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1.  กำรก ำกับ ควบคุมกำรใช้งบประมำณ   
 1.1 ผู้รับผิดชอบโครงการ เสนอบันทึกข้อความเพ่ือขอใช้งบประมาณที่ผ่านการอนุมัติแล้วต่องาน
นโยบาย แผนงานและจัดสรรงบประมาณ เพ่ือเสนอต่อผู้บริหารเพ่ืออนุมัติการใช้งบประมาณ   
 1.2  งานนโยบาย แผนงาน จัดสรรงบประมาณท าบันทึกรายการขอใช้งบประมาณของงาน/โครงการ         
เพ่ือเป็นข้อมูลสารสนเทศส าหรับการสรุปรายงานการด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการ   
 1.3  งานนโยบาย แผนงาน จัดสรรงบประมาณ จัดท าบันทึกการใช้เงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ
ตามงาน/ โครงการมอบให้งานบริหารพัสดุและสินทรัพย์ ด าเนินการจัดท าบัญชีควบคุมการใช้เงินงบประมาณ
ของหน่วยงานผู้รับผิดชอบ งาน/โครงการ  
2.  กำรนิเทศติดตำม  
 2.1  ฝ่ายบริหาร หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ และหัวหน้างาน ติดตามการปฏิบัติตามงาน/โครงการ
และให้ก าลังใจในการปฏิบัติงาน   
 2.2  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้  หัวหน้างานหรือผู้รับผิดชอบงาน/โครงการ รายงานผลการ
ด าเนินงานตามงาน/ โครงการ โดยสรุปผลการด าเนินงานตามแบบฟอร์มหรือรูปเล่มอย่างน้อย 1 เล่ม  
 2.3  งานนโยบาย แผนงาน จัดสรรงบประมาณประสานงานกับงานบริหารพัสดุและสินทรัพย์ จัดท า
รายงาน สรุปผลการด าเนินงานตลอดปีงบประมาณ  
3.  กำรประเมินผล   
 3.1  จัดตั้งคณะกรรมการด าเนินการวางแผนการประเมินผลงาน/โครงการ  
 3.2  ก าหนดวิธีการประเมิน และระยะเวลาการประเมิน   
 3.3  จัดท าเอกสารแผนการประเมิน   
 3.4  เสนอผู้บริหารขออนุมัติแผนการประเมิน   
 3.5  ด าเนินการประเมินตามแผน   
 3.6  สรุปและรายงานผลการประเมิน  
4.  กำรจัดท ำรำยงำนประจ ำปี   
 4.1  รายงานผลการปฏิบัติงานในรอบปีโดยเปรียบเทียบกับเป้าหมายที่ก าหนดไว้ตามแผนปฏิบัติการ   
 4.2  รายงานความก้าวหน้าของการด าเนินการ   
  4.3  รายงานสภาพปัญหาและอุปสรรคจากการด าเนินงาน 
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รำยละเอียดงบประมำณโครงกำรตำมแผนปฏิบัติกำร ประจ ำปีกำรศึกษำ 2565 จ ำแนกตำมกลุ่มงำน/กลุ่มสำระ 

กลุ่มบริหำรงบประมำณและแผนงำน 

โครงกำร วัตถุประสงค์ วิธีด ำเนินกิจกรรม ระยะเวลำ งบประมำณ 
แหล่ง

งบประมำณ 
ผู้รับผิดชอบ 

โครงการการพัฒนาระบบ
บริหารงานงบประมาณและ
แผนงาน 

1. เพื่อพัฒนาระบบบริหารงาน
งบประมาณและแผนงาน มีการ
บริหารจดัการทีด่ี มีความคล่องตัว 
ถูกต้อง รวดเร็ว 
2. เพื่อให้งานงบประมาณ ปฏิบตัิ
ได้รวดเร็ว ถูกต้อง ประหยัดเวลา
และคุ้มค่า เป็นประโยชน์ต่อ
สถานศึกษา 

ขั้นเตรียมการ 
1. วิเคราะห์ วิสัยทัศน์ พันธ์กจิแผนกลยทุธ์ของ
สถานศึกษา 
2. วิเคราะห์สภาพปัจจุบันและปญัญาของงาน
งบประมาณ 
3. ก าหนดแผนการพัฒนางานงบประมาณ 
4. ประชุมวางแผนการด าเนินงาน 
ขั้นตอนการด าเนินการ 
1. ประชุมชี้แจงผู้ที่เกี่ยวข้อง 
2. จัดเตรียมสถานที่และวัสดุอุปกรณ์ 
3. ด าเนินการตามโครงการ 
- การพัฒนาส านกังาน 
- การพัฒนาระบบบริหารงานการเงินและบัญชี 
- การพัฒนาระบบบริหารงานแผนงาน 
- การพัฒนาระบบงานพัสดุ 
- การศึกษาดูงาน 
ขั้นสรุป 
1. นิเทศ ก ากับติดตาม ส่งเสริม  สนับสนุนให้ก าลังใจ 
2. สรุปผลการด าเนินงาน 
3. ประเมินผลการด าเนินงานของแต่ละกิจกรรม 
รายงานผลการปฏิบัติงาน 

