลือนักเรียน งบบำรงุการศึกษา = 32,000 บาท 
1.ขั้นเตรียมการ (Plan) 
  1.1 เสนอเพื่อพิจารณาอนุมัต ิ
2. ขั้นดำเนินการ (Do) 
   2.1 กำหนดการดำเนินการ ติดต่อวิทยากร 
   2.2 ดำเนินการตามแผนที่กำหนด 
3.ขั้นติดตามประเมินผล (Check) 
   3.1 ประเมินผลงาน/รายงานผลการดำเนินงาน 
4.ขั้นทบทวนปรบัปรุงแก้ไข (Action) 
   4.1 ทบทวนรายงานเพือ่วางแผนปรับปรุง 

26 มี.ค.64 
 

27 ส.ค.64 
 
 

1 ก.ย. 64 
 

1 ก.ย. 64 
 

  
- 
 

32,000 
- 
- 
 
- 

นางธีรา  สอนใจและ 
ครูที่ปรึกษา 

7. กิจกรรมที่ 7  ประชุมปฏบิัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือขา่ยระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน งบบำรุงการศึกษา = 10,000 บาท  
1.ขั้นเตรียมการ (Plan) 
  1.1 เสนอเพื่อพิจารณาอนุมัต ิ
2. ขั้นดำเนินการ (Do) 
  2.1 กำหนดการจัดประชุม  
  2.2 ดำเนินการตามแผนที่กำหนด 
3.ขั้นติดตามประเมินผล (Check) 
   3.1ประเมินผลงาน/รายงานการดำเนนิงาน 
4.ขั้นทบทวนปรบัปรุงแก้ไข (Action) 
   4.1ทบทวนรายงานเพื่อวางแผนปรับปรุง 

26 มี.ค.64 
 

3 ก.ย.64 
 
 

10 ก.ย. 64 
 
 

10 ก.ย. 64 

เงินบำรุงการศึกษา 
- 
 

10,000 
- 
 
- 
 
- 

นางธีรา  สอนใจและคณะ 
 
ครูเครือข่ายระบบดูแล
ช่วยเหลือนกัเรียน สพม.
ร้อยเอ็ด 

 
13. งบประมาณ (Proposed Budget)   
     13.1 เงินบำรุงการศึกษา (Budget)                  279,000      บาท 
     13.2 บริจาค (Total)                                  -           บาท 
     13.3 งบบริหารจัดการในสถานการณโ์ควิด   307,500      บาท 
                 รวม (Total)      586,500     บาท    
 
   

ประมาณการค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนระบบงาน 
แผนงาน  งบประมาณโรงเรียน  

งานระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน  ฝ่ายกิจการนักเรียน  โรงเรียนร้อยเอ็ดวิยาลัย 
กิจกรรมที่ 1  พัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

ที่ รายการ จำนวน/หน่วย ราคา/หน่วย 
งบประมาณ 

เงินบำรุง
การศึกษา 

อ่ืน ๆ 

1 ทะเบียนข้อมูลนักเรียน(สมุดเขยีวแสด) 450  65  29,250 - 
2 หมึกพริ้นเตอร์เลเซอร์สี 1 12,500 12,500 - 
3 หมึกพริ้นเตอร์เลเซอร์ขาวดำ  2 2,500   5,000 - 
4 ป้าย Roll up พร้อมขาตั้ง ขนาด 80x 200 ซม. 5 3,000 15,000 - 
4 วัสดุสำนักงาน      1,880 - 
5 ค่าอาหารว่างประชุมครูที่ปรึกษาแต่ละระดับ 

เดือนละ 1 ครั้ง (190x10x20) 
10 ครั้ง 3,800 38,000 - 

รวมกิจกรรมที่ 1 101,630 - 
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กิจกรรมที่ 2  กิจกรรมเยี่ยมบ้านและดแูลนักเรียนในสถานการณแ์พร่ระบาดของไวรัส COVID-19 

ที่ รายการ จำนวน/หน่วย ราคา/หน่วย 
งบประมาณ 

เงินบำรุง
การศึกษา 

อ่ืน ๆ 

1 เบี้ยเล้ียงครทูี่ปรึกษาออกเยี่ยมบา้นนักเรียนในสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของไวรัส COVID-19  

1,000 100 - 100,000 

2 ทุนการศึกษาและทุนช่วยเหลือนักเรียนที่ได้รับผลกระทบจากการ
แพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 

67 3,000 - 201,000 

3 ค่าอาหารคณะกรรมการตรวจเยีย่มนักเรียน   - 6,500 
รวมกิจกรรมที่ 2 - 307,500 

กิจกรรมที่ 3  ประชุมผู้ปกครองในชั้นเรียน และกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง 

ที่ รายการ จำนวน/หน่วย ราคา/หน่วย 
งบประมาณ 

เงินบำรุง
การศึกษา 

อ่ืน ๆ 

1 ค่าอาหารว่างผู้ปกครอง 3,530 25 88,250 - 
2 ค่าอาหารและอาหารวา่งครู 200 100 20,000 - 

รวมกิจกรรมที่ 3 108,250  
กิจกรรมที่ 4  กิจกรรมวันปฐมนิเทศ 

ที่ รายการ จำนวน/หน่วย ราคา/หน่วย 
งบประมาณ 

เงินบำรุง
การศึกษา 

อ่ืน ๆ 

 -   - - 
รวมกิจกรรมที่ 4 - - 

กิจกรรมที่ 5  ส่งเสริมการบริหารจัดการห้องเรียน 

ที่ รายการ จำนวน/หน่วย ราคา/หน่วย 
งบประมาณ 

เงินบำรุง
การศึกษา 

อ่ืน ๆ 

1 กรอบเกียรติบัตรครูที่ปรึกษา 180 คน 
กรอบเกียรติบัตรห้องเรียนภาคเรียนละ 18 ห้อง  

216 120 25,920  

2 กระดาษเกยีรติบัตร 6 200 1,200  
รวมกิจกรรมที่ 5 27,120  

 
กิจกรรมที่ 6  ประชุมอบรมพัฒนาครูที่ปรึกษาเพื่อดแูลช่วยเหลือนักเรียน 

ที่ รายการ จำนวน/หน่วย ราคา/หน่วย 
งบประมาณ 

เงินบำรุง
การศึกษา 

อ่ืน ๆ 

1 ค่าวิทยากรภายนอก  - -  5,000 - 
2 อาหารกลางวัน อาหารว่างวิทยากร ครู 200 120 24,000 - 
3 วัสดุ เอกสารประกอบการอบรม - - 3,000 - 

รวมกิจกรรมที่ 6 32,000  
กิจกรรมที่ 7  ประชุมปฏบิัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือขา่ยระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

ที่ รายการ จำนวน/หน่วย ราคา/หน่วย 
งบประมาณ 

เงินบำรุง
การศึกษา 

อ่ืน ๆ 

1 อาหารกลางวัน อาหารว่าง ครูเครือข่ายระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน สพม. ร้อยเอ็ด 

70 100 7,000 - 

2 วัสดุ เอกสารประกอบการประชุมปฏิบัตกิาร - - 3,000 - 
รวมกิจกรรมที่ 6 10,000 - 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 586,500  
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14. เนื้อหาสาระ (Content for Seminar)  
 14.1 กระบวนการการดำเนินงานการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างมรีะบบ 
 14.2 เครื่องมือท่ีใช้ในการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล การคดักรองนกัเรียน การส่งเสริมนักเรียน การปอ้งกันและการแก้ไข
ปัญหา และการส่งต่อ 
 14.3  มีการจัดกิจกรรมในการส่งเสริม  การป้องกัน และการช่วยเหลือแก้ไขปัญหา และพัฒนานักเรียนเป็นบุคคลแห่งการ
เรียนรู้ เป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุข 
 14.4  มีการประเมินผลการดำเนินงานตามมาตรฐานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในด้านนักเรียน  กระบวนการ และปัจจยั  
15. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (Connected  Agencies)         
      15.1 หน่วยงานราชการ/หนว่ยงานเอกชนท่ีเกี่ยวข้อง 
      15.2 ฝ่ายธุรการ ฝ่ายกิจการวิชาการ ฝ่ายบริการ 
16. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (End – products of Expected outcomes) 
 16.1 การดำเนินงานการดูแลช่วยเหลือนักเรยีนมีกระบวนการดำเนินงานอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพ มีการประสานงาน
ร่วมมือกันระหว่างเครือข่ายระบบดูแลช่วยเหลือนักเรยีนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ร้อยเอ็ด 
     16.2 การดูแลช่วยเหลือนักเรยีนสามารถ ส่งเสริม ป้องกัน และช่วยเหลือนักเรยีนแก้ไขปญัหานักเรียน ตลอดทั้ง 
การพัฒนานักเรียนด้วยกิจกรรมตา่ง ๆ ได ้
  16.3 นักเรียนโรงเรียนร้อยเอ็ดวทิยาลัย เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ เป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุขในทุกสถานการณ ์
สามารถพัฒนาตนเองได้เตม็ตามศกัยภาพ 
17. เคร่ืองมอืที่ใช้ประเมินผลกิจกรรม 
       17.1 การสังเกต สอบถาม สมัภาษณ์  
       17.2 แบบประเมินผลความพึงพอใจในการจัดกิจกรรม 
       17.3 แบบสรุปรายงานผลการจัดกิจกรรม  
18. การควบคุมความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น 
      18.1 ครูที่ปรึกษาบางคนไม่ตระหนักถึงความสำคัญในการดำเนนิการตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
      18.2 ครูที่ปรึกษาไม่ชำนาญเส้นทางในการออกเยี่ยมบ้านนักเรยีน 
      18.3 ผู้ปกครองไม่สะดวกในการรอครูที่ปรึกษาไปเยี่ยมบ้าน เนื่องจากต้องไปประกอบอาชีพหารายได้ 
      18.4 ผู้ปกครองบางคนไม่ตระหนักถึงความสำคญัของการจัดประชุมชั้นเรียน 
      18.5 กิจกรรมการปฐมนิเทศบางฐานไม่น่าสนใจทำให้นักเรียนใหม่ไม่ประทับใจในการจัดกิจกรรม 
      18.6 เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของครูที่ปรึกษาขาดตัวบ่งช้ีที่ชัดเจนในการให้คะแนน 
19. แนวทางการแก้ปญัหาความเสี่ยงที่จะเกิดขึน้  
       19.1 จัดอบรมให้ความรู้ใหบุ้คลากรตระหนักถึงความสำคัญของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน/ศกึษาดูงานโรงเรยีนต้นแบบ
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรยีน         
        19.2 จัดกลุ่มนักเรียนที่อยูห่มู่บ้านหรือละแวกเดียวกันเพื่อครูที่ปรึกษาจะได้นดัหมายเวลาออกเยี่ยมบ้านด้วยกัน 
        19.3 ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ปกครองรับทราบและเห็นถึงผลดีของการเข้าร่วมประชุม 
        19.4 ประชุม วางแผน เตรียมงานกับคณะทำงานเพื่อจัดเตรยีมความพร้อมทำให้การจดักิจกรรมบรรลุผลตามที่วางไว้ 
        19.5 จัดทำเกณฑ์การประเมินระบตุัวบ่งช้ีที่ชัดเจนในการให้คะแนน 
         
 
 
 

 



 

 

463 แผนปฏิบัติการ  ประจำปีการศึกษา 2564 
กลุ่มนโยบายและแผนงาน โรงเรียนร้อยเอด็วิทยาลัย 

1. (4.6) โครงการ (Project) ส่งเสรมิพัฒนาสำนักงานฝ่ายกิจการนักเรียน 
2.  สนองมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน มาตรฐานที่ 2  
3.  สอดคล้องกับยุทธศาสตร์   ข้อที่  2, 3 
    เป้าหมายหลัก                ข้อที่  2.1, 2.2, 2.3, 2.3, 2.4, 2.5, 3.4 
    ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน   ข้อที่  2.1.1, 2.2.1, 2.3.1, 2.3.2, 2.4.1, 2.4.3, 2.5.1, 2.5.2, 2.5.3, 3.4.1 
4. หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มสาระฯ/งาน สำนักงาน     ฝ่ายกิจการนักเรยีน   โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 
5. ผู้รับผิดชอบดำเนินงาน (Project Proposer )   นางประไพศร ี เหง้าชัยภูมิ   
6. ลักษณะโครงการ (Type of the project)      โครงการใหม ่
7. หลักการและเหตุผล (Background of Rational Criteria) 
          ปัจจุบันรัฐบาลได้กำหนดนโยบายให้ทุกหน่วยงานปรบัเปลีย่นการบริหารและบริการให้ทันสมัยโดยใช้เทคโนโลยี ICT เข้า
มามีบทบาทมากขึ้น ในการดำเนินงานของฝ่ายกิจการนักเรียนจึงจำเป็นจะต้องให้มีการพัฒนาใหไ้ด้มาตรฐาน มีความรวดเร็ว 
ตอบสนองต่อความต้องการของบุคลากร นักเรียน ผู้ปกครอง และหน่วยงานภายนอกมากขึ้นในการตดิต่อสื่อสารทั้งภายใน 
และภายนอกโรงเรียนดังน้ันฝ่ายกจิการนักเรยีนจึงจำเป็นอย่างยิ่งจะต้องทำการปรับปรุงพัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูลและเอกสาร 
ตลอดจนการซ่อมบำรุงวัสดุอุปกรณ์ภายในฝ่ายให้เกดิความเป็นปัจจบุันและทันต่อเหตุการณ์ในยุคไทยแลนด์ 4.0 มากขึ้น 
8. วัตถุประสงค์ (Objectives) 
    8.1 เพื่อพัฒนาการจัดทำเอกสาร การจัดเก็บข้อมูลใหเ้กิดความสมบูรณ์และเป็นปัจจุบันมากขึ้น  
    8.2 เพื่อให้การติดตามและติดต่อประสานงาน และอำนวยความสะดวกให้กับทุกงานทุกฝ่ายไดเ้ร็วขึ้น 
    8.3 เพื่อให้งานควบคุมความประพฤติของนักเรียนเป็นไปอย่างมปีระสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
    8.4 เพื่อให้การใช้วัสดุอุปกรณภ์ายในฝ่ายมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
9.เป้าหมาย (Goals) 
 9.1 ด้านคุณภาพ (Quality) 
  9.1.1 เพื่อพัฒนาการจัดทำเอกสาร การจัดเก็บข้อมูลใหเ้กิดความสมบูรณ์และเป็นปจัจุบันมากขึ้น 
  9.1.2 เพื่อให้การติดตามและติดตอ่ประสานงาน และอำนวยความสะดวกให้กับทุกงานทุกฝ่ายได้รวดเร็วขึ้น 
   9.1.3 เพื่อให้งานควบคุมความประพฤติของนักเรียนมีคณุธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์ และมคีุณลักษณะเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
    9.1.4 เพื่อให้การใช้วัสดุอุปกรณ์ภายในฝ่ายมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
     9.2 ด้านปริมาณ (Quantity) 
          9.2.1 ร้อยละ 80 มีการพฒันาการจัดทำเอกสาร การจัดเกบ็ข้อมูลให้เกิดความสมบูรณ์และเป็นปัจจุบันมากขึ้น           
10. สถานที่ดำเนินการ (Place)         โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 
11. ระยะเวลาดำเนินการ (Time)   ( ✓ )    ภาคเรียนท่ี 1  ปีการศึกษา 2564 (1 เมษายน 2564 - 30 กันยายน 2564) 
    ( ✓ )    ภาคเรียนท่ี 2  ปีการศึกษา 2564 (1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565) 
12. วิธีดำเนินการ (Procedure : activity) 

ลำดับที ่
Item 

การดำเนินการ 
(Implementation) 

ระยะเวลา 
Time 

งบประมาณ  
Budget 

ผู้รับผิดชอบ 
Project Proposer 

กิจกรรมที่ 1 จดัซื้อวัสด ุครุภัณฑ์สำนักงาน ภาคเรยีนที่ 1 (251,437 บาท) 
1. 1.ขั้นเตรียมการ (Plan) 

   1.1 เขียนโครงการและเสนอโครงการ 
   1.2 แต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินงาน 
2.ขั้นดำเนินการ (Do) 
   2.1 จัดทำคู่มือนักเรียนประจำป ี2564 
   2.2 จัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน  
   2.3 ปรับปรุงและซ่อมบำรุงสำนักงาน 

