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ชื่อโครงการ      พัฒนาส านักงานกลุ่มงานบริหารกิจการนักเรียน 
สนองเป้าหมายความส าเร็จของโรงเรียน มาตรฐานที ่2 กระบวนการบริหารและจัดการ 
 ข้อที ่2.2 มีระบบการบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
                                                   ข้อที ่2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอ้ือต่อการจัดการ

เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
                                                   ข้อที ่2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริการ

จัดการและจัดการเรียนรู้ 
สนองกลยุทธ์ของโรงเรียน ข้อที ่4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพโดยการ 
                                                   จัดการโดยใช้หลกัของเศรษฐกิจพอเพียง และสร้างภาคเครือข่าย  
                                                   ส่งเสริมสนับสนนุให้บุคคล องค์กร ชุมชน มีส่วนร่วมในการจัด 
                                                   การศึกษาอย่างเต็มศักยภาพ 
ระยะเวลาด าเนินการ           1 ตุลาคม 2564  – 30 กันยายน  2565 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มงานบริหารกิจการนักเรียน 
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ นายธนสรณ  ศากยโรจน์ 

1. หลักการและเหตุผล 
 นักเรียนคือเป้าหมายสูงสุดในการด าเนินงานของโรงเรียน การขับเคลื่อนการท างานเพ่ือสร้างประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลที่เกิดยังผู้เรียนเป็นส าคัญที่สุดโดยธรรมชาติของภาระงานกลุ่มงานกิจการนักเรียนซึ่งจะต้องมี
ปฏิสัมพันธ์กับผู้เรียนทั้งเชิงบวกและเชิงลบ แต่มีเป้าประสงค์เดียวกันเพ่ือให้ผู้เรียนเป็นบุคคลที่พึงประสงค์ของ
โรงเรียนและสังคม ในภาระงานของกลุ่มงานกิจการนักเรียนมีทั้งด้านปกป้อง ป้องปรามและและป้องกัน ทั้ งนี้
เพ่ือให้ผู้เรียนได้รับการดูแลและเอาใจใสอย่างดีที่สุดเมื่อนักเรียนอยู่ในโรงเรียน ดังนั้นในการจัดหาวัสดุอุปกรณ์
เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพสูงกับการด าเนินงานกลุ่มงานบริหารกิจการนักเรียนจึงมีความจ าเป็นโดยเฉพาะอุปกรณ์
ทางด้านเทคโนโลยีที่จะมาช่วยเสริมการท างานของคุณครูในกลุ่มงานบริหารกิจการนักเรียน อาทิ กล้องวงจรปิด
เป็นอุปกรณ์ที่จะช่วยให้เห็นความเคลื่อนไหวในพฤติกรรมของผู้เรียนทั้งด้านดีและด้านที่ไม่พึงประสงค์เพ่ือประจักษ์
หลักฐานทางการด าเนินงานในกลุ่มงานกิจการนักเรียนเป็นส าคัญ 

2. วัตถุประสงค์ 
         1. เพ่ือมีวัสดุอุปกรณ์ในการจัดระบบส านักงานกลุ่มงานกิจการนักเรียน 
         2. เพ่ือให้ส านักงานของกลุ่มงานกิจการักเรียนมีความพร้อมในการบริหารจัดการ 

3. เป้าหมาย  
         1. นักเรียนโรงเรียนสตรีปากพนังทุกคน 
         2. คณะครูกลุ่มงานบริหารกิจการนักเรียน 
         3. กลุ่มงานบริหารกิจการนักเรียนมีวัสดุอุปกรณ์ สะดวกเพียงพอที่จะเก็บรวบรวมงานต่าง ๆ เพ่ืออ านวย
ความสะดวกในการด าเนินงานทุกกิจกรรม และมีระบบกล้องวงจรปิด 
 

โครงการล าดับที่ 63 รหัสโครงการ กนร 4.4 
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4. วิธีด าเนินการและระยะเวลาด าเนินการ 
วิธีการ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

ขั้น PLAN 
ทบทวนวิเคราะห์การด าเนนิงานที่ผา่นมา ประชุมคณะท างาน 
คณะกรรมการที่เก่ียวข้องเพื่อวางแผนการท างานร่วมกัน 