ตลอดปีการศึกษา 150,000 งบอุดหนุน นางสาวเกสรี  
แจ่มสกลุ 

โครงการค่าใช้จ่ายระบบ
สาธารณูปโภคภายใน
โรงเรียน 

1.เพื่อใช้จ่ายค่าไฟฟ้า ค่าน้ าประปา 
ค่าโทรศัพท์  ค่าบริการอินเตอรเ์นต็
ของโรงเรียน กระบวนการจดั
กิจกรรมการเรียนการสอนให้เกิด
ประสิทธิภาพแก่ผู้เรียนยิ่งขึ้น 
 

ขั้นเตรียมการ 
1. วิเคราะห์ วิสัยทัศน์ พันธ์กจิแผนกลยทุธ์ของ
สถานศึกษา 
2. วิเคราะห์สภาพปัจจุบันและปญัหาของงาน
งบประมาณ 
3. ก าหนดแผนการพัฒนางานงบประมาณ 
4. ประชุมวางแผนการด าเนินงาน 

ตลอดปีการศึกษา 2,000,000 
 

306,000 

งบรายจ่ายก่อน
จัดสรร 

งบเงินบ ารุง
การศึกษา 

นางสาวเกสรี  
แจ่มสกลุ 
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โครงกำร วัตถุประสงค์ วิธีด ำเนินกิจกรรม ระยะเวลำ งบประมำณ 
แหล่ง

งบประมำณ 
ผู้รับผิดชอบ 

 2. เพื่อสนับสนุนส่งเสรมิการบริการ
จัดการศึกษา 
3. เพื่อให้การบริหารจัดการด้าน
สาธารณูปโภคภายในโรงเรียน
เป็นไปด้วยความถูกต้องตาม
ระเบียบการของทางราชการ 

ขั้นตอนการด าเนินการ 
1. ประชุมขี้แจงผู้ที่เกี่ยวข้อง 
2. จัดเตรียมสถานที่และวัสดุอุปกรณ์ 
3. ด าเนินการตามโครงการ 
   - ค่าไฟฟา้ 
   - ค่าน้ าประปา 
   - อินเตอร์เน็ต 
ขั้นสรุป 
1. นิเทศ ก ากับติดตาม ส่งเสริมสนับสนุนให้ก าลังใจ 
2. สรุปผลการด าเนินงาน 
3. ประเมินผลการด าเนินงานของแต่ละกิจกรรม 
รายงานผล 
การปฏิบัติงาน 

    

โครงการประกันอุบัตเิหตุ
นักเรียน 

เพื่อประกันอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นของ
นักเรียนและบุคลากรภายใน
โรงเรียน 

ขั้นเตรียมการ 
1. วิเคราะห์ วิสัยทัศน์ พันธ์กจิแผนกลยทุธ์ของ
สถานศึกษา 
2. วิเคราะห์สภาพปัจจุบันและปญัหาของงาน
งบประมาณ 
3. ก าหนดแผนการพัฒนางานงบประมาณ 
4.ประชุมวางแผนการด าเนินงาน 
ขั้นตอนการด าเนินการ 
1.ประชุมขี้แจงผู้ที่เกี่ยวขอ้ง 
2.จัดเตรียมสถานที่และวัสดุอุปกรณ์ 
3. ด าเนินการตามโครงการ 
- ประชุมด าเนิน 
- การเก็บค่าประกัน 
ขั้นสรุป 
1. นิเทศ ก ากับติดตาม ส่งเสริมสนับสนุนให้ก าลังใจ 
2. สรุปผลการด าเนินงาน 
3. ประเมินผลการด าเนินงานของแต่ละกิจกรรมรายงาน
ผล 
การปฏิบัติงาน 

ตลอดปีการศึกษา 340,000 งบเงินบ ารุง
การศึกษา 

นางสาวเกสรี  
แจ่มสกลุ 
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กลุ่มบริหำรงำนบุคคล 

โครงกำร วัตถุประสงค์ วิธีด ำเนินกิจกรรม ระยะเวลำ งบประมำณ 
แหล่ง

งบประมำณ 
ผู้รับผิดชอบ 

โครงการส่งเสริมและพัฒนา
ส านักงานกลุ่มบริหารงาน
บุคคล 

1. เพื่อให้การบริหาร ส านักงาน
บริหารงานบุคคลมีประสิทธิภาพ 
2. เพื่อปรับปรุงและส่งเสริมด้าน
การพัฒนาบุคลากรให้เกิด
ประสิทธิภาพ 
3. เพื่อให้มีวัสดุ-อุปกรณ์และ
ครุภณัฑ์ที่จ าเป็นได้ใช้ในการ
ปฏิบัติงาน     
4. เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษามีขวัญก าลังใจในการ
ปฏิบัติงาน 
5. การปฏิบัติงาน งานส านักงานมี
ประสิทธิภาพ6. ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาไดร้ับการพัฒนา
อย่างเต็มศักยภาพ 
7. บุคลากรมีความพร้อมในการ
ปฏิบัติงาน บังเกิดผลดตี่อทาง
ราชการ 

ขั้นเตรียมงาน (PLAN) 
1. ส ารวจความต้องการในการใช้วัสดุอุปกรณ์ใน
การด าเนินการส านักงานบริหารงานบุคคล 
2. จัดท าโครงการเพื่อเสนอขออนุมัต ิ
3. ประชุมแต่งตั้งผูร้ับผดิชอบ 
ขั้นด าเนินการ (DO) 
1. จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามระยะความจ าเป็น 
2. ดูแลรักษาวัสดุ- ครุภณัฑส์ านักงานให้มีความ
พร้อมในการใช้งาน 
ขั้นตรวจสอบ (CHECK) 
1. สังเกต บุคลากรมีการพัฒนาหลังการ
ด าเนินการ 
ขั้นรายงาน (ACTION) 
รายงานการด าเนินโครงการ 
 

