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โครงการที่  6  จัดซื้อวัสดุ  สนับสนุนการสอน            
สนองกลยุทธ์ระดับองค์กรข้อที่ 4. บริหารจัดการให้เป็นระบบ      
สนองมาตรฐานการศึกษา   มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
จำนวน  6  ประเด็นการพิจารณา  ระดับคุณภาพ  ดี  (3) 
ลักษณะโครงการ  โครงการใหม่  โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ            นายณัฐกิตติ์   วันประเสริฐ  กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

          

 
 
1. หลักการและเหตุผล 

 
ด้วยโรงเรียนมีความจำเป็นจะต้องดำเนินการหรืองานต่างๆ ซึ่งมีความจำเป็นที่จะต้องใช้วัสดุอุปกรณ์

ในการพัฒนางานให้เกิดความคล่องตัว  งานการเงินและงบประมาณโรงเรียนจึงจำเป็นต้องจัดซื้อวัสดุสำนักงาน
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ  เช่น  วัสดุสำนักงาน  วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  วัสดุงานบ้านงานครัว  วัสดุก่อสร้าง  วัสดุ
การเกษตร  วัสดุโฆษณาและเผยแพร่  วัสดุเครื่องแต่งกาย  วัสดุคอมพิวเตอร์   เพื่อให้งานเกิดความคล่องตัว  
เกิดประโยชน์ต่อผู้เรียนอันจะส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่อไป  
 

 
2.  วัตถุประสงค ์
 

2.1  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาที ่ชัดเจน ส่งผลต่อคุณภาพตามมาตรฐาน 
การศึกษาของสถานศึกษา 

2.2  จดัสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสงัคมที่เอือ้ต่อการจดัการเรียนรู้อย่างมีคณุภาพ 

  
 
 

3.  เป้าหมาย 
 

      3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
      ครูร้อยละ  70  มีสื่อการสอนที่หลากหลาย และมีนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้แบบ  
       Active Learning 

      3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
      ครูและนักเรียนมีความพึงพอใจต่อการอำนวยความสะดวกด้านการสนับสนุนการจัดหาสื่อการ

สอน และการพัฒนานวัตกรรมในระดับดี 
 
 
 
 

รหัสโครงการ 
0 6 2 5 6 5 
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4.  วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนดำเนินงาน 
 

4.1 ขั้นเตรียมการ (P)  
  4.1.1 ศึกษานโยบายการจัดการศึกษาของโรงเรียนโพธิ์ไทรงามวิทยาคมในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ 
                              โครงการ 
  4.1.2 ศึกษาผลการดำเนินงานปีที่ผ่านมา 
  4.1.3 ศึกษาบริบทและความเป็นไปได้ในการพัฒนาโครงการ แต่งตั้งคณะกรรมการทำงาน 
  4.1.4 จัดทำโครงการ เสนอต่อฝ่ายบริหาร   
 4.2 ขั้นดำเนินการ (D) 
  4.2.1 ประชุมคณะทำงานเพ่ือชี้แจงโครงการและมอบหมายภาระงาน 

4.2.2 ดำเนินงานตามโครงการ โดยมีกิจกรรมที่พัฒนาตามวัตถุประสงค์แต่ละข้อ 
 

ข้อ กิจกรรมสำคัญ 

ปีงบประมาณ 2565 

ผู้รับผิดชอบ 
ภาคเรียนที่ 2   

ปีการศึกษา 2564 
ภาคเรียนที่ 1  

ปีการศึกษา 2565 
ระยะเวลาที่
ดำเนินการ 

งบประมาณ
(บาท) 

ระยะเวลาที่
ดำเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

1 สนับสนุนจัดหาเต้นท์ลูกเสือ มกราคม 20,000 พฤศจิกายน  ชลชรัส 
2 กระดาน A-MATH   พฤษภาคม 5,000 นวรัตน์ 
3 วัสดุอุปกรณ์สำนักงาน ต.ค.-มี.ค. 20,000 เม.ย.-ก.ย. 20,000 ณัฐกิตติ์ 
4 visual   25,000  พฤศจิกายน  ณัฐกิตติ์ 
5 จัดหาเครื่องเสียงพร้อมติดตั้ง     

50,000  
พฤศจิกายน  ชลชรัส 

6 จัดหาลำโพงเคลื่อนที่       
5,000  

พฤศจิกายน  ชลชรัส 

7 จัดหาซื้อวัสดุไฟฟ้า  ๓,000  ธันวาคม  ประสาร 
รวมงบประมาณทั้งสิ้น         123,000                    25,000  