 
มี.ค. 64 

 
 

1 มิ.ย. 64 
- 30 ก.ย.64 

 

เงินบำรุงการศึกษา 
- 
- 
 

142,000 บาท 
109,437 บาท 

 

นางประไพศรี เหง้าชัยภูม ิ
และคณะ 

 
 

 
 
 



แผนปฏิบัติการ  ประจำปีการศึกษา 2564 
กลุ่มนโยบายและแผนงาน โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 

 

464 
 
 

ลำดับที ่
Item 

การดำเนินการ 
(Implementation) 

ระยะเวลา 
Time 

งบประมาณ  
Budget 

ผู้รับผิดชอบ 
Project Proposer 

กิจกรรมที่ 1 จดัซื้อวัสด ุครุภัณฑ์สำนักงาน ภาคเรยีนที่ 1 (251,437 บาท) 
1. 3.ขั้นติดตามประเมินผล (Check) 

   3.1 ประเมินผลงาน/รายงานผลการ 
ดำเนินงาน 
4.ขั้นทบทวนปรบัปรุงแก้ไข (Action) 
  4.1 ทบทวนรายงานเพื่อวางแผนปรับปรุง  

    4.2 สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน 

ต.ค. 64 
 
 

ต.ค.64 
 

- 
 
 
- 
- 

นางประไพศรี เหง้าชัยภูม ิ
และคณะ 

 
 

กิจกรรมที่ 2 จดัซื้อวัสด ุครุภัณฑ์กล้องวงจรปดิ (150,400 บาท) 
2. 1.ขั้นเตรียมการ (Plan) 

   1.1 เขียนโครงการเพื่อขออนุมัต ิ
   1.2 จัดทำประมาณการจัดซ้ือ 
2.ขั้นดำเนินการ (Do) 
   2.1 แต่งต้ังคณะกรรมการ 
   2.2 จัดซื้อ/จัดจ้าง 
   2.2 ซ่อมบำรุงรักษา 
3.ขั้นติดตามประเมินผล (Check) 
   3.1 ประเมินผลงาน 
   3.2 รายงานผลการดำเนินงาน 
4.ขั้นทบทวนปรบัปรุงแก้ไข (Action) 
   4.1 สะท้อนผล 
   4.2 เสนอแนวทางแก้ไขปรับปรุง 
   4.3 สรุปรายงานผลกรดำเนินการ 

 
  มีนาคม 2564 

 
  

พ.ค. 64 
1 พ.ค.64 

- 30 ก.ค. 64 
ส.ค.– ก.ย.64 

 
 

พ.ย.64 
ม.ค. 65 
ก.พ.65 

เงินบำรุงการศึกษา 
- 
- 
 
- 

150,400 บาท 
- 
 
- 
- 
 
- 
- 
- 

รองผู้อำนวยการ 
วัลลภ  เฉลิมแสน 

และคณะ 
 
 

กิจกรรมที่ 3  จัดซื้อวัสดุ ครุภณัฑ์สำนักงาน ภาคเรยีนที่ 2 (102,548 บาท) 
3. 1.ขั้นเตรียมการ (Plan) 

   1.1 เขียนโครงการและเสนอโครงการ 
   1.2 แต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินงาน 
2.ขั้นดำเนินการ (Do) 
   2.1 จัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน  
   2.2 ปรับปรุงและซ่อมบำรุงสำนักงาน 
3.ขั้นติดตามประเมินผล (Check) 
   3.1 ประเมินผลงาน/รายงานผลการดำเนินงาน 
4.ขั้นทบทวนปรบัปรุงแก้ไข (Action) 
   4.1 ทบทวนรายงานเพือ่วางแผนปรับปรุง  
   4.2 สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน 

 
มี.ค. 64 

 
 

1 พ.ย. 64 
- 28 ก.พ. 65 

 
มี.ค.65 

  
 

 มี.ค.65  

เงินบำรุงการศึกษา 
- 
- 
 

102,548 บาท 
- 
 
- 
 
- 
- 

นางประไพศรี เหง้าชัยภูม ิ
และคณะ 

 

13. งบประมาณ (Proposed Budget)  
     13.1 เงินเงินบำรุงการศึกษา (Budget)          495,945   บาท 
     13.2 เงินอ่ืน ๆ     -    บาท 
       รวมเงิน (Total)       495,945     บาท 

 
 
 
 
 
 



 

 

465 แผนปฏิบัติการ  ประจำปีการศึกษา 2564 
กลุ่มนโยบายและแผนงาน โรงเรียนร้อยเอด็วิทยาลัย 

ประมาณการค่าใช้จ่าย 
โครงการพัฒนาส่งเสริมสำนักงาน  ฝ่ายกิจการนักเรียน  โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 

กิจกรรมที่ 1 จัดซ้ือวัสดุ ครุภัณฑ์สำนักงาน 
ภาคเรียนที ่1  ปีการศึกษา 2564 (1 เมษายน 2564 - 30 กันยายน 2564) 

ที่ 
Item 

รายการ 
Lists  of  materials 

จำนวนหน่วย 
Quantity 

ราคาหน่วยละ 
Price 

จำนวนเงิน 
งบประมาณ 

อุดหนุน 
School Fee 

อ่ืน ๆ 
Others 

1 หมึกเครื่องพริ้นท์เลเซอร์ รุ่น Hp  15A  2 2,750 5,500 5,500 
5,500 
25,600 
1,200 
120 
260 
600 
240 
120 
140 
720 
240 
250 
240 
240 
240 
120 

1,440 
58,227 

 
2 หมึกเครื่องพริ้นท์เลเซอร์ รุ่น Hp 36A  2 2,750 5,500 
3 หมึกเครื่องพริ้นท์เลเซอร์ รุ่นHp Jet 126A 2 ชุด 3,200 25,600 
4 กระดาษปก   A4 10 รีม 120 1,200 
5 ปากกาเคมี สีดำ นำ้เงิน แดง 12 ด้าม 10 120 
6 ปากกาเขียนไวท์บอร์ดสีดำ น้ำเงิน แดง 13 ด้าม 20 260 
7 กระดาษกาวแล็คซีน 2 นิ้ว 10  ม้วน 60 600 
 8 เชือกฟาง 8 ม้วน 30 240 
9 กาวลาเท็ค 16  ออนซ์ 6 ขวด 20 120 
10 เทปใส (สก็อตเทป) 3/4 5 ม้วน 35 140 
11 ลวดเสียบกระดาษ 12 โหล 60 720 
12 กระดาษกาวย่น 1.5 6  ม้วน 40 240 
13 เทป 2 หน้าบาง 1x 20  5  ม้วน 50 250 
14 ลวดเย็บแม็กซ์ เบอร์ 35 2 โหล 10 240 
15 ลวดเย็บแม็กซ์ เบอร์ 10 2 โหล 10 240 
16 ลวดเย็บแม็กซ์ เบอร์ 10 2 โหล 10 240 
17 ลวดเย็บแม็กซ์ยิง เบอร์ 3 2 โหล 60 120 
18 ถ่ายไฟฉาย 3 กล่อง 480 1,440 
19 ปรับปรุงและซ่อมบำรุงสำนักงาน - 58,227 58,227 

รวมทั้งหมด 109,437 
หมายเหตุ  หมึกเครื่องพริ้นท์เลเซอร์ รุ่นHp Jet 126A (หมึกสี 1 ชุด มี 4 หลอด หลอดละ 3,200 บาท รวม 12,800 บาท) 

 
กิจกรรมที่ 2 ติดต้ังกล้องวงจรปิดอาคาร 3 อาคาร 5 อาคาร 7 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 

ที่ รายการ 
จำนวน   
(หน่วย) 

ราคา 
หน่วยละ จำนวนเงิน 

งบประมาณ 
เงินอุดหนุน เงินอ่ืนๆ 

1. เครื่องบันทึกภาพNVR DS-7732 NI-I4/32CH/4K 1 26,500 26,500 26,500 
13,600 
35,000 
26,000 
18,000 
10,500 
5,800 
15,000 

 
2. HDD CCTV 4 TB For Camera 2 6,800 13,600 
3. กล้อง Hikvision IP Camera/2mp/2.8,3.6m 7 5,000 35,000 
4. 8 Port Poe Switch 4 6,500 26,000 
5 Cable Cat 5e Outdoor Dropwire 600 30 18,000 
6 Cable Cat 6 Outdoor Dropwire 300 35 10,500 
7 UPS SLC 1200 va 1 5,800 5,800 
8 อุปกรณ์เสริมสำหรับติดต้ังทั่วไป 1 15,000 15,000 

รวมทั้งหมด 150,400 
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กลุ่มนโยบายและแผนงาน โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 

 

466 
กิจกรรมที่ 3 จัดซ้ือวัสดุ ครุภัณฑ์สำนักงาน 

   ภาคเรยีนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565) 

ที่ 
Item 

รายการ 
Lists of materials 

จำนวนหน่วย 
Quantity 

ราคาหน่วยละ 
Price 

จำนวนเงิน 
งบประมาณ 

อุดหนุน 
School Fee 

อ่ืน ๆ 
Others 

1 หมึกเครื่องพริ้นท์เลเซอร์ รุ่น Hp 15A 2 2,750 5,500 5,500 
5,500 
5,500 
12,800 
1,200 
72,048 

 
2 หมึกเครื่องพริ้นท์เลเซอร์ รุ่น Hp 36A 2 2,750 5,500 
3 หมึกเครื่องพริน้ท์เลเซอร์ รุ่น Hp 85A 2 2,750 5,500 
4 หมึกเครื่องพริ้นท์เลเซอร์ รุ่นHp 126A 1 ชุด 3,200 12,800 
5 เกียรติบัตร 1,000  แผ่น 1,000  แผ่น 1,200 1,200 
6 ปรับปรุงและซ่อมบำรุงสำนักงาน -  72,048 

รวมทั้งหมด 102,548 
หมายเหตุ  หมึกเครื่องพริ้นท์เลเซอร์ รุ่นHp Jet 126A (หมึกสี 1 ชุด มี 4 หลอด หลอดละ 3,200 บาท รวม 12,800 บาท) 
 
14. เนื้อหาสาระ (Content for Seminar)  
      - 
15. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (Connected Agencies)   
     15.1 สำนักงานเขตพื้นท่ีการศกึษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด  15.2 หน่วยงานรัฐบาลและเอกชน 
     15.3 งานแผนงาน     15.4 งานการเงิน 
     15.5 งานพัสดุ 
16. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (End – products of Expected outcomes) 
  16.1 การติดต่อสื่อสารประสานงานเกิดความเรียบร้อยทั้งภายในและนอกโรงเรียน และเป็นปจัจุบัน 
17. เคร่ืองมือท่ีใช้ประเมินผลกิจกรรม  
 17.1 แบบประเมินความพึงพอใจในการเข้าใช้บริการ  
18. การควบคุมความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น  
      18.1 ครูและบุคลากรที่เกี่ยวข้องให้ความร่วมมือในการดูแลพฤติกรรมของนักเรียนได้ไม่เตม็ที ่
      18.2 การให้การสนับสนุนจากฝ่ายบรหิาร 
      18.3 การปรับขึ้นราคาสินคา้ 
      18.4 การแพร่ระบาดของโรคติดต่อรา้ยแรง (ไวรสัโควดิ – 19) 
19. แนวทางการแก้ปัญหาความเสี่ยงที่จะเกิดขึน้  
      19.1 การขอความร่วมมือและการสร้างแรงเสริมให้กับครูและบคุลากรที่เกีย่วข้องให้มีความตระหนักถึงการดูแลพฤติกรรมของ
นักเรียนอย่างเต็มที ่
      19.2 การชี้แจงความสำคัญ/ความจำเป็นของกิจกรรมตามโครงการ 
      19.3 การปรับแก้โครงการหรอืลดปรมิาณอุปกรณ์ ตามสถานการณ์ที่ได้รับมอบหมายเพิ่มเติม 
      19.4 วางแผนงานและเตรียมการป้องกันโรคตดิต่อระบาดเพื่อเตรียมการป้องกันให้ทันกับเหคุการณ์ปัจจุบัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

467 แผนปฏิบัติการ  ประจำปีการศึกษา 2564 
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1. (4.7) โครงการ (Project) งานส่งเสริมคณุธรรม จริยธรรมในโรงเรียน 
2. สอดคล้องกับมาตรฐานการศกึษาของโรงเรียน มาตรฐานที่ 1  
3. สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ข้อที่ 2 (2.2) 
    เป้าหมายหลัก ข้อที่ 2.2 
    ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน ข้อที่  2.2.1 
4. หน่วยงานที่รับผิดชอบ  งานส่งเสริมคณุธรรมจริยธรรม  ฝ่ายกิจการนักเรียน  โรงเรยีนร้อยเอด็วิทยาลัย 
5. ผู้รับผิดชอบดำเนินงาน  (Project Proposer )  นายวุฒินันท์  โคตรทิพย ์
6. ลักษณะโครงการ  (Type of the project)     เป็นโครงการเพื่อพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน 
7. หลักการและเหตุผล (Background of Rational Criteria) 
         หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานของไทยได้กำหนดให้มีการการพัฒนานักเรียนใหม้ีคุณธรรมจริยธรรมและมีคณุลักษณะ 
อันพึงประสงค์  คือ  รักชาติ  ศาสน์ กษัตริย์  ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง  มุ่งมั่นในการทำงาน  รักความเป็น
ไทย และ มจีิตสาธารณะ งานส่งเสริมคณุธรรม จริยธรรม  จึงไดจ้ัดกิจกรรมดังกล่าว เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตรและสนอง
นโยบายของโรงเรียนท่ีคาดหวังให้นักเรียน เป็นคนดี คนเก่ง  และ อยู่ในสังคมประเทศและโลกได้อย่างมีความสุข   
8. วัตถุประสงค ์(Objectives) 
 เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีคณุธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของ ชาติ 
มีจิตวิญญาณของความเป็นประชากรอาเซียน (ASEAN People) และคุณลักษณะของความเป็นพลโลก (World Citizen) 
9.เป้าหมาย (Goals) 
 9.1. นักเรียนมีคณุธรรมจรยิธรรม และลักษณะอันพึงประสงค์ที่ดีงามตามโรงเรยีนกำหนด เกดิความภมูิใจในความเป็น
คนไทย รักในการอยูร่่วมกับสังคม 
 9.2. ร้อยละ 80 ของนักเรียนโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลยัผ่านคณุลักษณะอันพึงประสงค์ที่โรงเรียนกำหนด 
10. สถานที่ดำเนินการ (Place)     โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลยั 
11. ระยะเวลาดำเนินการ (Time)  ( √ )  ภาคเรียนที่ 1  ปีการศกึษา 2563 ( 1 พฤษภาคม 2564 – 30 กันยายน 2564 ) 
           ( √ )  ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2563 ( 1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565 ) 
12. วิธีดำเนินการ (Procedure : activity) 

ลำดับที ่
Item 

การดำเนินงาน 
Implementation 

ระยะเวลา 
Time 

งบประมาณ  
Budget  

ผู้รับผิดชอบ 
Project Proposer 

1 
วันสำคัญ 

วันไหว้ครู งบบำรุงการศึกษา  = 7,000 บาท 
1.ขั้นเตรียมการ (Plan) 
    1.1 เสนอโครงการ/ประชุมคณะกรรมการ 
2. ขั้นดำเนินการ (Do) 
    2.1 ประชุมตัวแทนนกัเรียนเพื่อเตรียมพานไหว้ครู 
    2.2 จัดหาวัสดุอุปกรณ์พานไหว้คร ู
    2.3 ให้นักเรียนแต่ละห้องจัดทำพานไหว้ครู 
    2.4 จัดซ้ือมาลัยกร  
    2.5 จัดทำปา้ยไวนิล 
    2.6 ดำเนินกิจกรรมไหว้คร ู
3. ขั้นตดิตามประเมินผล (Check) 
    3.1ประเมินผลงาน/รายงานผลการดำเนินงาน 
4. ขั้นทบทวนปรับปรุงแก้ไข (Action) 
   4.1 ทบทวนรายงานเพือ่วางแผนปรับปรุง  
   4.2 สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน 

พ.ค. 64 
 
 