ตลอดปีการศึกษา 100,000 งบอุดหนุน นางสาวภารดี 
เกิดวาระ 
นางสาวรักษวรา  
คชลิทธ์ิ 

โครงการอบรมและศึกษาดู
งานของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน 

1. เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาได้รบัการพัฒนาด้วยการ
อบรม สัมมนา ตามมาตรฐาน
ต าแหน่ง/วิชาชีพ 
2. เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ทักษะ ประสบการณ์ เพื่อเพ่ือ
น ามาใช้ในการพัฒนาตนเอง 
 

ขั้นเตรียมงาน (PLAN) 
1. รวบรวมความต้องการพัฒนาตนเองของครู
และบุคลากรทางการศึกษา 
2. ประชุมผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย เพื่อหาแนวทาง
ในการจัดโครงการ และวางแผนการด าเนินการ
จัดอบรม สัมมนาและศึกษาดูงาน 
3. จัดท าโครงการเพื่อเสนอขออนุมัต ิ
4. ประชุมแต่งตั้งผูร้ับผดิชอบ 
 

ตลอดปีการศึกษา 300,000 งบรายจ่ายก่อน
จัดสรร 

นางยุพิน  
สมสวย 



ห น้ า  | 6 

 

โครงกำร วัตถุประสงค์ วิธีด ำเนินกิจกรรม ระยะเวลำ งบประมำณ 
แหล่ง

งบประมำณ 
ผู้รับผิดชอบ 

 3. เพื่อใหค้รูและบุคลากรทางการ
ศึกษาได้รบัการพัฒนาด้วย
การศึกษาดูงาน สามารถน าความรู้
ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้ในการจัดการ
เรียนการสอน 
4. เพื่อเป็นการสร้างขวัญก าลังใจ
ให้กับครู และบุคลากรทางการ
ศึกษา 

ขั้นด าเนินการ (DO) 
1. ครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้ารับการ
อบรม สัมมนาในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการ
จัดการศึกษา 
2. จัดอบรมสมัมนาให้กับบุคลากรในโรงเรียน
โดยวิทยากรทีม่ีความรู้  
3. ครูและบุคลากรทางการศึกษาศึกษาดูงานใน
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา  
ขั้นตรวจสอบ (CHECK) 
1 สังเกตจากความร่วมมือในการรว่มกิจกรรม
ของผู้ที่เข้าร่วมโครงการ 
2. ประเมินจากการตอบแบบสอบถามของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 
ขั้นรายงาน (ACTION) 
รายงานการด าเนินโครงการ 

    

โครงการจดัจ้างครูและ
บุคลากรทางการศึกษาเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพการจัด
การศึกษา 

1. เพื่อให้โรงเรียนมีอตัราก าลัง
ครูผูส้อนในสาขาวิชาเอก           
ที่เหมาะสมและเพียงพอต่อการ
พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
2. เพื่อให้โรงเรียนมีอตัราก าลัง
เจ้าหน้าท่ีและนักการภารโรง 
ตลอดจนฝ่ายรักษาความปลอดภยั
เพียงพอกับปริมาณงานด้านการ
ดูแลงานและการดูแลอาคาร
สถานท่ี สิ่งแวดล้อมและการรักษา
ความปลอดภัยของโรงเรียน 

ขั้นเตรียมงาน (PLAN) 
1. ประชุมทบทวนข้อมูลอัตราก าลังบุคลากรของ
โรงเรียน ระดมความคิดเห็นผู้เกี่ยวขอ้งกับงาน
อัตราก าลังวิเคราะหภ์าระงานความจ าเป็นและความ
ต้องการในการใช้อัตราก าลัง 
2. สรุปประเด็นปัญหา น าไปปรึกษาหารือกับผู้เกี่ยวข้อง
ทุกฝ่าย 
3. ด าเนินการตามระเบียบ ข้อกฎหมายหรือแนวปฏิบัติ
ที่เกี่ยวขอ้งในการคัดเลือกบุคคลากรเข้าท างาน 
4. เขียนโครงการเสนอต่อสถานศึกษาเพือ่พิจารณา
อนุมัติ 
ขั้นด าเนินการ (DO) 
1. จัดท าสัญญาจา้งและออกค าสั่งมอบหมายภาระงาน
ในหน้าที่ความรับผิดชอบแก่บุคลากรในโครงการทุกคน 
 

ตลอดปีการศึกษา 1,836,000 
 

500,000 

งบเงินบ ารุง
การศึกษา 

งบรายจ่ายก่อน
จัดสรร 

นางสาวกนกพร   
ค าลือไชย 
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โครงกำร วัตถุประสงค์ วิธีด ำเนินกิจกรรม ระยะเวลำ งบประมำณ 
แหล่ง