ก.ย. 64 
นายสมพงศ์  จงจิตร 
คณะครูในกลุ่มงาน 

กิจการนักเรียน 
ขั้น DO   
จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ ส านักงาน 

ต.ค. 64 นายธนสรณ  ศากยโรจน ์

ขั้น CHECK  
นิเทศติดตามการด าเนินงาน สอบถามความคิดเห็นความ พึง
พอใจ 

พ.ย. 64 นายธนสรณ  ศากยโรจน ์

ขั้น ACTION  
รายงานสรุปผลการด าเนินงาน 
น าผลการด าเนนิงานไปปรับใช้ในการจัดกิจกรรมเพื่อการพัฒนา
ประสิทธิภาพการท างานในคร้ังต่อไป 

ธ.ค. 64 
คณะครูในกลุ่มงาน 

กิจการนักเรียน 

5. งบประมาณด าเนินการ   ใช้งบประมาณด าเนินการทั้งสิ้น   5,220 บาท มีรายละเอียด ดังนี้ 
รายการ จ านวนเงิน(บาท) แหล่งงบประมาณ 

1.ท าแผ่นไวนิลบอกป้ายกิจกรรมงานกิจการนักเรียน  1,000 

อุดหนุนรายหัว 

2.หมึกเติม Brather  2 ชุด (4ส)ี 1,200 

3.กระดาษโฟโต้ 180 แกรม 100 แผ่น  2 รีม 600 

4.กระดาษท าปก A4 ชนิดหอมสีขาว 2 รีม 190 

5.กาวน้ าขนาด 5 ออนซ์  มีพาย  3 ขวด 45 

6.เครื่องเย็บกระดาษเบอร์ 3 แม็กซ์  1 เครื่อง 350 

7.ซองน้ าตาลขนาด 11*16 นิ้ว  6 โหล 360 

8.ถ่านไฟฉายขนาด AA  3 แพ็ค  150 

9.แผ่นรองตัดขนาด 60*45 เซนติเมตร  1 อัน 500 

10.พลาสติกส าหรับท าปก A4  100 แผ่น 200 

11.สันปกพลาสติก A4 ขนาด 10 มม. 3 โหล 270 

12.เทปกาวผา้ติดสนัปก 2 นิ้ว  2 ม้วน 140 

13.เยื่อกาว 2 หน้าม้วน 2 นิ้ว  2 ม้วน 120 

14.คลิปบอร์ดปกหนงั มีฝาปิด ขนาด F4 1 อัน 95 

รวมเงิน(ห้าพันสองร้อยย่ีสิบบาทถ้วน) 5,220 
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6. การประเมินผล 
ตัวชี้วัดสภาพความส าเร็จ วิธีประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัด 

1. กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียนมีวัสดุ อุปกรณ์
ครบตามท่ีได้รับการจัดสรร 

สังเกต/วัดผลตามวิธีการวัดผล  
วัดผลตามสภาพจริง 

แบบสังเกต 
แบบทดสอบ 

2. กล้องวงจรปิดจับความเคลื่อนไหวพฤติกรรม
นักเรียนที่ด้านบวกและด้านไม่พึงประสงค์ และ
สามารถน าหลักฐานเชิงประจักษ์ไปแก้ปัญหาได้
รอบด้านและเกิดประสิทธิผล 

สัมภาษณ์  แบบสอบถาม แบบสอบถาม 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
เมื่อด าเนินโครงการแล้วเสร็จ คาดว่ากลุ่มงานบริหารกิจการนักเรียนมีวัสดุ อุปกรณ์  ครบครัน  ท างานได้

อย่างทันท่วงที เกิดประสิทธิภาพของเนื้องานและมีความสะดวก รวดเร็ว มีหลักฐาน เอกสาร ตามระบบงานดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน ครบถ้วน 

 
 
 

              ลงชื่อ......................................................ผู้เสนอโครงการ 
          (นายธนสรณ  ศากยโรจน์) 

ครูโรงเรียนสตรีปากพนัง 
1 ตุลาคม 2564 

 
 
 

       ลงชื่อ......................................................ผู้ เห็นชอบโครงการ 
              (นายอ านาจ  สุขห่อ) 

รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ 
1 ตุลาคม 2564 

 
 
 

           ลงชื่อ.................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
(นางจิราพร    รัตนกุล) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนสตรีปากพนัง 
1 ตุลาคม 2564 

 