พ.ค 64 
พ.ค 64 

31 พ.ค 64 
31 พ.ค 64 
1 ก.ค. 64 

1,8 ก.ค. 64 
มิ.ย. 64 

 
ก.ค. 64 

 
- 
 
- 

2,000 
- 

2,000 
3,000 

- 
- 
- 
 
- 
- 

นายวุฒินันท ์ โคตรทิพย ์
  และคณะ 
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468 
ลำดับที ่
Item 

การดำเนินงาน 
Implementation 

ระยะเวลา 
Time 

งบประมาณ  
Budget  

ผู้รับผิดชอบ 
Project Proposer 

    วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธบิดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 
    งบบำรุงการศึกษา  = 7,000 บาท 
1.ขั้นเตรียมการ (Plan) 
    1.1 เสนอโครงการ/ประชุมคณะกรรมการ 
2. ขั้นดำเนินการ (Do) 
    2.1 ตรวจสอบความเรียบร้อยของสถานที่จัดงาน  
    2.2 จัดซื้อพานพุ่มเงิน พุ่มทอง 
วัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม 
    2.3 จัดป้ายไวนิลขนาด 2.5 เมตร x  5 เมตร 
    2.4 จัดสมุดลงนามและปากกา 
    2.6 ดำเนินกิจกรรมวันเฉลมิพระชนมพรรษา 
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดศีรีสินทรมหาวชิรา
ลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หวั 
3. ขั้นตดิตามประเมินผล (Check) 
   3.1ประเมินผลงาน/รายงานผลการดำเนินงาน 
4. ขั้นทบทวนปรับปรุงแก้ไข (Action) 
   4.1 ทบทวน/สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน 

พ.ค. 64 
 

ก.ค. 64 
20 ก.ค. 64 
20 ก.ค. 64 
20 ก.ค. 64 
20 ก.ค. 64 
20 ก.ค. 64 
23 ก.ค. 64 

 
 
 

ส.ค. 64 
 

ก.ย 64 

เงินบำรุงการศึกษา 
- 
 
- 

4,000 
500 

2,000 
500 

 
 
 
 
- 
 
- 

นายวุฒินันท ์ โคตรทิพย ์
  และคณะ 

 วันแม่แห่งชาต ิงบบำรงุการศึกษา  = 10,000 บาท 
1.ขั้นเตรียมการ (Plan) 
    1.1 เสนอโครงการ/ประชุมคณะกรรมการ 
2. ขั้นดำเนินการ (Do) 
    2.1 จัดซ้ืออุปกรณ์และเตรียมสถานที่ 
    2.2 นิมนต์พระสงฆ์จากวัดต่าง ๆ 
    2.3 ดำเนินการทำบุญตักบาตร 
    2.4 นักเรียนและครูเข้าร่วมพิธกีิจกรรมวันแม่ 
ที่หอประชุมโรงเรียน 
3. ขั้นตดิตามประเมินผล (Check) 
   3.1ประเมินผลงาน/รายงานผลการดำเนินงาน 
4. ขั้นทบทวนปรับปรุงแก้ไข (Action) 
   4.1 ทบทวน/สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน 

พ.ค. 64 
 
 

 10 ส.ค. 64 
10 ส.ค. 64 
10 ส.ค. 64 
11ส.ค. 64 

 
 

ส.ค. 64 
 

ก.ย 64 

เงินบำรุงการศึกษา 
- 

 
10,000 

- 
- 
- 
 
 
- 
 
- 

 นายวุฒินันท์  โคตรทิพย ์
  และคณะ 

  วันพ่อแห่งชาต ิงบบำรงุการศึกษา  = 10,000 บาท 
1.ขั้นเตรียมการ (Plan) 
    1.1 เสนอโครงการ/ประชุมคณะกรรมการ 
2. ขั้นดำเนินการ (Do) 
    2.1 จัดซ้ืออุปกรณ์ 
    2.2 เตรียมสถานที่จัดกจิกรรม 
    2.3 นิมนต์พระสงฆ์จากวัดต่าง ๆ 
    2.4 ดำเนินการทำบุญตักบาตร 
    2.5 นักเรียนและครูเข้าร่วมพิธกีิจกรรมวันพ่อ 
ที่หอประชุมโรงเรียน 
3. ขั้นตดิตามประเมินผล (Check) 
   3.1ประเมินผลงาน/รายงานผลการดำเนินงาน 
4. ขั้นทบทวนปรับปรุงแก้ไข (Action) 
   4.1 ทบทวน/สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน 

พ.ย. 64 
 
 

ธ.ค. 64 
2 ธ.ค. 64 
2 ธ.ค. 64 
3 ธ.ค. 64 
3 ธ.ค. 64 

 
 
- 
 
- 

เงินบำรุงการศึกษา 
- 
 

10,000 
- 
- 
- 
- 
 
 
- 
 
- 

 นายวุฒินันท์  โคตรทิพย ์
  และคณะ 
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วิธีดำเนินการ (ต่อ) 

ลำดับที ่
Item 

การดำเนินงาน 
Implementation 

ระยะเวลา 
Time 

งบประมาณ  
Budget  

ผู้รับผิดชอบ 
Project Proposer 

2 
พัฒนา

โรงเรียน
คุณธรรม 

 พัฒนาโรงเรียนคุณธรรม งบบำรุงการศึกษา  = 6,000 บาท 
1. ขั้นเตรยีมการ (Plan) 
    1.1 ตรวจสอบความชำรุดของอปุกรณ์ และสำรวจความ
ต้องการ 
    1.2  ประชุมคณะกรรมการวางแผน 
2. ขั้นดำเนินการ (Do) 
    2.1 จัดจ้างทำปา้ยแผนภูมิคุณธรรม 
    2.2 ติดต้ังป้ายตามอาคาร 1 และ อาคาร 4 
ของโรงเรียน 
3. ขั้นตดิตามประเมินผล (Check) 
   3.1ประเมินผลงาน/รายงานผลการดำเนินงาน 
4. ขั้นทบทวนปรับปรุงแก้ไข (Action) 
   4.1 ทบทวน/สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน 

 
พ.ค. 64 

 
 
 

ก.ค .64 
 
 
 

ก.ค. 64 
 

มี.ค. 65 

เงินบำรุงการศึกษา 
- 
 
- 
 

6,000 
- 
 
 
- 
 
- 

 นางสิรินุช สุจริต 
  และคณะ 

3 
อบรม

คุณธรรม 
จริยธรรม 
นักเรียน 

 อบรมคุณธรรม จรยิธรรม   นักเรยีน งบอุดหนุนเรยีนฟรี 15 ปี  = 167,500 บาท  
1. ขั้นเตรยีมการ (Plan) 
    1.1 ประชุมคณะกรรมการวางแผน   
2. ขั้นดำเนินการ (Do) 
    2.1 ติดต่อพระวิทยากรในการอบรม 
    2.2 จัดจ้างทำปา้ยไวนิล 
    2.3 จัดซื้ออาหารวา่งสำหรับอบรม 
    2.3 เตรียมสถานที่ในการอบรม 
    2.4 จัดอบรมนักเรียน ม.1  
    2.5 จัดอบรมนักเรียน ม.2 
    2.6 จัดอบรมนักเรียน ม.3 
    2.7 จัดอบรมนักเรียน ม.4 
    2.8 จัดอบรมนักเรียน ม.5 
    2.9 จัดอบรมนักเรียน ม.6 
3. ขั้นตดิตามประเมินผล (Check) 
   3.1ประเมินผลงาน/รายงานผลการดำเนินงาน 
4. ขั้นทบทวนปรับปรุงแก้ไข (Action) 
   4.1 ทบทวน/สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน 

พ.ค. 64 
 
 

ต.ค. 64 
12 พ.ย. 64 
12 พ.ย. 64 
14 พ.ย. 64 
15 พ.ย. 64 
16 พ.ย. 64 
17 พ.ย. 64 
18 พ.ย. 64 
19 พ.ย. 64 
22 พ.ย. 64 

 
ธ.ค. 64 

 
ธ.ค. 64 

  
- 
 

24,000 
1,660 

141,840 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
 
- 
 
- 
 

 นายวุฒินันท์  โคตรทิพย ์
  และคณะ 

13. งบประมาณ (Proposed Budget)  
 13.1 งบเงินบำรุงการศึกษา (Budget)       40,000       บาท 
 13.2 งบอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี         167,500     บาท 
                     รวม (Total)  207,500     บาท 
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แบบประมาณการค่าใช้จ่าย 

งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม  ฝ่ายกิจการนักเรียน  โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 

กิจกรรมที่ 1.1วันไหว้ครู 

ที่ รายการ 
จำนวน   
(หน่วย) 

ราคาหน่วยละ 
งบประมาณ 

เงินบำรุง
การศึกษา 

เงินอ่ืนๆ 

1 ค่าจัดจ้างทำพานไหว้ครู 2 2,000 2,000  
2 ค่ามาลัยกร 70 50 3,500  
3 ป้ายไวนิลขนาด 1.5 เมตร X 1 เมตร 1 1,500 1,500  

รวมทั้งหมด 7,000 
 

กิจกรรมที่ 1.2 วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้า 
                  เจ้าอยู่หัว   

ที่ รายการ 
จำนวน   
(หน่วย) 

ราคาหน่วยละ 
งบประมาณ 

เงินบำรุง
การศึกษา 

เงินอ่ืนๆ 

1 ค่าจัดซ้ือพานพุ่มเงิน พุ่มทอง 1 500 4,000  
2 วัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม 1 100 500  
3 ป้ายไวนิลขนาด 3 เมตร X  เมตร 1 3,000 3,000  
4 สมุดลงนามและปากกา 1 500 500  

รวมทั้งหมด 7,000 
 

กิจกรรมที่ 1.3 วันแม่แห่งชาติ 

ที่ รายการ 
จำนวน   
(หน่วย) 

ราคาหน่วยละ 
งบประมาณ 

เงินบำรุง
การศึกษา 

เงินอ่ืน ๆ 

1 ค่าจัดจ้างทำขา้วต้มถวายพระสงฆ์ 1 6,000 6,000  
2 ค่าถุงพลาสติกสำหรับรับบิณฑบาต 10 70 700  
3 วัสดุอุปกรณ์ ในการจัดสถานท่ี 1 800 800  
4 สมุดลงนามและปากกา 1 500 500  
5 ป้ายไวนิลขนาด 2.5 เมตร x  5 เมตร 1 2,000 2,000  

รวมทั้งหมด 10,000 บาท 

กิจกรรมที่ 1.4 วันพ่อแห่งชาติ 

ที่ รายการ 
จำนวน   
(หน่วย) 

ราคาหน่วยละ 
งบประมาณ 

เงินบำรุง
การศึกษา 

เงินอ่ืน ๆ 

1 ค่าจัดจ้างทำขา้วต้มถวายพระสงฆ์ 1 6,000 6,000  
2 ค่าถุงพลาสติกสำหรับรับบิณฑบาต 10 70 700  
3 วัสดุอุปกรณ์ ในการจัดสถานท่ี 1 800 800  
4 สมุดลงนามและปากกา 1 500 500  
5 ป้ายไวนิลขนาด 2.5 เมตร x  5 เมตร 1 2,000 2,000  

รวมทั้งหมด 10,000 บาท 
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กิจกรรมที่ 2 พัฒนาโรงเรียนคุณธรรม 

ที่ รายการ 
จำนวน   
(หน่วย) 

ราคาหน่วยละ 
งบประมาณ 

เงินบำรุง
การศึกษา 

เงินอ่ืน ๆ 

1 จัดจ้างทำป้ายแผนภูมิคุณธรรมเป้าหมายขนาด 
1.5 X 2 เมตร 

2 3,000 6,000  

รวมทั้งหมด 6,000 บาท 
 

กิจกรรมที่ 3 อบรมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน 

ที่ รายการ 
จำนวน   
(หน่วย) 

ราคาหน่วยละ 
งบประมาณ 

เงินบำรุง
การศึกษา 

เงินอ่ืน ๆ 

1 ค่าตอบแทนพระประกาศิต  ชุตินธโร  วดัวิมล
นิวาส พระวิทยากรใหก้ารอบรม  วันละ 4,000 
บาท จำนวน 6 วัน 

6 4,000 24,000  

2 ค่าเบรคเครื่องดื่ม สำหรับครูและนักเรียน จำนวน 
3,546 คน 

3,546 40 141,840  

3 ป้ายไวนิลขนาด 2.5 เมตร x  4 เมตร 1 1,660 1,660  
รวมทั้งหมด 167,500 บาท 

 
14. เนื้อหาสาระ (Content for Seminar) 
      14.1 จัดนิทรรศการวันสำคญัทางพระพุทธศาสนา  วันสำคัญทางราชการ  จัดให้มีพิธีการและกจิกรรมตาม ความเหมาะสม               
15. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (Connected Agencies) 
      15.1 ฝ่ายวิชาการ            15.2 ฝ่ายธุรการ   
      15.3 ฝ่ายบริการ                           15.4 ฝ่ายกิจการนักเรียน    
16. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (End – products of Expected outcomes) 
 16.1 นักเรียนโรงเรยีนร้อยเอด็วิทยาลัยไดร้ับ การพัฒนาคณุธรรม จริยธรรม ทำให้มีคณุลักษณะอันพึงประสงคต์ามที่โรงเรียน
กำหนด 
     16.2 นักเรียนโรงเรยีนร้อยเอด็วิทยาลัยเป็นผูม้ีความกตญัญู กตเวทีต่อผู้มีพระคณุ ตลอดจนสถาบนัหลักของประเทศชาติ 
     16.3 นักเรียนโรงเรยีนร้อยเอด็วิทยาลัยเป็นผู้กล้าคิด กล้าทำ ในสิ่งที่ถูกต้องดีงาม และมจีิตอาสา อยู่ในสังคมอย่างมีความสุข 
17.เคร่ืองมือท่ีใช้ประเมินผลกิจกรรม 
 17.1 แบบประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมอบรมคณุธรรม จริยธรรม นักเรียน 
18. การควบคุมความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น  
  17.1 ความเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติ เช่น ฝนตก  
  17.2 ของบุคลากรและนักเรยีนบางส่วนไม่ให้ความร่วมมือในกิจกรรม 
  17.3 โรคระบาดไวรสั COVID-19 ส่งผลให้การจัดกิจกรรมบางกิจกรรมมีโอกาสเสี่ยงต่อติดเชื้อได้ 
19. แนวทางการแก้ปัญหาความเสี่ยงที่จะเกิดขึน้  
  18.1 ปรับแผนตามสถานการณ์ เช่น การเปลี่ยนสถานท่ีในการจัดกจิกรรม 
  18.2 ประชาสัมพันธ์งานขอความร่วมมือจากบุคลากร ให้มากยิ่งขึ้น และให้บันทึกการลงช่ือเข้าร่วมกจิกรรมทุกครั้ง 
  18.3 ปรับเปลี่ยนรูปแบบกจิกรรม เช่น การการส่งตัวแทนเข้าร่วมเพื่อลดจำนวนคนในกิจกกรม มีการเว้นระยะห่าง มีการ
ตรวจวัดอุณหภมูิทุกครั้ง และใส่หน้ากากตลอดการร่วมกิจกรรม และมีการเลื่อนเวลาการจัดตามความเหมาะสม 
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1. (4.8) โครงการ (Project)  สนับสนุนการเสรมิสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค ์
2. มาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน   ข้อที่ 1 (1.2) 
3. สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของโรงเรียน  ข้อที่ 2, 3    
    เป้าหมายหลัก                ข้อท่ี 2.1, 2.2, 3.3, 3.4    
    ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน   ข้อท่ี 2.1.1, 2.2.1, 3.3.2, 3.4.1 
4. หน่วยงานที่รับผิดชอบ      งานประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์   ฝ่ายกิจการนักเรียน  โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 
5. ผู้รับผิดชอบดำเนินงาน  (project  proposer)   นางวิไลวรรณ  ขันธวัฒน์  
6. ลักษณะโครงการ (Type of the project)       โครงการใหม ่
7. หลักการและเหตุผล(Background  of Rational Criteria) 
         หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551  ได้กำหนดให้มีการประเมินผลคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน  
โรงเรียนร้อยเอด็วิทยาลัย จึงได้กำหนดคุณลักษณะที่จะประเมิน โดยเน้นความรู้สึกและคณุภาพของพฤติกรรมที่แสดงออก  
กำหนดตัวช้ีวัด  แนวทาง   วิธีการ  เกณฑ์การประเมินและแนวทางปรับปรุงแก้ไขพัฒนาผู้เรยีนต่อไป 
8. วัตถุประสงค์ (Objectives) 