งบประมำณ 
ผู้รับผิดชอบ 

  2. บุคลากรในโครงการทุกคน ปฏบิัติงานตามสัญญา
และภาระงานที่ได้รับมอบหมาย ภายใต้การควบคุมดูแล
ของหน่วยงานที่เกีย่วข้อง 
3. ด าเนินการเบิกจา่ยงบประมาณค่าจ้างตามวันเวลาที่
ก าหนด 
ขั้นตรวจสอบ(CHECK) 
1. นิเทศ ติดตามการปฏิบัติงานของบุคลากร และการ
ด าเนินงานตามโครงการ 
2. สอบถามความเห็น ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 
ขั้นรายงาน (ACTION) 
1. ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรและความพึง
พอใจของผู้เกี่ยวข้องเพื่อเป็นขอ้มูลในการจ้างรอบต่อไป 
2. จัดท ารายงานการด าเนินโครงการเสนอต่อผู้บริหาร
และน าผลการด าเนินงานไปปรับใช้ในการด าเนิน
โครงการครั้งต่อไป 

    

โครงการส่งเสริมและพัฒนา
ความสามารถของผู้เรียน
ด้านการสื่อสาร
ภาษาต่างประเทศ 

1. นักเรียนโรงเรียนลาดยาว
วิทยาคมได้สื่อสารภาษาอังกฤษกับ
ครูชาวต่างชาติที่มีความรู้
ความสามารถ 
2. นักเรียนโรงเรียนลาดยาว
วิทยาคมสื่อสารภาษาอังกฤษได้
ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด 

ขั้นเตรียมงาน (PLAN) 
-  เสนอโครงการ 
-  แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการ 
-  ประชุมวางแผน 
ขั้นด าเนินงาน (DO) 
ด าเนินกิจกรรมตามโครงการ 
- การจัดจ้างครูชาวต่างชาต ิ
ขั้นตรวจสอบ (CHECK) 
- ประเมินกิจกรรมตามโครงการ 
- ก ากับติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงานของ
ครูผูส้อนภาษาอังกฤษอย่างต่อเนือ่ง 
ขั้นรายงาน (ACTION) 
- สรุปผลการปฏิบัติงานและจัดท าเป็นรูปเล่ม
รายงานต่อผู้บริหารโรงเรียน 

ตลอดปีการศึกษา 612,000 งบเงินบ ารุง
การศึกษา 

นางสาวกนกพร   
ค าลือไชย 
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กลุ่มบริหำรกิจกำรนักเรียน 

โครงกำร วัตถุประสงค์ วิธีด ำเนินกิจกรรม ระยะเวลำ งบประมำณ 
แหล่ง

งบประมำณ 
ผู้รับผิดชอบ 

โครงการส่งเสริมและพัฒนา
งานส านักงานกิจการ
นักเรียน 

1. เพื่อจัดซื้อจัดจ้าง และซ่อมแซม
วัสดุครภุัณฑ์ของส านักงานกิจการ
นักเรียน ให้มีคณุภาพการใช้งานที่
ดี มีประสิทธิภาพ มีจ านวน
เพียงพอต่อการใช้งาน และมีความ
คล่องตัวในการท างานของ
ส านักงาน ตามแผนการใช้
งบประมาณ บุคลากร วัสดุ 
อุปกรณ์ เครื่องมือ และเวลาอย่าง
ประหยดัและคุ้มค่าโดยบรรลุตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายของ
โครงการและกิจกรรมอยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

ขั้นเตรียมงาน (PLAN) 
- ประชุมบุคลากรในกลุ่มงาน 
- ส ารวจสภาพวัสดุอุปกรณ์และครภุัณฑ์ของ
ส านักงานท่ีต้องซ่อมแซม จัดหา และจัดซื้อให้
เพียงพอต่อการใช้ งาน ตลอดปีการศึกษา 2565 
- เขียนโครงการเพื่อเสนอขออนุมตัิ 
ขั้นด าเนินการ (DO) 
- จัดซื้อจัดวัสดุอุปกรณ์และครุภณัฑ์ส านักงาน
ตามระยะเวลาและตามความจ าเปน็ 
 - ตรวจสภาพการใช้งานของวัสดุอุปกรณ์และ
ครุภณัฑ์ให้มีความพร้อมต่อการใช้งานอย่าง
สม่ าเสมอ อย่างน้อยเทอมละ 1-2 ครั้ง 
 - ด าเนินการซ่อมแซมอุปกรณ์ส านักงานเมื่อมี
การช ารุดเสียหายหรือไม่มปีระสิทธิภาพในการ
ใช้งาน 
 ขั้นตรวจสอบ (CHECK) 
- สังเกตบุคลากรมีการพัฒนาหลังการด าเนินการ 
ขั้นรายงาน (ACTION) 
- ประเมินผลและสรุปผลการด าเนนิงาน 
- รายงานผลการด าเนินงาน 

ตลอดปีการศึกษา 27,800 งบอุดหนุน นายสมโภชน์   
แก้วเทียน 
นางสาวประภาพร   
แสนงาม 

โครงการส่งเสริมและพัฒนา
งานสภานักเรียน 

1. นักเรียนจะได้เรียนรู้วิธีการ
ปฏิบัติตนตามวิถีประชาธิปไตยใน 
โรงเรียน ได้เขา้ใจบทบาทการ
ปกครองแบบประชาธิปไตย       
มีส่วนรวมในการบริหารและ
พัฒนาโรงเรียน 

