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ชื่อโครงการ  : พัฒนางานวิชาการ(จัดซื้อวัสดุสำนักงาน) 
ความสอดคล้องตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ) : มาตรฐานที่ 2 ข้อที่ 2.2 / 3 ข้อที่ (3.2) 
ความสอดคล้องตามนโยบายและกลของ สพฐ. : นโยบายที่ 3 
ความสอดคล้องกับกลยุทธ์ของโรงเรียน : กลยุทธ์ที่  4 
ความสอดคล้องกับกลยุทธ์ระดับแผนงาน : ข้อที่ 4.7 
ระยะเวลา : ตลอดปีการศึกษา 2564   
ผู้รับผิดชอบ  : นางสาวนันทิดา ติรโรจน์  
สถานที ่ : โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา  อ.เมือง จ.สกลนคร 
งบประมาณ : 732,290  บาท 
ลักษณะโครงการ :  โครงการใหม่       โครงการต่อเนื่อง 

1. หลักการและเหตุผล 
 การบริหารงานองค์กรที่ประสบผลสำเร็จนั้นเกิดขึ้นจากการจัดองค์กรที่เป็นระบบ  บุคลากรทำงาน
หน้าที่และมีความรับผิดชอบ  นอกจากนี้ยังมีวัสดุครุภัณฑ์  ที่มีประสิทธิภาพเพียงพอแก่การใช้งาน           
โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

2. วัตถุประสงค์   
1. มีสื่อ  เทคโนโลยี  แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกโรงเรียน ที่มีประสิทธิภาพ 
2. เพ่ือพัฒนาสภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนการสอน 

3. เป้าหมาย  
 3.1 ด้านปริมาณ  มีวัสดุครุภัณฑ์สำนักงานสำหรับบริการครู  และนักเรียนอย่างเพียงพอ และครุภัณฑ์
ที่ชำรุดได้รับการดูแลและซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพที่สามารถใช้งานได้ ร้อยละ 100 
 3.2 ด้านคุณภาพ  การบริหารงานวิชาการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีสภาพที่สามารถใช้งานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ   

4. ตัวช้ีวัดความสำเร็จและเกณฑ์ 
กิจกรรม วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดความสำเร็จ เป้าหมาย 

1.จัดซื้อวัสดุครุภณัฑ์  

 

 

1. เพื่อสนับสนุนการเรียนการ
สอนและดำเนินการซ่อมบำรุง
ครุภณัฑ์        

2. เพื่อจัดทำแบบทดสอบ
ผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษา             

1. ร้อยละของจำนวนวัสดุครภุัณฑท์ี่
ใช้ในสำนักงานมีความเพียงพอต่อการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
2.ร้อยละของจำนวนครุภณัฑ์ที่ใช้ใน
สำนักงานอยู่ในสภาพดี มี
ประสิทธิภาพ                                

100 

 

100 

 



 

 

5. วิธีการดำเนินงาน 
 1) ประชุมวางแผนขอบเขตการดำเนินงานโครงการ 

2) จัดทำโครงการ 
3) เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ และผู้บริหารสถานศึกษาอนุมัติโครงการ 
4) แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 
5) ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน 
6) ดำเนินการตามแผนการดำเนินการในโครงการที่วางไว้ 
     6.1 จัดทำโครงการ 
     6.2 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 
      6.3 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 
     6.4 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน 
     6.5 ดำเนินการตามแผนการดำเนินการในโครงการที่วางไว้ 
7) ประเมินผลการดำเนินงาน 
8) สรุปและรายงานผล 

6.ระยะเวลาดำเนินการ   
 

ที ่ ขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. 