รวมท้ังสิ้น 148,000 
 

4.3 ขั้นนิเทศติดตามผล (C) 
  ผู้บริหารและผู้บริหารโครงการ นิเทศการติดตามการดำเนินงานและคอยอำนวยความสะดวก
ในการดำเนินกิจกรรมของผู้เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามภาระงานที่โครงการฯ กำหนด 

4.4 ขั้นสรุปและประเมินผล (A) 
  4.4.1 สรุปและประเมินโครงการ 
  4.4.2 จัดทำรายงานผลการดำเนินโครงการ นำเสนอฝ่ายบริหาร เพ่ือจัดทำรายงานประจำปี 
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5.  กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 

ข้อ กิจกรรมสำคัญ 

ปีงบประมาณ 2565 

ผู้รับผิดชอบ 
ภาคเรียนที่ 2   

ปีการศึกษา 2564 
ภาคเรียนที่ 1  

ปีการศึกษา 2565 
ระยะเวลาที่
ดำเนินการ 

งบประมาณ
(บาท) 

ระยะเวลาที่
ดำเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

1 เตน้ท์ลูกเสือ มกราคม 20,000   ชลชรัส 
2 กระดาน A-MATH   พฤษภาคม 5,000 นวรัตน์ 
3 วัสดุอุปกรณ์สำนักงาน ต.ค.-มี.ค. 20,000 เม.ย.-ก.ย. 20,000 ณัฐกิตติ์ 
4 visual     25,000    ณัฐกิตติ์ 
5 ซื้อเครื่องเสียงพร้อมติดตั้ง     50,000    ชลชรัส 
6 ซื้อลำโพงเคลื่อนที่       5,000    ชลชรัส 
7 จัดซื้อวัสดุไฟฟ้า       3,000    ประสาร 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น         123,000                    25,000  
รวมท้ังสิ้น 148,000 

 
6.  งบประมาณ 
 

6.1 เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน                         บาท 
กิจกรรมทางวิชาการ 
กิจกรรมคุณธรรม จริยธรรม เช่น ค่ายลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด 
กิจกรรมส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี 
กิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่   

6.2 เงินอุดหนุนรายหัว           148,000     บาท 
 6.3 เงินรายได้สถานศึกษา 

-  เงินระดมทรัพยากร                         บาท 
-  เงินอ่ืนๆ  (ระบุ                                       )                     บาท 

รวมทั้งสิ้น           148,000      บาท  
หมายเหตุ  แต่ละกิจกรรมสามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ 
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7.  ปฏิทินการดำเนินงาน   
 
 
 

ที ่ กิจกรรมสำคัญ 2564 2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 เต้นท์ลูกเสือ    ✓         

2 กระดาน A-MATH        ✓     

3 วัสดุอุปกณ์สำนักงาน ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

4 visual             

5 ซื้อเครื่องเสียงพร้อมติดตั้ง             

 
 
8. การประเมิน 
 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือ ร่องรอยเอกสาร/หลักฐาน 
8.1 จัดซื้อจัดหาวัสดุ
สำนักงานให้เพียงพอต่อ
การบริหารจัดการภายใน
โรงเรียน 

-สอบถามความพึงพอใจ 
-ประเมินโครงการ 
 

-แบบสอบถามความพึง
พอใจ 
-แบบประเมินโครงการ 
  

-สรุปและรายงานผลการ
ดำเนินงานโครงการ 
บรรลุเป้าหมายร้อยละ 
80 
 

 
 

9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 
 9.1 โรงเรียนมีวัสดุสำนักงานที่มีความจำเป็นในการจัดการศึกษาอย่างเหมาะสม 
 9.2 โรงเรียนมีเครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ 
 9.3 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น 
 

 
 

…………………………………….. 
(    นายณัฐกิตติ์  วันประเสริฐ  ) 

หัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณ 
ผู้เสนอโครงการ 

 
…………………………………….. 

(    นางสาววิราศิณี ขันตรี  ) 
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 

ผู้เสนอโครงการ 
  

…………………………………….. 
(นางสาวจิรัฐิติกาล  บุญอินทร์) 

ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิ์ไทรงามวิทยาคม 
ผู้อนุมัติโครงการ 
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