ขั้นเตรียมงาน (PLAN) 
- ประชุมบุคลากรในกลุ่มงานสภานักเรียน 
- เขียนโครงการเพื่อเสนอขออนุมตัิ  
ขั้นด าเนินการ (DO) 
- ด าเนินการตามแผนงานด าเนินงาน ภาคเรยีน
ที่ 1 และ 2 ประจ าปีการศึกษา 2565 

ตลอดปีการศึกษา 22,200 งบอุดหนุน นางสาวณิชากร 
สมนึก 
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โครงกำร วัตถุประสงค์ วิธีด ำเนินกิจกรรม ระยะเวลำ งบประมำณ 
แหล่ง

งบประมำณ 
ผู้รับผิดชอบ 

 2. นักเรียนมีส่วนรวมในกิจกรรม
ต่างๆที่สภานักเรยีนไดจ้ัดขึ้น 

- กิจกรรมตามนโยบายสภา 
- กิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียนโรงเรียน
ลาดยาววิทยาคม 
- กิจกรรมอบรมคณะกรรมการสภานักเรียน  
  โรงเรียนลาดยาววิทยาคม 
- กิจกรรมอ าลาสถาบัน 
ขั้นตรวจสอบ(CHECK) 
- ประเมินผลและสรุปผลการด าเนนิงาน 
ขั้นรายงาน (ACTION) 
- ประเมินผลและสรุปผลการด าเนนิงาน 
- รายงานผลการด าเนินงาน 

    

โครงการส่งเสริมและ
ปรับเปลีย่นพฤติกรรม
นักเรียน 

1. เพื่อส่งเสรมิและพัฒนาให้
นักเรียน มีความรับผิดชอบต่อ
สังคม มีระเบียบวินัยและปฏิบัติ
ตามกฎของโรงเรียน 
2. เพื่อนักเรียนท่ีไมผ่่าน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ได้เข้า
ร่วมกิจกรรมที่ทางกลุ่มงานกิจการ
นักเรียนจดัขึ้น 

ขั้นเตรียมงาน (PLAN) 
1. ประชุมบุคลากรในกลุ่มงาน 
2. เขียนโครงการเพื่อเสนอขออนุมัต ิ
ขั้นด าเนินการ (DO) 
3. สรุปรายชือ่นักเรียนที่ถูกตัดคะแนนความ
ประพฤติทุกสัปดาห์ และด าเนินการปรับ
พฤติกรรม 
4. ก่อนสิ้นปีการศึกษาสรุปรายชื่อนักเรียนท่ีมี
คะแนนความประพฤติอยู่ในระดับดีและดีเยี่ยม 
เพื่อมอบโลร่างวัลและเกียรติบตัร 
ขั้นตรวจสอบ (CHECK) 
5. สรุปและประเมินผลการด าเนินงาน 
ขั้นรายงาน (ACTION) 
6. รายงานผลการด าเนินงานตามกิจกรรม 

ตลอดปีการศึกษา 5,000 งบอุดหนุน นางเกศริน      
เพ็ชนะ 

โครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพตดิและโรค
เอดส์ในสถานศึกษา 

1. เพื่อให้นักเรียนในโรงเรียนรู้ถึง
โทษของยาเสพติด 
 

ขั้นเตรียมงาน (PLAN) 
- ประชุมบุคลากรในกลุ่มงาน 
- เขียนโครงการเพื่อเสนอขออนุมตัิ  

ตลอดปีการศึกษา 15,000 งบอุดหนุน นางสาวมัทรี  
โททอง 
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โครงกำร วัตถุประสงค์ วิธีด ำเนินกิจกรรม ระยะเวลำ งบประมำณ 
แหล่ง

งบประมำณ 
ผู้รับผิดชอบ 

 2. เพื่อให้นักเรียนในโรงเรียนมีการ
ป้องกันไม่ให้มีการแพร่ระบาดของ
ยาเสพตดิและโรคเอดส์ในสถาน 
ศึกษา 
3. เพื่อให้นักเรียนในโรงเรียนมี
ความรู้ทักษะในการป้องกันตนเอง
จากภัยคุกคามรูปแบบใหม ่

ขั้นด าเนินการ (DO) 
1. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
2. ประชุมคณะกรรมการด าเนินการแบ่งหน้าท่ี
รับผิดชอบ 
3. เชิญเจ้าหน้าสาธารณสุขและเจา้หน้าท่ีต ารวจ
ให้ความรู้แก่นักเรียนเกี่ยวกับพิษภยัและโทษ
ของยาเสพติด 
4. เชิญเจ้าหน้าสาธารณสุขให้ความรู้เรื่องโรค
เอดส์และวิธีป้องกันแก่นักเรียน 
5. กิจกรรมสุ่มตรวจปัสสาวะกลุ่มเสี่ยง  
ขั้นตรวจสอบ (CHECK) 
- ประเมินผลและสรุปผลการด าเนนิงาน 
ขั้นรายงาน (ACTION) 
- รายงานผลการด าเนินงาน 
 

    

โครงการการขับขี่ปลอดภัย
และการจราจร 

1. เสริมสร้างพฤติกรรมการขับขี่
รถจักรยานยนต์ที่ถูกต้อง เพื่อ
ความปลอดภัยในการขับขี ่
2. เพื่อให้นักเรียนเกิดความรู้ 
ความเข้าใจ เกี่ยวกับกฎหมาย
จราจร  
3. เพื่อป้องกันการสูญเสียชีวิตและ
ทรัพย์สินของนักเรียน ที่อาจจะ
เกิดขึ้นจากความประมาท  
ในการใช้รถใช้ถนน   
4. เพื่อจัดซื้ออุปกรณเ์กี่ยวกับ
การจราจรของโรงเรียน 