1 ประชุมวางแผนขอบเขตการดำเนนิงานโครงการ             

2 จัดทำโครงการ            

3 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ และผู้บริหาร
สถานศึกษาอนุมัตโิครงการ 

           

4 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน            

5 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน             

6 ดำเนินการตามแผนการดำเนินการในโครงการที่
วางไว ้

 
 

 

                          

7 ประเมินผลการดำเนินงาน            

8 สรุปและรายงานผล            

 
7. งบประมาณที่ได้รับทั้งสิ้น : 732,290 บาท 

-    เงินอุดหนุนรายหัว            732,290  บาท 
-    เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ................ บาท 
-   อ่ืนๆ ....................................................... บาท 
 



 

 

   

 

ที ่ กิจกรรม/รายการ วัสดุ 
ครุ 

ภัณฑ ์
ค่า 

ใช้สอย 

ค่า 
ตอบ
แทน 

งบ
อุด

หน
ุนร

าย
หัว

 

งบ
กิจ

กร
รม

พัฒ
นา

ฯ 

งบ
อื่น

ๆ 

รว
ม 

1 จัดซื้อวัสดคุรุภณัฑเ์พื่อสนับสนุนการ
เรียนการสอน 

732,290         732,290   

 รวม 732,290      /   732,290   

 
8. สถานที่ดำเนินการ : โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา  อ.เมือง จ.สกลนคร 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ : นางสาวนันทิดา ติรโรจน์   
10. หน่วยงาน/บุคคล ที่ให้การสนับสนุน : - 
11. การประเมินผล : รายงานผลการปฏิบัติงาน 
12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 12.1 ผลลัพธ์  การบริหารงานวิชาการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น   
 12.2 ผลผลิต  มีวัสดุครุภัณฑ์ในสำนักงานวิชาการมีใช้เพียงพอในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
 12.3 ผลกระทบ (ด้านบวก)   สามารถเร่งรัดปรับปรุงโรงเรียนให้เป็นองค์กรที่มีความเข้มแข็งมี แรง
บันดาลใจและมีวิสัยทัศน์ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ชัดเจน เป็นสถานศึกษาคุณภาพและมีประสิทธิภาพที่
สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ  ร้อยละ 100 

13.          ✓เงินอุดหนุนรายหัว        เงินกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียน  อ่ืนๆ .................................... 

 
   ผู้เสนอโครงการ    ผู้เห็นชอบโครงการ 

   
 

(นางสาวนันทิดา ติรโรจน์)  
  (นางฐปนีย์  นารี)  

ตำแหน่ง  ครู  รองผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายวิชาการ 

   

 เห็นควรอนุมัติ   เห็นควรอนุมัติ 

   
(นางสุมาลี  ดวงจินดา)   (นายณัฐพนธ์ หล้าชาญ) 

หัวหน้างานแผนงานงบประมาณ  รองผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการแผนงานงบประมาณ 
   



 

 

 

 อนุมัติ  ไม่อนุมัติ เพราะ.......................................... 

 
(นายบดินทร์     นารถโคษา) 

ผู้อำนวยการโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 
 
 
 
 

ประมาณการค่าใช้จ่ายในโครงการการพัฒนางานวิชาการ(จัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน) ปีการศึกษา 2564 
 

ที ่ รายการ  จำนวน(หน่วย) ราคาต่อหน่วย ราคารวม 
1 กระดาษโรเนียว A4 80g (500 แผ่น ) 2000 150 300,000 
2 หมึกเครื่องอัดสำเนา 12 13,500 162,000 
3 ค่าเครื่องอัดสำเนา   250,000 
4 กระดาษ A4 AA 80  140 12,000 
5 สมุด ปพ.5 200 20 4,000 
6 หมึกเตมิ printer 100 cc (4 สี ) 2 500 1,000 
7 ปากกาไวท์บอร์ด 40 25 1,000 
8 ลวดเย็บกระดาษ No.10 46 10 460 
9 กระดาษการ์ดทำปก 150g (100 แผ่น) 5 120 600 
10 เหล็กเจาะข้อสอบ 30 25 750 
11 เครื่องเย็บกระดาษ No.10 6 80 480 
 รวม   732,290 

 

 