8.1 เพื่อให้สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
8.2 เพื่อให้ผู้เรียนมลีักษณะอันพึงประสงคต์ามที่โรงเรียนกำหนด 
8.3 เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี คนเก่งและอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 

9. เป้าหมาย (Goals) 
 9.1 ด้านคุณภาพ ( Quality)  
      9.1.1 นักเรียนโรงเรยีนร้อยเอ็ดวิทยาลัยทุกคน ได้รับการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค ์
 9.2 ด้านปริมาณ (Quantity) 
     9.2.1 นักเรียนโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์อยู่ในเกณฑด์ี 100%   
        
    10. สถานที่ดำเนินการ (Place)       โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 
11. ระยะเวลาดำเนินการ (Time)  ()  ภาคเรียนท่ี 1  ปีการศึกษา 2564 (1 เมษายน 2564 – 30 กันยายน 2564) 
           ()  ภาคเรียนท่ี 2  ปีการศึกษา 2564 (1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565) 
12. วิธีดำเนินการ (Procedure: activity) 

ลำดับที ่
Item 

การดำเนินงาน 
Implementation 

ระยะเวลา 
Time 

งบประมาณประเภท
ของเงิน 

ผู้รับผิดชอบ 
Project Proposer 

1 กิจกรรมที่ 1  การประเมินผลคุณลักษณะ อันพึงประสงค์ (30,000 บาท) 
1.ขั้นเตรียมการ (Plan) 
   1.1 เสนอโครงการ/ต้ังกรรมการ/ประสานงาน 
   1.2 จัดหาโปรแกรมในการเก็บข้อมูล 
   1.3 จัดเก็บข้อมูล 
2.ขั้นดำเนินการ (Do) 
   2.1. จัดกลุ่มนกัเรียนตามคะแนนเป็น 3 กลุ่ม 
         - กลุ่มที่ 1 คะแนน 5-100 คะแนน ครูที่ปรึกษา
ปรับซ่อม (10 คะแนน ซ่อม 1 ชม.) 
         - กลุ่มที่ 2 คะแนน 105-200 คะแนน ซ่อม 1 วัน 
         - กลุ่มที่ 3 คะแนน 205 คะแนนขึ้นไปซ่อม 2 วัน 
   2.2 กำหนดช่วงเวลาในการปรับซ่อม  
   2.3 ประชาสัมพันธ ์
   2.4 จัดกิจกรรมปรับซ่อมตามเกณฑ ์
   2.5 รายงานผลไปยังผู้เกี่ยวข้อง 

 
3 พ.ค. 64 

 
 
 

(เทอม 1 ส.ค. 64) 
(เทอม 2 ม.ค. 65) 

 
 
 
 

 
(เทอม 1 ต.ค. 64) 
(เทอม 2 มี.ค. 65) 

เงินบำรุงการศึกษา 
- 
- 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
 

30,000 
- 

นางวิไลวรรณ  ขันธวัฒน ์
และคณะ 

 
 



 

 

473 แผนปฏิบัติการ  ประจำปีการศึกษา 2564 
กลุ่มนโยบายและแผนงาน โรงเรียนร้อยเอด็วิทยาลัย 

ลำดับที ่
Item 

การดำเนินงาน 
Implementation 

ระยะเวลา 
Time 

งบประมาณประเภท
ของเงิน 

ผู้รับผิดชอบ 
Project Proposer 

1 กิจกรรมที่ 1  การประเมินผลคุณลักษณะ อันพึงประสงค์ (30,000 บาท) 
3.ขั้นติดตามประเมินผล (Check) 
   3.1 แจ้งเง่ือนไขการปรับซ่อม 
   3.2 นักเรียนปรับซ่อมตามเกณฑ์ 
   3.3 ประกาศผลการปรับซ่อม 
4.ขั้นทบทวนปรบัปรุงแก้ไข (Action) 
   4.1 ทบทวนรายงานเพือ่วางแผนปรับปรุง 
   4.2 สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน 

 
(เทอม 1 ต.ค. 64) 
(เทอม 2 มี.ค. 65) 

 
 

(เทอม 1 ต.ค. 64) 
(เทอม 2 มี.ค. 65) 

 
- 
- 
- 
 
- 
- 

นางวิไลวรรณ  ขันธวัฒน ์
และคณะ 

 

13. งบประมาณ (Proposed  Budget)  
     13.1  งบเงินบำรุงการศึกษา  ( Budget)          30,000     บาท 
                     รวม (Total)         30,000     บาท 
 

แบบประมาณการค่าใช้จ่าย โครงการประเมินคุณลักษณะอนัพึงประสงค์ 
งานประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์   ฝ่ายกิจการนักเรียน  โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 

กิจกรรมที่ 1 การเก็บรวบรวมข้อมูลและปรับซ่อมคุณลักษณะอนัพึงประสงค์ 
ลำดับที ่
Item 

รายการ 
Lists of materials 

จำนวน 
หน่วย 

ราคา 
หน่วยละ 

งบประมาณ 
เงินบำรุง
การศึกษา 

อ่ืน ๆ 

1 ค่าอาหารและอาหารวา่ง - - 12,200  
2 ค่าตอบแทนวิทยากรภายนอก 2 8,400 16,800 - 
3 วัสดุอุปกรณ์ประกอบการอบรม 4 125 1,000  

รวม 30,000 
 

14. เนื้อหาสาระ (Content for Seminar)  
      14.1 อบรมนักเรียนเกี่ยวกับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการ โดยวิทยากรภายนอกที่เช่ียวชาญเฉพาะด้าน 
15. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (Connected Agencies)   
     15.1 โรงพยาบาล   15.2 สถานีตำรวจ    15.3 สาธารณสุข  
     15.4 วัด      15.5 หน่วยงานทางการศึกษาอ่ืนท่ีเกี่ยวข้อง  15.6 ทุกฝ่ายในโรงเรียน 
16. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (End-products of Expected outcomes) 
     16.1. นักเรียนโรงเรยีนร้อยเอ็ดวิทยาลัยทุกคน ได้รับการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค ์
     16.2. นักเรียนโรงเรยีนร้อยเอ็ดวิทยาลัยมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์อยู่ในเกณฑด์ี 100% ทุกคน 
17. เคร่ืองมือท่ีใช้ประเมินผลกิจกรรม 
     17.1 แบบประเมินความพึงพอใจประเมินผลคุณลักษณะอันพึงประสงค ์
     17.2 แบบประเมินผลการดำเนินกิจกรรมประเมินผลคณุลักษณะอันพึงประสงค ์
     17.3 แบบบันทึกจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมประเมินผลคุณลักษณะอันพึงประสงค ์
18. การควบคุมความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น  
     18.1 ช่วงเวลาในการทำกิจกรรมอาจไม่ตรงตามปฏิทินท่ีกำหนด 
     18.2 นักเรียนบางส่วนไม่ให้ความร่วมมือกับวิทยากร และกจิกรรมที่โรงเรียนกำหนด 
     18.3 มีนักเรียนบางส่วนทีไ่ม่ปรับซ่อมให้ทันเวลาที่กำหนด ทำใหก้ารรายงานผลล่าช้า 
19. แนวทางการแก้ปัญหาความเสี่ยงที่จะเกิดขึน้  
     19.1 กำหนดภาระงานลงในปฏิทินโรงเรยีน และจัดปรบัซ่อมในสัปดาห์ที่ถัดจากสอบปลายภาคของทัง้สองภาคเรียน 
     19.2 ทำข้อตกลงกับนักเรียนเป็นรายบุคคล หรือส่งต่อตามระเบยีบราชการ 
     19.3 ประชาสัมพันธ์เสยีงตามสาย หน้าเสาธง ผ่านทางครูที่ปรึกษา และผ่านทางผู้ปกครอง 
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1. (4.9) โครงการ (Project)  ส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน 
2. สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของโรงเรยีน  มาตรฐานที่ 1  
3. สอดคล้องกับยุทธศาสตร ์  ขอ้ที่ 2, 3  
   เป้าหมายหลัก   ข้อ 2.1 , 3.3 
   ตวัชี้วดัผลการปฏิบัติงาน  ข้อ 2.1.1 , 3.3.2 
4. หน่วยงานที่รับผดิชอบ  งานส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน ฝ่ายกิจการนักเรยีน  โรงเรยีนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 
5. ผู้รับผดิชอบดำเนนิงาน (project proposer) นายธีรวุฒ ิ หอมอนิทร์ 
6. ลักษณะโครงการ (Type of the project)    โครงการใหม่ 
7. หลักการและเหตุผล (Background of Rational Criteria)  

ภารกิจตามยทุธศาสตร์การพัฒนาโรงเรียนของงานส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน คือการพัฒนานักเรียนให้มีสำนึกที่ดี มีจิต
สาธารณะ มีวัฒนธรรมประชาธิปไตย เรียนรู้ทักษะชีวิต ปรับตัวเข้ากับสังคมวัฒนธรรม และอยู่ร่วมกับผูอ้ืน่ได้อย่างมีความสุข เพื่อให้
ครอบคลุมภารกิจดังกลา่ว งานส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียนจึงวางแผนจัดกิจกรรมนอกหอ้งเรียน เพือ่พัฒนานักเรียนสองด้าน คือ 
ด้านการปลกูฝังทัศนคติและความรู้ และด้านการพัฒนาทกัษะการทำงานและการอยู่ร่วมกับผูอ้ื่น โดยมีสภานักเรียนเป็นเคร่ืองมือในการ
ขับเคลื่อนกิจกรรม 
8. วัตถุประสงค ์(Objectives) 
 8.1 เพื่อปลูกฝังทัศนคติและความรู้เกี่ยวกับการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 
 8.2 เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกทักษะการทำงาน ทักษะการอยู่ร่วมกับผูอ้ื่นและมีส่วนร่วมในกิจกรรมการพัฒนาต่าง ๆ ของโรงเรียน 
9. เป้าหมาย (Goals) 
 9.1 ด้านคุณภาพ (Quality) 
  9.1.1 นักเรียนมีทัศนคติที่ดีและมีความรู้เกี่ยวกับการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 
  9.1.2 นักเรียนมีทักษะการทำงาน ทักษะการอยู่ร่วมกับผู้อื่นและมีส่วนร่วมในกิจกรรมการพัฒนาต่าง ๆ ของโรงเรียน 
     9.2 ด้านปริมาณ (Quantity) 
          9.2.1 นักเรียนร้อยละ 90 ได้รับการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็น
ประมุข 
          9.2.2 นักเรียนร้อยละ 80 ได้ฝึกทักษะการทำงาน ทกัษะการอยู่ร่วมกับผู้อื่น ผ่านการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการพัฒนาของงาน
ส่งเสริมประชาธิปไตย 
10. สถานท่ีดำเนินการ (Place)       โรงเรยีนรอ้ยเอ็ดวิทยาลยั  สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศกึษาร้อยเอ็ด 
11. ระยะเวลาดำเนินการ (Time)  () ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (1 พฤษภาคม 2564 – 30 กันยายน 2564)  

            () ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565) 
12. วิธีดำเนินการ (Procedure : activity) 

ลำดับที ่
Item 

การดำเนินการ 
(Implementation) 

ระยะเวลา 
Time 

งบประมาณ 
 Budget 

ผู้รับผิดชอบ 
Project Proposer 

1 

 กิจกรรมที่ 1 ห้องเรยีนสีขาว งบบำรงุการศึกษา = 7,000 บาท 
1. ขั้นเตรยีมการ (Plan) 
    1.1 เสนอเพื่อพิจารณา 
    1.2 แต่งต้ังคณะดำเนินงาน 
2. ขั้นดำเนินการ (Do) 
    2.1 ประชุมจัดทำตารางการตรวจหอ้งเรียน 
    2.2 ตรวจการทำความสะอาดของเวรประจำวัน 

 2.3 จัดประกวดห้องเรียน 
3. ขั้นตดิตามประเมินผล(Check) 
    3.1 ประเมินผลการดำเนินกิจกรรม 
4. ขั้นทบทวนปรับปรุงแก้ไข (Action) 
   4.1 ทบทวนรายงานเพือ่วางแผนปรับปรุง  

   4.2 สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน 

 
มิ.ย. 64 
มิ.ย. 64 

 
มิ.ย. 64 

ก.ค.64-ก.พ.65 
ต.ค. 64 , ก.พ.65 

มี.ค. 65 
  

มี.ค. 65 
 

 
 
 
- 
- 

4,000 บาท 
3,000 บาท 

- 
 
- 
 

นายธีรวุฒิ หอมอินทร ์
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ลำดับที ่
Item 

การดำเนินการ 
(Implementation) 

ระยะเวลา 
Time 

งบประมาณ 
 Budget 

ผู้รับผิดชอบ 
Project Proposer 

2 

กิจกรรมที่ 2 กฬีาประเพณี สตรี – ร.ว. งบอ่ืนๆ  = 100,000 บาท 
1. ขั้นเตรยีมการ (Plan) 
    1.1 เสนอเพื่อพิจารณา 
    1.2 แต่งต้ังคณะดำเนินงาน 
2. ขั้นดำเนินการ (Do) 
    2.1 ฝึกซ้อมประสานเสียง 
    2.2 ฝึกซ้อมกีฬา 
    2.3 ฝึกซ้อมเชียร์ลีดเดอร์ 
    2.4 ตกแต่งขบวนพาเหรดและสแตนเชียร์ 
    2.5 แข่งขันกีฬาประเพณ ี
3. ขั้นตดิตามประเมินผล (Check) 
    3.1 ประเมินผลการดำเนินกิจกรรม 
4. ขั้นทบทวนปรับปรุงแก้ไข (Action) 
   4.1 ทบทวนรายงานเพือ่วางแผนปรับปรุง  
   4.2 สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน 

 
มิ.ย. 64 
ธ.ค. 65 

 
ธ.ค. 64 
ธ.ค. 64 
ธ.ค. 64 
ธ.ค. 64 
ธ.ค. 64 

 
ม.ค. 65 

 
มี.ค. 65 

งบอื่น ๆ 
- 
- 
 

5,000 บาท 
10,000 บาท 
20,000 บาท 
35,000 บาท 
30,000 บาท 

 
- 
 
- 

นายธีรวุฒิ หอมอินทร ์

3 

กิจกรรมที่ 3 รว.สู่ชุมชน สานฝันเพื่อน้องงบบำรงุการศึกษา = 5,000 บาท 
1.ขั้นเตรียมการ (Plan) 
    1.1 เสนอเพื่อพิจารณา 
    1.2 แต่งต้ังคณะดำเนินงาน 
2. ขั้นดำเนินการ (Do) 
    2.1 จัดกิจกรรมระดมเงินบริจาค 
    2.2 จัดกิจกรรมพัฒนาโรงเรียนเป้าหมาย 
3. ขั้นตดิตามประเมินผล (Check) 
    3.1 ประเมินผลการดำเนินกิจกรรม 
4. ขั้นทบทวนปรับปรุงแก้ไข (Action) 
   4.1 ทบทวนรายงานเพือ่วางแผนปรับปรุง  
   4.2 สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน 

 
มิ.ย. 64 
ธ.ค.64 

 
ธ.ค. 64 
ม.ค. 65 

 
ก.พ. 65 

 
มี.ค. 65 

 
- 
- 
 
- 

5,000 บาท 
 
- 
 
- 

นายธีรวุฒิ หอมอินทร ์

4 

กิจกรรมที่ 4 เลือกตั้งคณะกรรมการนกัเรียน งบบำรงุการศึกษา = 5,000 บาท 
1.ขั้นเตรียมการ (Plan) 
    1.1 เสนอเพื่อพิจารณา 
    1.2 แต่งต้ังคณะดำเนินงาน 

   2. ขั้นดำเนินการ (Do) 
      2.1 ประชาสัมพันธ์/รับสมัครนักเรียนร่วมกิจกรรม          
      2.2 เลือกตั้งประธานคณะกรรมการนักเรียน 

3. ขั้นตดิตามประเมินผล (Check) 
   3.1 ประเมินผลการดำเนินกิจกรรม 
4. ขั้นทบทวนปรับปรุงแก้ไข (Action) 
   4.1 ทบทวนรายงานเพือ่วางแผนปรับปรุง  
   4.2 สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน 