ขั้นเตรียมงาน (PLAN) 
1. เสนอโครงการ/กิจกรรมและจดัสรร
งบประมาณ 
2. ประชุมวางแผนการปฏิบัติงาน 
ขั้นด าเนินการ (DO) 
1. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
2. จัดกิจกรรมรณรงค์ขับขี่ปลอดภยัและ
การจราจร 
ขั้นตรวจสอบ (CHECK) 
ก ากับดูแลและตดิตามการด าเนินงาน 
ขั้นรายงาน (ACTION) 
1. ประเมินผลและสรุปผลการด าเนินงาน 
2. รายงานผลการด าเนินงาน 

ตลอดปีการศึกษา 15,000 งบอุดหนุน นายภูวนัย  
สาหร่ายสุวรรณ ์
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โครงกำร วัตถุประสงค์ วิธีด ำเนินกิจกรรม ระยะเวลำ งบประมำณ 
แหล่ง

งบประมำณ 
ผู้รับผิดชอบ 

โครงการ TO BE NUMBER 
ONE 

1. เพื่อให้นักเรียนเป็นผูม้ี
สุนทรียภาพ มีสุขภาพกายและ
สุขภาพจิตทีด่ ี
2. เพื่อให้นักเรียนรู้จักป้องกัน
ตนเองจากสิ่งเสพติดใหโ้ทษและ
หลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะทีเ่สี่ยง
ต่อความรุนแรง โรคภยั อุบัติเหตุ 
ปัญหาทางเพศและภัยคุกคาม
รูปแบบใหม ่
3. เพื่อให้นักเรียนเห็นคณุค่าใน
ตนเอง มีความมั่นใจ กลา้แสดง 
ออกอย่างเหมาะสม รู้จักใช้เวลา
ว่างให้เกิดประโยชน์            

ขั้นเตรียมงาน (PLAN) 
 - ประชุมบุคลากรในกลุ่มงาน 
 - เขียนโครงการเพื่อเสนอขออนุมตัิ  
ขั้นด าเนินการ (DO) 
1. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
2. ด าเนินการตามแผนการด าเนินงาน 
   -  กิจกรรมศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER 
ONE  
      FRIEND CORNER 
   -  กิจกรรมประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี  
      (TO BE NUMBER ONE IDOL) 
   -  กิจกรรมค่ายพัฒนาสมาชิก TO BE 
NUMBER ONE LATYAO CAMP 
ขั้นตรวจสอบ (CHECK) 
   - ประเมินผลและสรปุผลการด าเนินงาน 
ขั้นรายงาน (ACTION) 
   - รายงานผลการด าเนินงาน 

ตลอดปีการศึกษา 3,000 งบอุดหนุน นางอรวรรณ  
ธวัชวงษ์ 

โครงการส่งเสริมและพัฒนา
งานระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 

1. นักเรียนอยู่ร่วมกันอยา่งมี
ความสุขบนความแตกต่างทาง
วัฒนธรรม/ความคิดเห็นที่แตกต่าง 

ขั้นเตรียมงาน (PLAN) 
1. เสนอโครงการ/กิจกรรมและจดัสรร
งบประมาณ 
2. ประชุมวางแผนการปฏิบัติงาน 
3. มอบหมายการปฏิบัติงาน 
ขั้นด าเนินการ (DO) 
1. วิเคราะหส์ภาพความพร้อมพื้นฐานของ
โรงเรียน 
2. สร้างความตระหนักและความเข้าใจกับ
บุคลากรในโรงเรยีน  
3. ด าเนินการตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรยีน 

ตลอดปีการศึกษา 50,000 งบอุดหนุน นายกิตติชัย  
เชี่ยวชาญ 
นางสาวธนิดา 
ทิพย์เสน 
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โครงกำร วัตถุประสงค์ วิธีด ำเนินกิจกรรม ระยะเวลำ งบประมำณ 
แหล่ง

งบประมำณ 
ผู้รับผิดชอบ 

      - การป้องกัน / การแก้ไขปัญหา / การส่งต่อ 
    - เอกสารระบบคัดกรองนักเรียน 
    - ประชุมผู้ปกครองเครือข่าย     
    - ประชุมผู้ปกครองนักเรียน 
    - รายงานกิจกรรมโฮมรมู 
    - การเยี่ยมบ้านนักเรยีน ระดับ ม.1 และ ม.4 
4. จัดท าเอกสารทีเ่กี่ยวข้องกับระบบดูแล
ช่วยเหลือ 
    นักเรียนให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง 
ขั้นตรวจสอบ (CHECK) 
1. ก ากับดูแลและติดตามการด าเนนิงาน 
ขั้นรายงาน (ACTION) 
1. ประเมินผลและสรุปผลการด าเนินงาน 
2. รายงานผลการด าเนินงาน 
3. รับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้เกี่ยวข้อง
เป็นแนวทางในการดาเนินงาน/พฒันางานต่อไป 

    

