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โครงการที่  7  จัดซื้อและซ่อมแซม ครุภัณฑ์ สนับสนุนการสอน            
สนองกลยุทธ์ระดับองค์กรข้อที่ 4. บริหารจัดการให้เป็นระบบ      
สนองมาตรฐานการศึกษา   มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
จำนวน  6  ประเด็นการพิจารณา  ระดับคุณภาพ  ดี  (3) 
ลักษณะโครงการ  โครงการใหม่  โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ            นายณัฐกิตติ์   วันประเสริฐ  กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

          

 
 
1. หลักการและเหตุผล 

 
 

เนื่องจากโรงเรียนโพธิ์ไทรงามวิทยาคม  ต้องการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของนักเรียน  
และพัฒนาระบบการทำงานของสำนักงานโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  จึงจำเป็นต้องมีครุภัณฑ์ที่
เกี่ยวกับการศึกษา  และครุภัณฑ์ที่สนับสนุนการจัดการเรียนรู้ให้กับบุคลากรทางการศึกษา  และนักเรียนใน
โรงเรียน  ที่มีคุณภาพ  จึงต้องมีการดูแลรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ในโรงเรียนให้มีสภาพที่ใช้งานได้  อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ได้มาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตร
แกนกลางของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น 

 
 

 
2.  วัตถุประสงค ์
 
 2.1  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาที ่ช ัดเจน ส่งผลต่อคุณภาพตามมาตรฐาน 
การศึกษาของสถานศึกษา 

2.2  จดัสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสงัคมที่เอือ้ต่อการจดัการเรียนรู้อย่างมีคณุภาพ 

 2.3  เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด บรรลุตามวัตถุประสงค์ 
 

 
 

3.  เป้าหมาย 

 
      3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 

       ครุภัณฑ์ที่ชำรุดได้รับการดูแลและซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพที่สามารถใช้งานได้  100  เปอร์เซ็นต ์
      3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

       ครุภัณฑ์ในโรงเรียนมีสภาพที่สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพดี  
  

 

รหัสโครงการ 
0 7 2 5 6 5 
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4.  วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนดำเนินงาน 
 

4.1 ขั้นเตรียมการ (P)  
4.1.1 ศึกษานโยบายการจัดการศึกษาของโรงเรียนโพธิ์ไทรงามวิทยาคมในส่วนที่เกี่ยวข้อง

กับโครงการ 
  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 ซ่อมครุภัณฑ์ พ.ย. , ก.พ.  15,000  พ.ค. , ส.ค.  ณัฐกิตติ์ 
2 ซ่อมไฟฟ้า ประปา พ.ย. , ก.พ.  15,000  พ.ค. , ส.ค.  ณัฐกิตติ์ 
3 Printer ต.ค.-มี.ค.  13,000  เม.ย.-ก.ย.  ณัฐกิตติ์ 
4  ซ่อมประตูหอประชุม 

100/27  
ธันวาคม  100,000    ณัฐกิตติ์ 

5  ปรับปรุงห้องภาษาอังกฤษ 
ห้องสภานักเรียน 3 ห้อง  

ธันวาคม  10,000    ณัฐกิตติ์ 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น  153,000    
รวมทั้งสิ้น 153,000 

 
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 ซ่อมครุภัณฑ์ พ.ย. , ก.พ.  15,000  พ.ค. , ส.ค.  ณัฐกิตติ์ 
2 ซ่อมไฟฟ้า ประปา พ.ย. , ก.พ.  15,000  พ.ค. , ส.ค.  ณัฐกิตติ์ 
3 Printer และ กล้องวงจรปิด ต.ค.-มี.ค.  13,000  เม.ย.-ก.ย.  ณัฐกิตติ์ 
4  ซ่อมประตูหอประชุม 

100/27  
ธันวาคม  100,000    ณัฐกิตติ์ 

5  ปรับปรุงห้องภาษาอังกฤษ 
ห้องสภานักเรียน 3 ห้อง  

ธันวาคม  10,000    ณัฐกิตติ์ 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น  153,000    
รวมทั้งสิ้น 153,000 

 
6. งบประมาณ  
 

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

6.2 เงินอุดหนุนรายหัว          153,000     บาท 
 6.3 เงินรายได้สถานศึกษา 

-  เงินระดมทรัพยากร                         บาท 
-  เงินอ่ืนๆ  (ระบุ                                       )                     บาท 

รวมทั้งสิ้น           153,000      บาท  
หมายเหตุ  แต่ละกิจกรรมสามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ 
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7. ปฏิทินการดำเนินงาน  
 
 

ที ่ กิจกรรมสำคัญ 2563 2564 
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 ซ่อมเครื่องตัดหญ้า  ✓   ✓   ✓   ✓  

2 ซ่อมครุภัณฑ์  ✓   ✓   ✓   ✓  

3 ซ่อมไฟฟ้า ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

4 Printer และ กล้องวงจรปิด   ✓          

5 เครือ่งเชื่อมโลหะ(เล็ก)   ✓          

 
 
8. การประเมิน 
 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
ร่องรอยเอกสาร/

หลักฐาน 
8.1  ประโยชน์ต่อการบริหารงานใน
โรงเรียนให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

-สอบถามความพึง
พอใจ 
-ประเมินโครงการ 
 

-แบบสอบถาม
ความพึงพอใจ 
-แบบประเมิน
โครงการ 
  

-สรุปและรายงาน
ผลการดำเนินงาน
โครงการ บรรลุ
เป้าหมายร้อยละ 

80 
 

8.2  ซ่อมแซมครุภัณฑ์ท่ีชำรุดเสียหาย
ให้ใช้งานได้ดี 
8.3 สนับสนุนการเรียนการสอนให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ 

 
 
 

9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 

ครุภัณฑ์ในโรงเรียนมีสภาพที่สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

 
 
 

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

หัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณ 
ผู้เสนอโครงการ 

 
…………………………………….. 

(นางสาวจิรัฐิติกาล  บุญอินทร์) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิ์ไทรงามวิทยาคม 

ผู้อนุมัติโครงการ 
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