 
มิ.ย. 64 
ม.ค. 65 

 
ม.ค. 65 

1-11 ก.พ. 65 
 

มี.ค. 65 
 

มี.ค. 65 

 
- 
- 
 

1,000 บาท 
4,000 บาท 

 
- 
 
- 

นายธีรวุฒิ หอมอินทร ์
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ลำดับที ่
Item 

การดำเนินการ 
(Implementation) 

ระยะเวลา 
Time 

งบประมาณ 
 Budget 

ผู้รับผิดชอบ 
Project Proposer 

 
 
 
 
5 

กิจกรรมที่ 5 น้องส่งพี่ บายศรีสู่ขวญั งบบำรุงการศึกษา =10,000 บาท 
1. ขั้นเตรยีมการ (Plan) 
    1.1 เสนอเพื่อพิจารณา 
    1.2 แต่งต้ังคณะดำเนินงาน 
2. ขั้นดำเนินการ (Do) 
    2.1 จัดตกแต่งสถานที ่
    2.2 จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ 
3. ขั้นตดิตามประเมินผล (Check) 
    3.1 ประเมินความพึงพอใจผู้ร่วมกิจกรรม 
4. ขั้นทบทวนปรับปรุงแก้ไข (Action) 
   4.1 ทบทวนรายงานเพือ่วางแผนปรับปรุง  
   4.2 สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน 

 
มิ.ย. 64 
ก.พ. 65 

 
14-18ก.พ. 65 
14-18ก.พ. 65 

 
มี.ค. 65 

 
มี.ค. 65 

 
- 
- 
 

4,000 บาท 
6,000 บาท 

 
- 
 
- 

นายธีรวุฒิ หอมอินทร ์

6 

กิจกรรมที่ 6 วัสดุสำนักงานและห้องสำนักงาน งบบำรงุการศึกษา =13,000 บาท 
1. ขั้นเตรยีมการ (Plan) 
    1.1 เสนอเพื่อพิจารณา 
    1.2 แต่งต้ังคณะดำเนินงาน 
2. ขั้นดำเนินการ (Do) 
    2.1 จัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ 
3. ขั้นตดิตามประเมินผล (Check) 
    3.1 ประเมินความคุ้มค่าของวัสด ุครุภัณฑ์ 
4. ขั้นทบทวนปรับปรุงแก้ไข (Action) 
   4.1 ทบทวนรายงานเพือ่วางแผนปรับปรุง  
   4.2 สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน 

 
มิ.ย. 64 
มิ.ย. 64 

 
มิ.ย. 64-ก.พ. 65 

 
ก.พ. 65 

 
ก.พ. 65 

 
- 
- 
 

13,000 บาท 
 
- 
 
- 

นายธีรวุฒิ หอมอินทร ์

13. งบประมาณ (Proposed Budget)  
 13.1 งบบำรุงการศึกษา           40,000          บาท 
            13.2 งบอ่ืน ๆ     100,000          บาท 

      รวม (Total)               140,000         บาท 
 

แบบประมาณการค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน 
งานส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน ฝ่ายกิจการนักเรียน โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 

 
 
 
 

 

กิจกรรมที่ 1 ห้องเรียนสีขาว 

ที่ รายการ จำนวน/หน่วย 
ราคา/
หน่วย 

งบประมาณ 
เงินบำรุง
การศึกษา 

อ่ืนๆ 

1 ค่าอาหารกลางวันและอาหารวา่งกรรมการตรวจและ
ประเมินห้องเรียน  

40 100 4,000 - 

2 กรอบเกียรติบัตร  30 100 3,000 - 
รวมกิจกรรมที่ 1 7,000 
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กิจกรรมที่ 2 กฬีาประเพณี สตรี – ร.ว. 

ที่ รายการ จำนวน/หน่วย 
ราคา/
หน่วย 

งบประมาณ 
เงินบำรุง
การศึกษา 

อ่ืนๆ 

1 ค่าตกแต่งขบวนพาเหรด 1 20,000 20,000 - 
2 ค่าตกแต่งสแตนเชียร์ 3 5,000 15,000 - 
3 ค่าวัสดุอุปกรณ์ประกอบการเชียร ์ 1 10,000 10,000 - 
4 ค่าเช่าชุดเชียร์ลีดเดอร์ 15 1,000 15,000 - 
5 ค่าวัสดุอุปกรณ์ประกอบการแสดงเชียร์ลีดเดอร์ 1 5,000 5,000 - 
7 ค่าอาหารกลางวันนักกีฬาในการซ้อมและแข่งขัน  100 100 10,000 - 
8 ค่าอาหารกลางวันในการฝึกซ้อมประสานเสียง  50 100 5,000 - 
9 ค่าชุดกีฬา 100 200 20,000 - 

รวมกิจกรรมที่ 2 100,000 
กิจกรรมที่ 3 รว.สู่ชุมชน สานฝันเพื่อน้อง  

ที่ รายการ จำนวน/หน่วย 
ราคา/
หน่วย 

งบประมาณ 
เงินบำรุง
การศึกษา 

อ่ืนๆ 

1 ค่าอาหารกลางวันและอาหารวา่งนักเรียน  50 100 5,000 - 
รวมกิจกรรมที่ 3 5,000 

กิจกรรมที่ 4 เลือกตั้งคณะกรรมการนกัเรียน 

ที่ รายการ จำนวน/หน่วย 
ราคา/
หน่วย 

งบประมาณ 
เงินบำรุง
การศึกษา 

อ่ืนๆ 

1 ค่าอาหารกลางวันและอาหารวา่งกรรมการเลือกตั้ง  40 100 4,000 - 
2 ค่าไวนิลประชาสัมพันธ ์ 5 ตารางเมตร 200 1,000 - 

รวมกิจกรรมที่ 4 5,000 
กิจกรรมที่ 5 น้องส่งพี่ บายศรีสู่ขวญั 

ที่ รายการ จำนวน/หน่วย 
ราคา/
หน่วย 

งบประมาณ 
อุดหนุน อ่ืนๆ 

1 ค่าตกแต่งสถานที ่ 1 4,000 4,000 - 
2 ค่าเช่าเครื่องเสียง 1 4,000 4,000 - 
3 ค่าพานบายศรีและเครื่องประกอบพธิี 1 2,000 2,000 - 

รวมกิจกรรมที่ 5 10,000 
กิจกรรมที่ 6 วัสดุสำนักงานและห้องสำนักงาน  

ที่ รายการ จำนวน/หน่วย 
ราคา/
หน่วย 

งบประมาณ 
อุดหนุน อ่ืนๆ 

1 ตู้เหล็กมีกุญแจล็อค  1 5,000 5,000 - 
2 ป้ายชื่ออะคริลิค  5 200 1,000 - 
3 หมึกเครื่องปริ๊นท์ inkjet  4 500 2,000 - 
4 ปากกาไวท์บอร์ด  2 250 500 - 
5 ปากกาสีน้ำเงิน  2 250 500 - 
6 ปากกาเคมี (คละสี) 12 50 600 - 
7 เครื่องยิงบอร์ด (แม็กยิง)   1 1,500 1,500 - 
8 เครื่องเย็บกระดาษ (แมก็เบอร์ 35)  2 400 800 - 
9 แปลงลบกระดาน  2 50 100 - 
10 กระดาษเกยีรติบัตร 10 100 1,000 - 

รวมกิจกรรมที่ 6 13,000 
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14. เนื้อหาสาระ (Content for Seminar)                   
   14.1 การปกครองระบอบประชาธปิไตยอันมีพระมหากษัตรยิ์เป็นประมุข (เลือกตั้งและรณรงค์ให้ความรู้)   
15. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (Connected Agencies)   
 15.1 งานพัสดุ    
 15.2 งานการเงิน 
 15.2 สำนักงานฝ่ายกิจการนักเรียน 
16. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (End – products of Expected outcomes) 
     16.1 นักเรียนมีความรูค้วามเข้าใจเกี่ยวกับการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 
     16.2 นักเรียนมีทักษะการทำงาน ทักษะการอยู่ร่วมกับผู้อื่นและมีส่วนร่วมในกิจกรรมการพัฒนาตา่งๆของโรงเรียน 
17. เคร่ืองมือท่ีใช้ประเมินผลกิจกรรม 

17.1 แบบประเมินความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมน้องส่งพี่ บายศรสีู่ขวัญ 
17.2 แบบประเมินผลการดำเนินกิจกรรมห้องเรียนสีขาว , รว.สู่ชุมชน สานฝันเพื่อน้อง และกีฬาประเพณี สตรี – ร.ว. 
17.3 แบบบันทึกจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมการเลือกตั้ง 

18. การควบคุมความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น  
 18.1 สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค Covid-19 อาจยังไมด่ีขึ้นและส่งผลกระทบต่อกิจกรรมทีต่้องมีการรวมตัวกัน 
 18.2 บางกิจกรรมเป็นกิจกรรมที่ตอ้งมีการดำเนินการนอกสถานท่ีและนอกเวลาราชการ มีความเสีย่งตอ่สวัสดภิาพและความ
ปลอดภัยของนักเรียน 
19. แนวทางการแก้ปัญหาความเสี่ยงที่จะเกิดขึน้  
 19.1 ปรับกิจกรรมที่มกีารรวมตัว เป็นการใช้การสื่อสารออนไลน์แทน 
 19.2 แจ้งนักเรียนและทำความเขา้ใจกับผู้ปกครองให้ดี ปฏิบตัิตามระเบียบราชการอย่างเคร่งครัด 
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1. (4.10) โครงการ (Project)   ส่งเสริมงานจิตอาสาจราจร    
2. สอดคล้องกับมาตรฐานการศกึษาของโรงเรียน  มาตรฐานที่ 1  
3. สอดคล้องกับยุทธศาสตร์    ข้อท่ี 2    
   เป้าหมายหลัก                 ข้อท่ี   2.1 , 2.2   
   ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน    ข้อท่ี  2.1.1, 2.1.2   
4. หน่วยงานที่รับผิดชอบ       งานจิตอาสาจราจร  ฝ่ายกิจการนักเรียน  โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 
5. ผู้รับผิดชอบดำเนินงาน (project proposer)   นางประสบพร  ขันประกอบ และคณะ 
6. ลักษณะโครงการ (Type of the project )    โครงการใหม ่
7. หลักการและเหตุผล (Background of Rational Criteria) 
          ความเจริญก้าวหน้าและการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาของโรงเรียน  ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากจากผู้ปกครอง 
ในการส่งบุตรธดิาเข้าศึกษาต่อเพิม่มากข้ึนอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับสภาพพ้ืนท่ีของโรงเรยีนมีจำนวนจำกัด การสัญจรทั้งภายนอก
และภายในเกิดการติดขดัไม่คล่องตัว  ฝ่ายกิจการนักเรียนจึงเห็นสมควรจัดตั้งงานจติอาสาจราจรขึ้น    
 8. วัตถุประสงค ์ (Objectives) 
     8.1 เพื่ออำนวยความสะดวกในด้านการจราจรใหเ้กิดการความคล่องตัวมากขึ้น 
     8.2 เพื่อดูแลความปลอดภัยดา้นการจราจรทั้งภายนอกและภายใน 
     8.3 ส่งเสริมและสนับสนุนใหค้วามรู้และจัดอบรมเกีย่วกับการจราจร 
9. เป้าหมาย  (Goals) 
 9.1 ด้านคุณภาพ  (Quality) 
          9.1.1 ทำให้ระบบการจราจรภายนอกและภายในมีความคลอ่งตัวมากขึ้น 
          9.1.2 เกิดความปลอดภัยด้านการจราจรทั้งภายนอกและภายในมากยิ่งขึ้น 
          9.1.3 นักเรียนมีความรู้และทักษะการใช้รถใช้ถนนและมีใบขับข่ีรถจักรยานยนต์ 
 9.2 ด้านปริมาณ  (Quantity)  

 9.2.1 ระบบการจราจรภายนอกและภายในมีความคล่องตัวร้อยละ   95 % 
 9.2.2 เกิดความปลอดภัยด้านการจราจรทั้งภายนอกและภายในร้อยละ  100 % 

10. สถานที่ดำเนินการ  (Place)         โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย  
11. ระยะเวลาดำเนินการ (Time)   ( ✓ )  ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2564 (1 เมษายน 2564 – 30 กันยายน 2564) 
    ( ✓ )  ภาคเรียนท่ี 2  ปีการศึกษา 2564 (1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565) 
12. วิธีดำเนินการ (Procedure :activity) 
 

ลำดับที ่
Item 

การดำเนินงาน 
Implementation 

ระยะเวลา 
Time 

งบประมาณ 
Budget 

ผู้รับผิดชอบ 
Project Proposer 

1. กิจกรรมที่ 1 อบรมให้ความรู้เกี่ยวกบัการจราจร งบบำรุงการศึกษา =10,000 บาท 
1. ขั้นเตรยีมการ ( Plan ) 
    1.1 เสนอโครงการ/แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ 
2. ขั้นดำเนินการ (Do) 
    2.1 ประชุมมอบหมายงาน 
    2.2 ทำหนังสือเชิญวิทยากรในการอบรม 
    2.3 ดำเนินการจัดอบรมนักเรียนจิตอาสาจราจรและ
บุคลากร 
3. ขั้นตดิตามประเมินผล (Check) 
    3.1 ประเมินความพึงพอใจผู้ร่วมกิจกรรม 
4. ขั้นทบทวนปรับปรุงแก้ไข (Action) 
    4.1 ทบทวนรายงานเพื่อวางแผนปรบัปรุง  
    4.2 สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน 

มี.ค.-เม.ย. 64 
 
 

ม.ค 65 
 
 

มี.ค.65 
 

มี.ค. 65 

 
- 
 
- 

10,000 
 
 
- 
- 

นางประสบพร  ขันประกอบ 
และคณะ 
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ลำดับที ่
Item 

การดำเนินงาน 
Implementation 

ระยะเวลา 
Time 

งบประมาณ 
Budget 

ผู้รับผิดชอบ 
Project Proposer 

2 กิจกรรมที่ 2 จดัซื้อวัสด ุ– อุปกรณ์ – ซ่อมแซมครุภัณฑ์ งบบำรุงการศึกษา = 41,000 บาท 
1. ขั้นเตรยีมการ ( Plan ) 
    1.1 เสนอโครงการ/แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ 
2. ขั้นดำเนินการ (Do) 
    2.1 ประชุมมอบหมายงาน 
    2.2 จัดทำปา้ยเครื่องหมายจราจร/จดัซ้ือวัสดอุุปกรณ์ 
    2.3 ใช้ป้ายเครื่องหมายจราจรในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ 
ของโรงเรียน 
3. ขั้นตดิตามประเมินผล (Check) 
    3.1 ประเมินความพึงพอใจผู้ร่วมกิจกรรม 
4. ขั้นทบทวนปรับปรุงแก้ไข (Action) 
    4.1 ทบทวนรายงานเพื่อวางแผนปรบัปรุง  
    4.2 สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน 

    
มี.ค. 64  

 
 
 

19 ก.ค 64 
 
ก.ค 64 -มี.ค.65 

 
 

มี.ค. 65 
มี.ค. 65 

 
- 
 
 
- 

41,000 
 
- 
 
 
- 
- 

นางประสบพร  ขันประกอบ 
และคณะ 

 

13. งบประมาณ (Proposed Budget)  
      13.1 งบบำรุงการศึกษา (Budget)             51,000   บาท 
          รวม (Total)           51,000   บาท 
 

ประมาณการค่าใช้จ่าย โครงการงานส่งเสริมงานจิตอาสาจราจร    
งานจิตอาสาจราจร  ฝ่ายกิจการนักเรียน  โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 

 

ลำดับที ่
Item 

รายการ 
Lists of  materials 

จำนวนหน่วย 
Quantity 

ราคา 
หน่วยละ 

งบประมาณ 
เงินบำรุง
การศึกษา 

อ่ืน ๆ 

1 กิจกรรมที่ 1 อบรมให้ความรู้เกี่ยวกบัการจราจร 
- ค่าตอบแทนวิทยากรภายนอก 
- ค่าอาหารว่างและอาหารกลางวันผู้เข้าอบรม 
- ค่าวัสดุและเอกสารประกอบการอบรม 