โครงการโรงเรยีนคุณธรรม 1. เพื่อพัฒนาศักยภาพครูให้
ตระหนักในบทบาทหน้าท่ี ความ
รับผิดชอบของอาชีพครู การสร้าง
เสรมิคุณธรรมจริยธรรมใน
โรงเรียน และเป็นต้นแบบท่ีดีงาม
ของนักเรียน 
2. เพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
นักเรียนแบบองค์รวม เน้น
กระบวนการมีส่วนร่วมที่พัฒนา
กระบวนการคดิเชิงระบบ และใช้
โครงงานคุณธรรม (Moral 
Project) เป็นเครื่องมือในการ 

ขั้นเตรียมงาน(PLAN) 
1. เสนอโครงการ 
2. ประชุมวางแผนการปฏิบัติงาน 
3. มอบหมายการปฏิบัติงาน 
ขั้นด าเนินการ(DO) 
1. สร้างความตระหนักและความเข้าใจกับ
บุคลากรในโรงเรยีน 
2. การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้  
3. ลงมือพัฒนา “โครงงานคุณธรรม” (Moral 
Project)  
ขั้นตรวจสอบ(CHECK) 
1. ก ากับดูแลและติดตามการด าเนนิงาน 

ตลอดปีการศึกษา 2,000 งบอุดหนุน นางสาวนลัทพร  
ช านาญถิ่นเถื่อน 
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โครงกำร วัตถุประสงค์ วิธีด ำเนินกิจกรรม ระยะเวลำ งบประมำณ 
แหล่ง

งบประมำณ 
ผู้รับผิดชอบ 

 เรียนรูค้วามดีความงามจากการลง
มือปฏิบัติจริง และมคีวามรูส้ึกเป็น
เจ้าของกิจกรรมด้วยความ
ภาคภูมิใจ 
3. พัฒนากระบวนการมสี่วนร่วม
จากทุกภาคส่วนในการส่งเสริม
และพัฒนาคณุธรรมจรยิธรรม
นักเรียน ลดพฤติกรรมที่ไม่พึง
ประสงค์ในโรงเรียน ส่งเสริมการ
สร้างพฤติกรรมที่พึงประสงค์
เพิ่มขึ้น เพื่อเป้าหมายการสร้างคน
ดีสู่สังคม รวมทั้ง การพัฒนา
โรงเรียนคุณธรรมใหเ้ป็นต้นแบบ 
และเป็นศูนย์เรยีนรู้ของโรงเรียน
คุณธรรม 

ขั้นรายงาน (ACTION) 
1. ประเมินผลส าเร็จของการพัฒนาโรงเรยีน
คุณธรรม เป็นการประเมินผลพฤตกิรรมที่มีการ
เปลี่ยนแปลงไป ตัวช้ีวัดทีส่ าคัญ คอื พฤติกรรมที่
ไม่พึงประสงค์ในโรงเรียนลดลง และพฤติกรรมที่
พึงประสงค์ในโรงเรียนเพิม่ขึ้น 
2. รายงานผลการด าเนินงาน 
3. รับข้อเสนอแนะจากนเิทศอาสาของมูลนิธิ
ยุวพัฒน/์พัฒนางานต่อไป 

    

โครงการสร้างเสรมิคุณธรรม 
จริยธรรมน าชีวิต 

1. เพื่อปลูกฝังคุณธรรม  จริยธรรม  
ให้นักเรียนรูจ้ักน าหลักธรรมไปใช้
ในการด าเนินชีวิต  ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
2. เพื่อให้นักเรียนเกิดความ
ตระหนักในการเป็นคนดมีี
คุณธรรมน าชีวิตมีความเอื้ออาทร               
ต่อผู้อื่น    

ขั้นเตรียมงาน (PLAN) 
 - ประชุมบุคลากรในกลุ่มงาน 
 - เขียนโครงการเพื่อเสนอขออนุมตัิ   
ขั้นด าเนินการ(DO) 
 - ส ารวจรายชื่อนักเรียนเพื่อน านกัเรียนเข้าร่วม
กิจกรรม 
 - ด าเนินการกิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
นักเรียน 
ขั้นตรวจสอบ(CHECK) 
- สรุปและประเมินผลการด าเนินงาน 
ขั้นรายงาน(ACTION) 
- รายงานผลการด าเนินงานตามกจิกรรม 

ตลอดปีการศึกษา 50,000   งบกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรยีน 

นางสาวชฏินี   
จูเทศ 
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กลุ่มบริหำรวิชำกำร (ส ำนักวิชำกำร) 