- -  
3,000 
6,000 
1,000 

- 

2 กิจกรรมที่ 2 จดัซื้อวัสด ุ– อุปกรณ์  
- กรวยจราจร  
- ถุงมือสีขาวมีกระดุม  
- นกหวีด 
- วิทยุสื่อสาร  
- แผงจราจร  
- เส้ือกั๊ก 
 - ปา้ยห้ามจอด ป้ายเดินรถทางเดียว ปา้ยตรงไป ป้าย
เล้ียวซ้าย ป้ายเล้ียวขวา 
-  ชุดประชุมโต๊ะขนาด 150x60x75 พร้อมเก้าอี้ 20 ตวั 
- หมึกHp126A 

 
4 อัน 
2 โหล 
2 โหล 
2 อัน 
1 ชุด 
15 ตัว 
5 ชุด 

 
1 ชุด 
1 ชุด 

 
700 
200 
400 

2,650 
2,425 
425 
800 

 
10,000 
9,000 

 

 
2,800 
400 
800 

5,300 
2,425 
6,375 
4,000 

 
10,000 
9,000 

 

- 

รวม 51,000 
 
14. เนื้อหาสาระ (Content for Seminar)  
     14.1 อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจราจรจัดกจิกรรมอื่น ๆ ในการอำนวยความสะดวกแก่บุคลากรในโรงเรียน 
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15. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (Connected  Agencies)         
     15.1  ฝ่ายวิชาการ           15.2  ฝ่ายธุรการ    15.5 หน่วยงานภายนอกท่ีเกี่ยวข้อง 
     15.3  ฝ่ายบริการ     15.4  ฝ่ายกิจการนักเรยีน    
16. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (End – products of Expected outcomes) 
     ทำให้ระบบการจราจรภายนอกและภายในมีความคล่องตัว และเกิดความปลอดภยัด้านการจราจรทั้งภายนอก 
และภายในมากยิ่งขึ้นและนักเรยีนที่ขับขี่รถจักรยานยนต์มีใบขับข่ี  
17. เคร่ืองมือท่ีใช้ประเมินผลกิจกรรม 
     17.1 การสังเกตพฤติกรรมการรับบริการและประสานงานจากบคุลที่เกี่ยวข้อง 
     17.2 แบบสอบถามเกี่ยวกับการจราจรจัดในกิจกรรมอ่ืน ๆ ที่โรงเรียนจัดกิจกรรม 
18. การควบคุมความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น  
 18.1  บุคลากรให้ความร่วมมือทำให้ระบบการจราจรภายนอกและภายในมีความคล่องตัวมากขึ้น 95 % 
     18.2  สร้างความตระหนักใหบุ้คลากร ผู้ปกครองนักเรยีนและนกัเรียนรวมทั้งบุคคลภายนอกเกิดความปลอดภัยด้านการจราจร
ทั้งภายนอกและภายในมากยิ่งขึ้น 100 % 
19. แนวทางการแก้ปัญหาความเสี่ยงที่จะเกิดขึน้   
 19.1 แจ้งแนวปฏิบัติการประสานจากเจ้าของงานแต่ละงานให้ชัดเจน และดำเนินการตามระบบ 
 19.2 จัดทำ MOU ในการพัฒนาการปฏิบัติงานของบุคลากรและนักเรียน เจ้าหน้าท่ีตำรวจจราจร ขนสง่จังหวัด และนักเรยีน
จิตอาสาจราจร กำชับ กวดขันให้ปฏิบัติตามข้อตกลง และประเมินผลเป็นระยะ /กิจกรรม เพื่อรายงานฝ่ายบรหิารต่อไป 
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1. (4.11) โครงการ (Project)   สนับสนุนข้อมลูสารสนเทศฝ่ายกิจการนักเรียน 
2.  สนองมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน มาตรฐานที ่2 
3.  สอดคล้องกับยุทธศาสตร์   ข้อที่  4 
    เป้าหมายหลัก                ข้อที่  4.3,4.5 
    ตัวชี้วัดผลการปฏิบัตงิาน   ข้อที่  4.3.1,4.5.1,4.5.2 
4. หน่วยงานที่รับผิดชอบ งานแผนงานและสารสนเทศ  ฝา่ยกิจการนักเรียน   โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 
5. ผู้รับผิดชอบดำเนินงาน (Project proposer) นายประกอบ เหง้าชัยภูมิ และคณะ 
6. ลักษณะโครงการ (Type of the project)      โครงการใหม ่
7. หลักการและเหตุผล (Background of Rational Criteria) 
          ข้อมูล ข่าวสารเป็นสิ่งจำเป็นท่ีช่วยในการตัดสินใจ แก้ปญัหา และพัฒนางานได้อย่างมีประสิทธิภาพรวดเร็ว  และตรง
ประเด็น เข้าใจสภาพที่เป็นอยู่ในปัจจุบันและพยากรณ์แนวโน้มที่จะเกิดขึ้นในอนาคต  นำข้อมูลไปวางแผนการแก้ปญัหาและ
พัฒนางานให้สอดคล้องกับสาเหตทุี่แท้จริง ก่อให้เกิดการพัฒนาไปในทิศทางที่ถูกต้อง จึงมีการจัดเก็บข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วนเป็น
ปัจจุบัน เพื่อนำมาวิเคราะห์ประมวลผลด้วยหลักการทางสถิติด้วยเครื่องมือท่ีมีประสิทธิภาพ  เพื่อใช้เป็นพื้นฐานประกอบการ
ตัดสินใจ 
8. วัตถุประสงค์ (Objectives) 
    8.1 เพื่อรวบรวมข้อมูล ประมวลผล และจัดเก็บข้อมลูอย่างเป็นระบบ 
    8.2 เพื่อให้บริการข้อมูลแกผู่้บริหาร ครูอาจารย์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างรวดเร็ว 
    8.3 เพื่อให้การบริหารงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
9. เป้าหมาย (Goals) 
   9.1 ด้านคุณภาพ (Quality) 
          9.1.1 การรวบรวมข้อมูล ประมวลผล เป็นระบบมากยิ่งข้ึนเพื่อให้การบริหารงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ           
   9.2 ด้านปริมาณ (Quantity)  
          9.2.1 มีการบริหารจัดการที่สอดคล้องกับวิสัยทัศ พันธกิจ และเป้าประสงค์ที่วางไว้ร้อยละ 100 
10. สถานที่ดำเนินการ (Place)    โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 
11. ระยะเวลาดำเนินการ (Time)   (  )  ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2564 (1 เมษายน 2564 – 30 กันยายน 2564) 
            (  )  ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2564 (1 ตุลาคม 2564 – 31 มนีาคม 2565) 
12. วิธีดำเนินการ (Procedure : activity) 

ลำดับที ่
Item 

การดำเนินการ 
(Implementation) 

ระยะเวลา 
Time 

งบประมาณ 
 Budget 

ผู้รับผิดชอบ 
Project Proposer 

กิจกรรมที่ 1 พัฒนาข้อมูลสารสนเทศฝ่ายกิจการนักเรียน งบบำรุงการศึกษา =5,000 บาท 
1. 1.ขั้นเตรียมการ (Plan) 

   1.1 เสนอโครงการอนุมัติ/ประชุมกรรมการ
ผู้รับผิดชอบ 
2.ขั้นดำเนินการ (Do) 
   2.1สำรวจ/รวบรวมขอ้มูล/วิเคราะห์/ประมวลผล 
   2.2 จัดทำเอกสารสารสนเทศ รวบรวมข้อมูลและ
เผยแพร่ข้อมูล 
3.ขั้นติดตามประเมินผล (Check) 
  3.1 ประเมินผลงาน/รายงานผลการดำเนินงาน 
4.ขั้นทบทวนปรบัปรุงแก้ไข (Action) 

    4.1 สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน 

 
มี.ค. 64 

 
พ.ค.64 - ก.ย.64 

มิ.ย. 64 
ก.ย.64 

 
 

ต.ค. 64 
 

ต.ค. 64 

 
- 
 
 
- 

5,000 บาท 
 
 
- 
 
- 

นายประกอบ 
เหง้าชัยภูมิ และคณะ 
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13. งบประมาณ (Proposed Budget)   
 13.1 งบบำรุงการศึกษา  (Budget)     5,000        บาท 
       รวม  (Total)     5,000       บาท 
 

 ประมาณการค่าใช้จ่ายโครงการจัดการข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหาร   
งานสารสนเทศ  ฝ่ายกิจการนักเรียน   โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 

 

ลำดับที่ 
Item 

รายการ 
Lists of materials 

จำนวนหน่วย 
Quantity 

ราคาหน่วยละ 
Price 

งบประมาณ 
Budget 

เงินบำรุง
การศึกษา 

School Fee 

อ่ืน ๆ 
Others 

1 จัดทำเอกสารสารสนเทศ 100 50 5,000 - 
รวม (Total) 5,000 

 

14. เนื้อหาสาระ (Content for Seminar)  
     - 
15. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (Connected Agencies)    
     151. หน่วยงานราชการ/เอกชน                         15.2 ผู้ปกครอง         
     15.3 สถาบันการศึกษา        15.4 กลุ่มสาระการเรียนรู ้
     15.5 งานพัสดุ งานการเงิน    15.6 งานแผนงาน 
16. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (End-products of Expected outcomes) 
     16.1 มีข้อมูลที่ครบถ้วนสมบรูณ์ ให้บริการอย่างรวดเร็ว  การบรหิารงานมีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์สูงสุด 

17. เคร่ืองมือท่ีใช้ประเมินผลกิจกรรม 
     17.1 แบบบันทึกการขอรับบริการและประสานงานจากบุคลและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง      
18. การควบคุมความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น  
 18.1  เอกสารสารสนเทศฝ่ายกิจการมีจำนวนจำกดัอาจจะไมเ่พียงพอต่อบุคลากรและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง 
     18.2  การปรับขึ้นราคาสินคา้ 
19. การควบคุมความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น  
      19.1 ขอความอนุเคราะห์ในการจัดวสัดุจัดทำเอกสารสารสนเทศฝ่ายให้เพียงพอตอความต้องการ 
      19.2 ปรับจำนวนสินค้าให้มปีริมาณลดลง เพียงพอกับงบประมาณที่ม ี
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1. (4.12) โครงการ (Project) สนับสนุนงานเจ้าหน้าทีร่ักษาความปลอดภัย 
2.  สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน ข้อที่ 2 
3.  สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ข้อที่ 7 
    เป้าหมายหลัก 7.6 
     ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน  7.6.1  7.6.2 
4. หน่วยงานที่รับผิดชอบ  งานเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย  ฝ่ายกิจการนักเรียน  โรงเรียนร้อยเอด็วิทยาลัย 
5. ผู้รับผิดชอบดำเนินงาน  (Project Proposer )นายนิรันดร์  โคตรสุวรรณ 
6. ลักษณะโครงการ  (Type of the project)      โครงการตอ่เน่ือง 
7. หลักการและเหตุผล (Background of Rational Criteria) 
    ความปลอดภัยของคระครู บุคลากรและนักเรียนรวมทั้งทรัพย์สนิภายในโรงเรียน เป็นสิ่งสำคญัที่ควรคำนึงถึง หากมีเวรยามที่
เข้มแข็ง มีอุปกรณ์การปฏิบตัิงานที่พร้อม มีสวัสดิการและมีขวัญกำลังใจ ก็จะทำให้การปฏิบตัิงานประสบความ 
สำเรจ็นำมาซึ่งความปลอดภัยต่อโรงเรียน 
8. วัตถุประสงค ์(Objectives)/เป้าหมาย (Goals) 
    8.1. จัดหาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพอย่างเพียงพอ 
    8.2. จัดหาอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่จำเป็น เช่น เครื่องแบบ วิทยุสื่อสาร ไฟฉาย ฯลฯ  
    8.3. จัดสวัสดิการต่าง ๆ เช่นป้อมยามปฏิบตัิการ พัดลมฯลฯ ตามสมควร 
9. เป้าหมายหลัก (Goals) 
    9.1  ด้านคุณภาพ (Quality)   
           9.1.1 มีการปฏิบัติงานดา้นรักษาความท่ีมีประสิทธิภาพ 
    9.2  ด้านปริมาณ (Quantity)   
           9.2.1 มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ินของทางราชการ ร้อยละ 100 
10. สถานที่ดำเนินการ (Place)       โรงเรียนร้อยเอด็วิทยาลัย 
11. ระยะเวลาดำเนินการ (Time) (  )  ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2564 (1 เมษายน 2564 - 30กันยายน 2564) 
    (  )  ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2564 (1ตุลาคม 2564 –31มีนาคม 2565) 
12. วิธีดำเนินการ (Procedure : activity) 

ลำดับที ่
Item 

การดำเนินการ 
(Implementation) 

ระยะเวลา 
Time 

งบประมาณ  
Budget 

ผู้รับผิดชอบ 
Project Proposer 

กิจกรรมที่ 1 จดัซื้อ วัสดุอุปกรณ์ งบบำรุงการศึกษา =14,500 บาท 
1. 1.ขั้นเตรียมการ (Plan) 

  1.1 เสนอโครงการเพื่ออนุมัต ิ
  1.2 ตั้งคณะกรรมการ/ประชุม/วางแผน 
2.ขั้นดำเนินการ (Do) 
  2.1 ขออนุมัตจิัดซื้อ จัดจา้ง 
  2.2 ดำเนินการจัดซ้ือ จัดจา้งตามโครงการ 
3.ขั้นติดตามประเมินผล (Check) 
  3.1 ติดตามผล/ประเมินผลการดำเนินงาน 
4.ขั้นทบทวนปรบัปรุงแก้ไข (Action)  
  4.1 ทบทวนรายงานผลการดำเนินงาน 
  4.2 สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน 

 
พ.ค. 64 
มิ.ย. 64 

 
มิ.ย.64- 
ส.ค. 64 

 
ก.พ. 65 

 
มี.ค.65 

 

 
- 
- 
 

14,500 
- 
 
- 
 
- 

 
นายนิรันดร์  
 โคตรสุวรรณ  
 
 

    13. งบประมาณ (Proposed Budget)  
          13.1 เงินอุดหนุน (Budget)     14,500 บาท 
      รวมเงิน (Total)    14,500        บาท 
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แบบประมาณการค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนงานเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 
งานเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย  ฝ่ายกิจการนักเรียน  โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 

กิจกรรมที่ 1 จัดซ้ือ วัสดุอุปกรณ์ 

ที่ รายการ 
จำนวน   
(หน่วย) 

ราคาหน่วยละ 
งบประมาณ 

เงินบำรุง
การศึกษา 

เงินอ่ืนๆ 

1. ตัดชุดเครื่องแบบ คนละ 1 ชุด 3 1,800 
14,500 

 
2. วิทยุสื่อสาร เคลื่อนสั้น 6 เครื่อง 6 1,390 
3. เก้าอี้นั่งบุนวมมีพนกั 1 760 

รวมทั้งหมด 14,500 
 
14. เนื้อหาสาระ (Content for Seminar) 
 - 
15. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (Connected Agencies)   
      15.1 งานแผนงาน   15.2 งานพัสดุ  
      15.3 งานการเงิน   15.4 ร้านค้า / ชุมชน 
16. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (End – products of Expected outcomes) 
      16.1 คณะครู บุคลากร นักเรยีน ทรัพย์สินของทางราชการ ได้รบัการปกป้อง ดูแล ตลอด 24 ช่ัวโมง 
17. เคร่ืองมือท่ีใช้ประเมินผลกิจกรรม 
     17.1 เอกสารที่ใช้ในการบันทึกการปฏิบัติงาน 
18. การควบคุมความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น  
      18.1 การปรับขึ้นราคาสินคา้ 
19. แนวทางการแก้ปัญหาความเสี่ยงที่จะเกิดขึน้  
      19.1 ปรับลดจำนวนอุปกรณ ์
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1. (4.13) โครงการ (Project)  ส่งเสริมชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 
2. สอดคล้องกับมาตรฐานการศกึษาของโรงเรียน มาตรฐานที่ 1 
3. สอดคล้องกับยุทธศาสตร์  2 
   เป้าหมายหลัก                2.1, 2.2 , 2.4 , 2.5 
   ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน   2.1.1 , 2.2.1 , 2.4.3 , 2.5.1 , 2.5.2 , 2.5.3 
4. หน่วยงานที่รับผิดชอบ งาน TO BE NUMBER ONE  ฝ่ายกิจการนักเรียน  โรงเรียนร้อยเอด็วิทยาลัย 
5. ผู้รับผิดชอบดำเนินงาน (project proposer) นางสุพัตรา จันทรมหา 
6. ลักษณะโครงการ (Type of the project) โครงการใหม ่
7. หลักการและเหตุผล (Background of Rational Criteria) 

ปัญหายาเสพติดกำลังแพร่ระบาดอย่างหนักโดยเฉพาะกับเด็กและเยาวชนที่กำลังจะโตขึ้นไปเป็นอนาคตที่ดีของชาติ 
เนื่องจากปัจจุบันมีความสะดวกที่จะเข้าถึงสื่อข้อมูลต่าง ๆ ได้ง่ายขึ้นซึ่งรวมถึงข่าวสารที่มีลักษณะขัดต่อศีลธรรมและบรรทัดฐาน
ทางสังคมที่จะเป็นการชักนำให้เด็กและเยาวชนมีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการลอกเลียนแบบในพฤติกรรมนั้น ๆ รวมถึง การเสพยาเสพ
ติดด้วยยาเสพติดจึงเป็นปัญหาสำคัญที่ต้องเร่งดำเนินการแก้ไขอย่างจริงจัง ในการแก้ปัญหานั้นเราไม่อาจจะแก้ไขได้โดยปัจจัย
ภายนอกอย่างเดียว หากต้องแก้ไขปัจจัยภายในซึ่งหมายถึงตัวเด็กเองด้วยด้วยพระอัจฉริยภาพของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราช
กัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี ที่มีสายพระเนตรอันยาวไกลทรงตระหนักและทรงห่วงใยในปัญหานี้มาก จึงทรงพระกรุณาธิคุณ รับเป็น
องค์ประธานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดซึ่งปัจจุบันได้ใช้ช่ือเพื่อให้ง่ายต่อการรณรงค์ว่า โครงการ TO BE 
NUMBER ONEเพื่อรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยทรงมีพระประสงค์มุ่งเน้นการรณรงค์ในกลุ่มเป้าหมายหลัก คือ
วัยรุ่นและเยาวชน โดยกลวิธีสร้างกระแสการแสดงพลังอย่างถูกต้องโดยไม่ข้องแวะกับยาเสพติด ดังนั้นเพื่อเป็นการสนองพระดำริ
ของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยจึงก่อตั้งชมรม TO BE NUMBER ONE 
เมื่อปีการศึกษา 2545 เพื่อสร้างโอกาส สร้างทางเลือกของเด็กและเยาวชน ใช้ชีวิตอย่างสร้างสรรค์ มีความสุข และปลอดจากสิ่ง
เสพติดและอบายมุขเพื่อให้เกิดค่านิยมของการ เป็นหนึ่ง โดยไม่ต้องพึ่งยาเสพติด จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้นเพื่อส่งเสริมการจัด
กิจกรรมของ ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 
8. วัตถุประสงค์ (Objectives)  
     8.1 เพื่อจัดซื้อ/จัดหา วัสด/ุอุปกรณ/์ครภุัณฑ/์สื่อเทคโนโลยีการสอนต่าง ๆ ที่มีคณุภาพทันสมัย ให้มีจำนวนเพียงพอต่อการจดั
กิจกรรมในศูนยเ์พื่อนใจ 
     8.2 เพื่อให้การจัดกิจกรรมชมรมเป็นไปอย่างสะดวก ต่อเนื่อง มปีระสิทธิภาพ 
     8.3 ให้นักเรียนได้พัฒนาศักยภาพการของตนเอง  จากกิจกรรมภายในชมรมที่หลากหลาย 
     8.4 ส่งเสริมการแข่งขันชมรม TO BE NUMBER ONE ใหม้ีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
9. เป้าหมาย (Goals) 
 9.1 ด้านคุณภาพ (Quality)  
      9.1.1 มีวัสดุ/อุปกรณ์/ครุภณัฑ์/สื่อเทคโนโลยีการสอนต่าง ๆ ทีด่ีมีคณุภาพ ทันสมยั และมีความพร้อม  
                 สำหรับการใช้งาน 
      9.1.2 ชมรมมีกิจกรรมสนับสนุนนักเรียนในการแข่งขัน การขยายเครือข่าย การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หรือดำเนินกิจกรรม 
       ได้ตรงตามหลักการ และต่อเนื่อง 
    9.2 ด้านปริมาณ (Quantity)   
       9.2.1 นักเรียนร้อยละ 100 เป็นสมาชิก ชมรม TO BE NUMBER ONE 
          9.2.2 นักเรียนชมรม TO BE NUMBER ONE ประพฤตตินอยู่ในระเบียบแบบแผนของโรงเรียนและผา่นการประเมิน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่โรงเรยีนกำหนด ร้อยละ 80 
          2.5.1 นักเรียนรู้จักตนเอง สามารถแก้ปญัหาและพัฒนาตนเองได้ตามศักยภาพได้อย่างเหมาะสม และสามารถอยูร่่วมกับ
คนอ่ืนอย่างมีความสุข ร้อยละ 80 
10. สถานที่ดำเนินการ (Place) ศูนย์เพื่อนใจ ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรยีนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 
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11. ระยะเวลาดำเนินการ (Time)   
()  ภาคเรยีนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (1 เมษายน 2564 – 30 กันยายน 2564) 

   ()  ภาคเรยีนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565) 
12. วิธีดำเนินการ (Procedure: activity) 
ลำดับที ่
(Item) 

การดำเนินงาน 
(Implementation) 

ระยะเวลา 
(Time) 

งบประมาณ
(Budget) 

ผู้รับผิดชอบ 
(Project Proposer) 

กิจกรรมที่ 1 แลกเปลี่ยนเรยีนรู้และขยายเครือข่ายชมรม TO BE NUMBER ONE งบบำรุงการศึกษา = 3,000 บาท  
1 1.ขั้นเตรียมการ  

   1.1 เสนอโครงการอนุมัติ/ประชุมผู้รับผิดชอบ 
2.ขั้นดำเนินการ (Do)  
   2.1 คัดเลือกนักเรียนแต่งต้ังแกนนำประจำศูนย์  
   2.2 เตรียมความพร้อมให้กบัตัวแทนนักเรียน  
   2.3 นำนกัเรียนขยายเครือข่ายชมรม 
   2.4 นำแกนนำแลกเปลี่ยนเรียนรูก้ับชมรมอื่น ๆ  
3. ขั้นตดิตามประเมินผล (Check)  
    3.1 ติดตามผล/ประเมินผลการดำเนนิงาน  
4. ขั้นทบทวนปรับปรุงแก้ไข (Action)  
    4.1 ทบทวน/สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน 

พ.ค. 64 
 
 

มิ.ย. 64 
ก.ค. 6 

ตลอดปีการศึกษา 
 

มี.ค. 65 
 

มี.ค. 65 

 
- 
 
- 
- 

2,000 
- 
- 
- 

นางสพุัตรา จันทรมหา 

กิจกรรมที่ 2 ประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE งบบำรุงการศึกษา = 27,000 บาท  
2 1.ขั้นเตรียมการ (Plan)  

   1.1 เสนอโครงการอนุมัติ/ประชุมผู้รับผิดชอบ  
2.ขั้นดำเนินการ (Do)  
   2.1 ประกาศรับสมัครผู้เข้าร่วมแข่งขนั  
   2.2 เข้ารว่มแข่งขัน 
      2.2.1 ระดับจังหวัด 
      2.2.2 ระดับภาค 
      2.2.3 ระดับประเทศ 
3.ขั้นติดตามประเมินผล (Check)  
   3.1 ประเมินผลงาน/รายงานผลการดำเนินงาน  
4.ขั้นทบทวนปรบัปรุงแก้ไข (Action) 
   4.1 ทบทวน/สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน 

 
พ.ค. 64 

 
ก.ค. 64 

ตลอดปีการศึกษา 
 
 
 

มี.ค. 65 
 

มี.ค. 65 

 
- 
 
- 
- 

2,000 
10,000 
15,000 

- 
 
- 
- 

 
นางสุพัตรา จันทรมหา 

กิจกรรมที่ 3 พัฒนาศูนย์เพื่อนใจ  งบบำรุงการศึกษา = 2,000 บาท  
3 1.ขัน้เตรียมการ (Plan) 

  1.1 ส ำรวจวสัดุ ครุภณัฑ ์ทีม่กีำรช ำรุด หรอืไม่
เพยีงพอตอ่กำรใชง้ำน 
  1.2 ส ำรวจรำคำกลำงครุภณัฑ ์
  1.3 ประชุมวำงแผนเสนอโครงกำร 
2.ขัน้ด าเนินการ (Do) 
  2.1 แต่งตัง้คณะกรรมกำร 
  2.2 จดัซื้อวสัดุอุปกรณ์ และซอ่มบ ำรุงครุภณัฑ ์
3.ขัน้ติดตามประเมินผล(Check) 
  3.1 ตดิตำมผล/ประเมนิผลกำรด ำเนินงำน 
4.ขัน้ทบทวน ปรบัปรุงแก้ไข(Action) 
  4.1 ทบทวนรำยงำนเพื่อวำงแผนปรบัปรุง  
  4.2 สรุปและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 

 
1- 31 เม.ย.64 

 
 
 
 

1 พ.ค. 64– 28 ก.พ.65 
 
 

15 ม.ีค. 65 
 

31 ม.ีค. 65 
 

 
- 
 
- 
- 
- 
- 
- 

3,000 
- 
 
- 
 
 
- 

นางสุพัตรา จันทรมหา 
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13. งบประมาณ (Proposed Budget) 
 13.1 งบอุดหนุน (Budget)                       32,000  บาท 
 13.2 งบสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก (สสจ.)            -      บาท 
        รวม (Total)                                   32,000  บาท 
 

ประมาณการค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 
งาน TO BE NUMBER ONE  ฝ่ายกิจการนักเรียน  โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 

กิจกรรมที่ 1 แลกเปลี่ยนเรยีนรู้และขยายเครือข่ายชมรม TO BE NUMBER ONE 

ที่ รายการ 
จำนวน/
หน่วย 

ราคาหน่วยละ 
งบประมาณ 

เงินบำรุง
การศึกษา 

เงินอ่ืน ๆ 

1 
ค่าจัดทำวัสดุประกอบการแลกเปลีย่นเรียนรู้และขยาย
เครือข่าย 

  1,000 - 

2 ค่าอาหารและอาหารวา่ง   1,000 - 
รวม 2,000 

กิจกรรมที่ 2 ประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE 
ที่ รายการ จำนวน/

หน่วย 
ราคาหน่วยละ งบประมาณ 

เงินบำรุง
การศึกษา 

เงินอ่ืน ๆ 

1 ประกวดชมรมระดับจงัหวัด 
1.1 ชุดการนำเสนอ/ค่าจ้างแต่งหน้า แตง่ตัว 

 
4 คน 

 
500 

 
2,000 

 
- 

2 ประกวดชมรมระดับภาค 
2.1 ชุดการนำเสนอ/ค่าจ้างแต่งหน้าแตง่ตัว 
2.2  รูปเล่มประกอบการแข่งขัน 10 ชุด ชุดละ 3 เล่ม 
2.3  อุปกรณ์ตกแต่งฉากนำเสนอชมรม 
2.4 เบี้ยเล้ียงครู-นักเรียนกองเชียร์ 

 
4 คน 

20 เล่ม 
3 ชุด 
10 คน 

 
500 
200 

1,000 
100 

 
2,000 
4,000 
3,000 
1,000 

 
- 
- 
- 
- 

3 ประกวดชมรมระดับชาต ิ
3.1 ชุดการนำเสนอ/ค่าจ้างแต่งหน้าแตง่ตัว 
3.2 รูปเล่มประกอบการแข่งขัน 10 ชุด ชุดละ 3 เล่ม 
3.3 อุปกรณ์ตกแต่งฉากนำเสนอชมรม 
3.4 อุปกรณ์ประดับตกแต่งบูธชมรม 
3.5 ค่าเสื้อเข้าร่วมกิจกรรมวันแข่งขัน 
3.6 ค่าอาหารและเครื่องดื่ม 

 
8 คน 

20 เล่ม 
3 ชุด 

 
10 ตัว 

 
500 
200 

1,000 
2,000 
200 

 

 
4,000 
4,000 
3,000 
2,000 
2,000 

 

 
- 
- 
- 
- 
- 
 

4 การแข่งขันเยาวชนต้นแบบเก่งและดี  - - - - 

รวม 27,000 - 

กิจกรรมที่ 3 พัฒนาศูนย์เพื่อนใจ 
ที่ รายการ จำนวน/

หน่วย 
ราคาหน่วยละ งบประมาณ 

เงินบำรุง
การศึกษา 

เงินอ่ืน ๆ 

1 จัดซื้อวารสารประจำศูนย์เพื่อนใจ ตลอดปี  8 เล่ม  90 720 - 
2 ซ้ือวัสดุสำนักงาน   280 - 
3 จัดทำป้ายนิเทศพัฒนาศูนย์เพื่อนใจ   2,000  

รวม 3,000 
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14. เนื้อหาสาระ (Content for Seminar)  
     14.1 การดำเนินโครงการ ชมรม TO BE NUMBER ONE 
     14.2 การขยายเครือข่าย ชมรม  TO BE NUMBER ONE 
15. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (Connected Agencies) 
     15.1 ฝ่ายวิชาการ   15.2 ฝ่ายบริการ   15.3 ฝ่ายธุรการ   
     15.4 งานพัสดุ    15.5 งานแผนงาน   15.6งานการเงิน 
     15.7 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 
16. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (End-products of Expected outcomes) 
      16.1 ได้วัสดุอุปกรณ์ครภุัณฑส์ื่อเทคโนโลยีการสอนตา่ง ๆ ท่ีดีมคีุณภาพ ทันสมัย มีจำนวนเพียงพอต่อการ   จัดกิจกรรม ใน
ห้องศูนย์เพื่อนใจ  
      16.2 การจัดกิจกรรมชมรมเป็นไปอย่างสะดวก ต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพ  
      16.3 ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรยีนร้อยเอ็ดวิทยาลยั เป็นต้นแบบในการรักษาระดับมาตรฐานท่ีสูงขึ้น 
17. เคร่ืองมือท่ีใช้ประเมินผลกิจกรรม 
     17.1 แบบประเมินความพึงพอใจอบรมแกนนำและขยายเครือขา่ยชมรม TO BE NUMBER ONE 
     17.2 แบบประเมินผลกิจกรรมประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE 
18. การควบคุมความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น 
     18.1 ถ้าโรค covid-19 คุกคามหรือประเทศไทยยังควบคุมไม่ได ้ชมรมฯจำเป็นต้องดำเนินการจัดอบรมสมัมนาในรูปแบบ 
            ออนไลน์เพื่อ การดำเนนิงานภายในชมรม 
     18.2 งบประมาณที่ได้รับสนับสนุนจากภายนอกไม่แน่นอน 
19. แนวทางการแก้ปัญหาความเสี่ยงที่จะเกิดขึน้ 
     19.1 ประสานงานกับหน่วยงานภายนอกท่ีสนับสนุนในการจดัสรรงบประมาณ 
     19.2  ควรจัดตั้งงบประมาณรองรับในการทำกิจกรรม 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



แผนปฏิบัติการ  ประจำปีการศึกษา 2564 
กลุ่มนโยบายและแผนงาน โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 

 

490 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

    
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

     

 
 

 
 

 
 
 

งานสมาคมผู้ปกครอง 
   ปีการศึกษา 2564 



 

 

491 แผนปฏิบัติการ  ประจำปีการศึกษา 2564 
กลุ่มนโยบายและแผนงาน โรงเรียนร้อยเอด็วิทยาลัย 

1. (4.14) โครงการ (Project) ส่งเสริมงานสมาคมผู้ปกครองและครูสู่สากล 
2. สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของโรงเรยีน   ขอ้ที่  2  
3.  สอดคล้องกับยุทธศาสตร์   ข้อท่ี  8 
    เป้าหมายหลัก                ขอ้ท่ี  8.1,8.2 
    ตัวชีว้ัดผลการปฏิบัตงิาน   ขอ้ท่ี  8.1.1,8.2.1 
4. หน่วยงานที่รับผดิชอบ      งานสมาคมผู้ปกครองและครู   ฝ่ายกจิการนักเรียน  
5. ผู้รับผดิชอบดำเนนิงาน (Project proposer)  นายประกอบ  เหง้าชัยภูม ิ
6. ลักษณะโครงการ (Type of the project) โครงการใหม่ 
7. หลักการและเหตุผล (Background of Rational Criteria) 
 ปัจจัยที่ทำให้การศึกษาในสถานศึกษาดำเนินไปไดอ้ย่างมีประสิทธภิาพประการสำคัญ คือ ความร่วมมอืประสานประโยชน์
ระหว่างชุมชนบ้าน วัด โรงเรียน ซ่ึงประกอบด้วยครู  ผู้ปกครอง ผู้บริหาร คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน  สมาคมผู้ปกครองและ
ครู เครือข่ายผู้ปกครอง และวัด เพือ่ทีทุ่กฝา่ยได้มีโอกาสระดมความคิด  แลกเปลี่ยนประสบการณ์  เสนอความคิดหาแนวทางพัฒนา 
ระดมทรัพยากรเพือ่ปรับปรุงและพฒันากิจการของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของสังคม  เพื่อให้นักเรียนมีคุณภาพตาม
มาตรฐาน  เป็นการทำงานแบบประสานประโยชน์  มีส่วนร่วมรับผิดชอบในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  เกิดความรัก ความสามัคคี 
ร่วมภาคภูมิใจในผลของความสำเร็จที่เกิดจากการร่วมมือ ร่วมสร้างความรู้สึกเป็นเจ้าของสถานศึกษาร่วมกัน  เพื่อใหเ้ยาวชนเป็นคนดีมี
ความเป็นพลโลกขึ้น 
8. วัตถุประสงค ์(Objectives) 
     8.1 เพื่อจัดประชุมผู้ปกครองโดยทางโรงเรียนนำเสนอความรู้แนวคดิที่จะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษา การอบรมเลี้ยงดูนักเรียน การ
แลกเปลี่ยนความคิด ข้อเสนอแนะ เพื่อสรา้งความสัมพันธอ์ันดีระหว่างบ้านและโรงเรียน 
     8.2 เพื่อสร้างเครือข่ายร่วมพัฒนาสถานศึกษาและเป็นการระดมทรัพยากรทางการศึกษา ประกอบด้วยคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการห้องเรียน สมาคมผู้ปกครองและครู วัด ในการสร้างความตระหนักในบทบาทหน้าที่  
ร่วมคิด  ร่วมพัฒนารว่มรับผิดชอบและร่วมภาคภูมิใจในการร่วมพัฒนาการเรียนการสอนให้นักเรียนมีคุณภาพ 
     8.3 เพื่อส่งเสริมภารกิจของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นการพัฒนาองค์คณะบุคคลและสถานศึกษาสู่คุณภาพที่คาดหวัง 
9.เป้าหมาย (Goals) 
 9.1 ด้านคุณภาพ (Quality) 
  9.1.1 เพื่อพัฒนาการจัดทำเอกสาร การจัดเก็บขอ้มูลให้เกิดความสมบูรณ์และเป็นปัจจุบันมากขึ้น 
  9.1.2 เพื่อใหก้ารติดตามและติดต่อประสานงาน และอำนวยความสะดวกให้กับทุกงานทกุฝ่ายได้รวดเร็วขึน้ 
   9.1.3 เพื่อใหก้ารควบคุมความประพฤตขิองนักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์ และมีคุณลักษณะเปน็ไปอย่างมี
ประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น 
    9.1.4 เพื่อใหก้ารใช้วัสดอุุปกรณ์ภายในฝ่ายมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น 
     9.2 ด้านปริมาณ (Quantity) 
          9.2.1 ร้อยละ 80 มีการพฒันาการจัดทำเอกสาร การจัดเก็บข้อมูลให้เกิดความสมบูรณ์และเป็นปัจจุบันมากขึ้น 
10. สถานท่ีดำเนินการ (Place)      โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย  
11. ระยะเวลาดำเนินการ (Time)     ()  ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2564 (1 เมษายน 2564 – 30 กันยายน 2564) 
                 ()  ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2564 (1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565) 
12. วิธีดำเนินการ (Procedure: activity) 
 

ลำดับที ่
Item 

การดำเนินงาน 
Implementation 

ระยะเวลา 
Time 

งบประมาณ  
Budget 

ผู้รับผิดชอบ 
Project Proposer 

1 กิจกรรมที่ 1 จดัซื้อระบบ ปพ. ออนไลน์ งบสมาคมผู้ปกครอง = 40,000 บาท 
1. ขั้นเตรยีมการ (Plan) 
   1.1 เสนอโครงการและขออนุมัต ิ
   1.2 ตั้งคณะกรรมการ/ประชุม/วางแผน 
   1.3 สำรวจปัจจัยพื้นฐานและความตอ้งการ 

มี.ค. 64 
 

 

 
- 
- 
- 

นายประกอบ เหง้าชยัภูม ิ
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ลำดับที ่
Item 

การดำเนินงาน 
Implementation 

ระยะเวลา 
Time 

งบประมาณ  
Budget 

ผู้รับผิดชอบ 
Project Proposer 

1 กิจกรรมที่ 1 จดัซื้อระบบ ปพ. ออนไลน์ งบสมาคมผู้ปกครอง = 40,000 บาท 
2. ขั้นดำเนินการ (Do) 
   2.1 จัดหา จัดจ้าง บริษัทจัดทำ ปพ. ออนไลน์  
3. ขั้นตดิตามประเมินผล (Check)  
   3.1 ติดตามผล/ประเมินผลการดำเนินงาน 
4. ขั้นทบทวนปรับปรุงแก้ไข (Action) 
   4.1 ทบทวนรายงานผลการดำเนินงาน 
   4.2 สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน 

 
1 เม.ย. 64 

 
มี.ค. 65 

 
มี.ค. 65 
มี.ค. 65 

 
40,000 

 
- 
 
- 
- 

  

2 กิจกรรมที่ 2  จัดจา้งเจา้หน้าที่สำนักงาน งบสมาคมผู้ปกครอง = 180,000 บาท 
1. ขั้นเตรยีมการ (Plan) 
  1.1 เสนอโครงการและขออนุมัต ิ
  1.2 ตั้งคณะกรรมการ/ประชุม/วางแผน 
 2. ขั้นดำเนินการ (Do) 
   2.1  ประกาศรับสมัครบุคคลและสรรหาตามคุณสมบัติ
ที่กำหนด 
   2.2 ดำเนินงานสรรหาตามคุณสมบัต ิ
   2.3 ทำสัญญาจา้ง 
3. ขั้นตดิตามประเมินผล (Check)  
   3.1 ติดตามผล/ประเมินผลการดำเนินงาน 
4. ขั้นทบทวนปรับปรุงแก้ไข (Action) 
   4.1 ทบทวนรายงานผลการดำเนินงาน 
   4.2 สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน 

 
มี.ค. 64 

 
 

1 มี.ค. 64 
 

1 เม.ย. 64 
1 เม.ย. 64 
มิ.ย. 64 

 
มี.ค. 65 

 
 

งบสมาคมผู้ปกครอง 
- 
- 
 
- 
 

7,500 x 2 
180,000 

 
- 
 
- 
- 

นายประกอบ  เหง้าชัยภูม ิ

3 กิจกรรมที่ 3 จดัซื้อวัสดุสำนักงานสมาคม งบสมาคมผู้ปกครอง = 63,790 บาท 
1. ขั้นเตรยีมการ (Plan) 
    1.1 สำรวจปจัจยัพื้นฐานและความตอ้งการ 
    1.2 เขียนโครงการและเสนอโครงการ 
2.ขั้นดำเนินการ (Do) 
   2.1 แต่งตั้งคณะกรรมการ 
   2.2 จัดซ้ือวัสดุ ครุภัณฑ์   
3. ขั้นตดิตามประเมินผล (Check)  
    3.1 ติดตามผล/ประเมินผลการดำเนนิงาน 
4. ขั้นทบทวนปรับปรุงแก้ไข (Action) 
    4.1 ทบทวนรายงานผลการดำเนินงาน 
    4.2 สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน 

มี.ค. 64 
 
 
 

1พ.ค.64 – 28 
ก.พ.65 
มี.ค. 65 

 
มี.ค. 65 

 

งบสมาคมผู้ปกครอง 
 
 
 
- 

63,790 
- 
 
- 
 

นายประกอบ  เหง้าชัยภูม ิ

4 กิจกรรมที่ 1 จดัซื้อระบบโปรแกรมรับสมัครแบบออนไลน์ งบสมาคมผู้ปกครอง = 4,000 บาท 
1. ขั้นเตรยีมการ (Plan) 
  1.1 เสนอโครงการและขออนุมัต ิ
  1.2 ตั้งคณะกรรมการ/ประชุม/วางแผน 
  1.3 สำรวจปัจจยัพื้นฐานและความต้องการ 
2. ขั้นดำเนินการ (Do) 
   2.1จัดหาจัดจ้างโปรแกรมรับสมัครแบบออนไลน์ 
3. ขั้นตดิตามประเมินผล (Check)  
    3.1 ติดตามผล/ประเมินผลการดำเนนิงาน 
4. ขั้นทบทวนปรับปรุงแก้ไข (Action) 
   4.1 ทบทวนรายงานผลการดำเนินงาน 
   4.2 สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน 

มี.ค. 64 
 
 
 
 

1 มี.ค.64  
มิ.ย. 64 

 
ต.ค. 64 

 

งบสมาคมผู้ปกครอง 
 
 
 
 

4,000 
- 
 
- 

นายประกอบ เหง้าชยัภูม ิ
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13. งบประมาณ (Proposed Budget)  
 13.1 งบสมาคมผู้ปกครอง                    614,510 บาท 
  รวม (Total)                         614,510 บาท 
 

ประมาณการค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนระบบงานแผนงาน งบประมาณโรงเรียน 
งานส่งเสริมงานสมาคมผู้ปกครองและครู   ฝ่ายกิจการนักเรียน  โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 

 
 

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมจัดซื้อระบบ ปพ.ออนไลน์= 40,000 บาท  

ที่ รายการ จำนวน/หน่วย 
ราคา/
หน่วย 

งบประมาณ 
บำรุง

การศึกษา 
อ่ืนๆ 

1 จัดซ้ือระบบ ปพ.ออนไลน์   - 40,000 
รวมกิจกรรมที่ 1 40,000 

กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมจัดจา้งเจ้าหน้าทีส่ำนักงาน= 180,000 บาท 

ที่ รายการ จำนวน/หน่วย 
ราคา/
หน่วย 

งบประมาณ 
บำรุง

การศึกษา 
อ่ืนๆ 

1. จัดจ้างเจา้หน้าที่สำนักงาน 2 7,500 - 180,000 
รวมกิจกรรมที่ 2 20,000 

กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมจัดซื้อวัสดสุำนักงานสมาคม= 63,790 บาท 

ที่ รายการ จำนวน/หน่วย 
ราคา/
หน่วย 

งบประมาณ 
บำรุง

การศึกษา 
อ่ืนๆ 

1 หมึก 85 A 4  ตลับ 2,500 - 10,000 
2 หมึก 78 A 4  ตลับ 2,800 - 11,200 
3 หมึก 12 A 4  ตลับ 2,500 - 10,000 
4 หมึก 83 A 4  ตลับ 2,500 - 10,000 
5 แม็กเบอร์ 10 6  ตัว 65 - 390 
6 แม็กเบอร์ 35 2  ตัว 360 - 720 
7 ลูกแม็ก เบอร์ 10 36  กล่อง 8 - 288 
8 ลูกแม็ก เบอร์  35 36  กล่อง 12 - 432 
9 คัตเตอร์(ใหญ่) 6  อัน 55 - 330 
10 กรรไกร 8 นิ้ว 6  อัน 70 - 420 
11 เทปใส 3/4 นิ้ว 20  ม้วน 30 - 600 
12 แล็กซีน 1.5 นิ้ว 36  ม้วน 45 - 1,620 
13 แล็กซีน  2  นิ้ว 12  ม้วน 60 - 720 
14 กระดาษการ์ด  A4 20  ห่อ 120 - 2,400 
15 กระดาษปก A4 คละส ี 30  ห่อ 150 - 4,500 
16 ปลั๊ก  3  ตา  อย่างดี  5  เมตร 6  อัน 450 - 2,700 
17 หมึก 126A 1  ชุด 9,900 - 9,900 

ฃ 63,790 
กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมจัดซื้อระบบโปรแกรมรับสมัครแบบออนไลน์ = 4,000 บาท  

ที่ รายการ จำนวน/หน่วย 
ราคา/
หน่วย 

งบประมาณ 
บำรุง

การศึกษา 
อ่ืนๆ 

1. จัดซ้ือระบบโปรแกรมรับสมัครแบบออนไลน์   - 4,000 
รวมกิจกรรมที่ 4 4,000 
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494 
14. เนื้อหาสาระ (Content for Seminar)      - 
15. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (Connected  Agencies)         
      1. สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด  หน่วยงานรัฐบาลและเอกชน 
16. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (End-products of Expected outcomes) 
     16.1 ครู  ผู้ปกครอง  ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  ข้อเสนอแนะ  แนวทางและร่วมมือ  ประสานประโยชน์เพื่อพัฒนา
การศึกษาให้เตม็ศักยภาพ 
     16.2. ชุมชน  บ้าน  วัด  โรงเรียน  ระดมความคดิ  ทรัพยากร  เกิดการมีส่วนร่วมรับผิดชอบในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
     16.3  เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างชุมชน  บ้าน และโรงเรียน 
17. เคร่ืองมือท่ีใช้ประเมินผลกิจกรรม 
     17.1 แบบประเมินผลการดำเนินกิจกรรม 
18. การควบคุมความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น  
      18.1 การให้การสนับสนุนจากฝ่ายบรหิาร 
      18.2 การปรับขึ้นราคาสินคา้ 
      18.3 การแพร่ระบาดของโรคติดต่อรา้ยแรง (ไวรสัโควดิ – 19) 
19. แนวทางการแก้ปัญหาความเสี่ยงที่จะเกิดขึน้  
      19.1 การชี้แจงความสำคัญ/ความจำเป็นของกิจกรรมตามโครงการ 
      19.2 การปรับแก้โครงการหรอืลดปรมิาณอุปกรณ์ ตามสถานการณ์ที่ได้รับมอบหมายเพิ่มเติม 
      19.3 วางแผนงานและเตรียมการป้องกันโรคตดิต่อระบาดเพื่อเตรียมการป้องกันให้ทันกับเหคุการณ์ปัจจุบัน 
 
 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

    

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาคผนวก 
กลุ่มนโยบายและแผนงาน 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

คณะกรรมการดำเนินงานจัดทำแผนปฏิบัติการ 

 ประจำปีการศึกษา 2564  

          โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย จังหวัดร้อยเอ็ด  
 

 

                               คณะที่ปรึกษาจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2564 ประกอบด้วย 

1. นายศิริ   ธนะมลู   ผู้อำนวยการโรงเรียนร้อยเอ้ดวิทยาลัย 

2. นายสุเพียบ  สอนใจ  รองผู้อำนวยการฝ่ายธุรการ 

3. นางสาวพิสมัย  แสงจันทร์เทศ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ 

4. นายวัลลภ นาเสถียร  รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการ 

5. นางสาวกชพรรณ  นาเสถียร รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ 

 

คณะกรรมการจัดทำรูปเล่มแผนปฏิบัติการประจำปี 2564 ประกอบด้วย 

 

     1. นายสุเพียบ  สอนใจ  รองผู้อำนวยการฝ่ายธุรการ   ประธานกรรมการ 

     2. นางสุกัญญา ไชยคิรินทร์ หัวหน้ากลุ่มงานมาตรฐานการศึกษา/OBCEQA รองประธานกรรมการ 

     3. นางสาวสุวิมล สีแสงสว่าง หัวหน้างานควบคุมภายใน   กรรมการ 

     4. นายณัฐวุฒิ  รุ่งวิสัย  เจ้าหน้าที่แผนงาน    กรรมการ 

     5. นางสาวสุกัลยา ยกน้อย  หัวหน้ากลุ่มงานนโยบายและแผนงาน  กรรมการและเลขานกุาร 

     6. นายจิรัฐติกร ศรีชื่น  หัวหน้างานติดตามและประเมินผล  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 

      ผู้จัดทำปก : นายจิรัฐติกร ศรีชื่น 

 

 

 

       กลุ่มนโยบายและแผนงาน 

  งานแผนงานโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 

 