โครงกำร วัตถุประสงค์ วิธีด ำเนินกิจกรรม ระยะเวลำ งบประมำณ 
แหล่ง

งบประมำณ 
ผู้รับผิดชอบ 

โครงการพัฒนาการจัดการ
เรียนการสอนและ
กระบวนการเรียนรู้   

เพื่อบริการงานด้านการจัดท า
เอกสารและสื่อวัสดุอุปกรณ์แก่ครู
และนักเรียนให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ขั้นเตรียมงาน (PLAN) 
1. ส ารวจสื่อวสัดุอุปกรณ์เพื่อเตรียมรองรับการ
ให้บริการแก่ครูและบุคลากรฝ่ายตา่ง ๆ ในเรื่อง 
กระดาษโรเนียว หมึกโรเนียว กระดาษไขโรเนียว 
และอุปกรณ์การจัดท าเอกสารประกอบการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน 
2. จัดท าโครงการเพื่อเสนอขออนุมัต ิ
3. ประชุมคณะท างานของส านักงานวิชาการ 
ขั้นด าเนินการ (DO) 
1. จัดซื้อวัสดุปกรณต์ามระยะเวลาและตาม
ความจ าเป็น 
2. บริการ Copy print จากสื่อเอกสารที่ครูแต่
ละกลุม่สาระการเรยีนรู้ และบุคลากรในฝ่ายต่าง 
ๆ มาขอใช้บริการ 
3. ดูแลรักษาวัสดุครภุณัฑ์ในการให้บริการ
จัดการเรียนการสอนและกระบวนการเรยีนรู้ 
ขั้นตรวจสอบ(CHECK) 
1. ใช้กระบวนการนิเทศและติดตามการจัดการ
เรียนการสอนของครูในแตล่ะกลุม่สาระ 
2. สังเกตการด าเนินงานของบุคลากรทาง
การศึกษาในแต่ละฝ่ายที่มาขอใช้บริการ 
ขั้นรายงาน (ACTION) 
1. สรุปผลการด าเนินงานตามโครงการ 
 
 

ตลอดปีการศึกษา 280,000 งบอุดหนุน นายอนิรุทธ์  
พูนวิวัฒน์ 
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โครงกำร วัตถุประสงค์ วิธีด ำเนินกิจกรรม ระยะเวลำ งบประมำณ 
แหล่ง

งบประมำณ 
ผู้รับผิดชอบ 

โครงการพัฒนาส านักงาน
วิชาการ 

เพื่อจัดซื้อจัดหา และซ่อมแซมวสัดุ
ครุภณัฑ์ของส านักงานวิชาการ ให้
มีคุณภาพการใช้งานท่ีดี  
มีประสิทธิภาพ มีจ านวนเพียงพอ
ต่อการใช้งาน และมีความคล่องตวั
ในการท างานของส านักงาน
วิชาการ 

ขั้นเตรียมงาน (PLAN) 
1. ส ารวจสภาพวัสดุอุปกรณ์และครุภัณฑ์ของ
ส านักงานท่ีต้องซ่อมแซม จัดหา และจัดซื้อให้
เพียงพอต่อการใช้งานตลอดปีการศึกษา 2565 
2. จัดท าโครงการเพื่อเสนอขออนุมัต ิ
3. ประชุมคณะท างานเพื่อแบ่งหน้าท่ีรับผิดชอบ 
ขั้นด าเนินการ (DO) 
1. จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และครุภณัฑต์าม
ระยะเวลาและตามความจ าเป็น 
2. ตรวจสภาพการใช้งานของวัสดอุุปกรณ์และ
ครุภณัฑ์ให้มีความพร้อมในการใช้งานอย่าง
สม่ าเสมอเทอมละ 1-2 ครั้ง 
3. ด าเนินการซ่อมแซมอุปกรณ์ส านักงานเมื่อมี
การช ารุดเสียหายหรือไม่มปีระสิทธิภาพในการ
ใช้งาน 
ขั้นตรวจสอบ(CHECK) 
สังเกตบุคลากรมีการพัฒนาหลังการด าเนินการ 
ขั้นรายงาน (ACTION) 
สรุปรายงานผลโครงการเมื่อสิ้นปกีารศึกษา
2565 

ตลอดปีการศึกษา 128,000 งบอุดหนุน นางสาวณิชาภา   
แย้มกุล 

โครงการพัฒนางานทะเบยีน 1. เพื่อให้งานทะเบียนท่ีเกี่ยวข้อง
กับการออกเอกสาร การรับรองผล
การเรยีน การจบหลักสตูร การ
จัดเก็บข้อมลู การตรวจสอบข้อมลู 
มีประสิทธิภาพ  
2. เพื่อให้ระบบงานทะเบียนของ
โรงเรียนมีความทันสมัย เป็นระบบ
มากขึ้น  การรายงานผลการเรยีน  

ขั้นเตรียมงาน (PLAN) 
1. ประชุมคณะกรรมการงานรับนกัเรียนโควตา
และนักเรียนท่ัวไปเพื่อวางแผนการรับนักเรียน
ตามจ านวนที่ก าหนด 
2. จัดท าโครงการเพื่อเสนอขออนุมัต ิ
ขั้นด าเนินการ (DO) 
1. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานทะเบียน  
2. ด าเนินกิจกรรมตามโครงการ 

ตลอดปีการศึกษา 20,000 งบอุดหนุน นางสาวอาภาภรณ์   
พูลกสิวิทย ์
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โครงกำร วัตถุประสงค์ วิธีด ำเนินกิจกรรม ระยะเวลำ งบประมำณ 
แหล่ง

งบประมำณ 
ผู้รับผิดชอบ 

 การติดตามผลการเรียนมี
ประสิทธิภาพ  และการให้การ
บริการแกผู่้มาตดิต่อขอเอกสาร
เกิดความสะดวกและทันเวลา 

        - จัดซื้อจัดจ้างท าวัสดุ-ครภุณัฑ์ส านักงาน  
        - ติดตามผลการเรียน         
        - จัดท าเอกสารงานทะเบียน 
        - จัดท าระบบข้อมูลงานทะเบียน   
ขั้นตรวจสอบ(CHECK) 
1. ติดตามผลการปฏิบตัิงาน 
2. ประชุมคณะกรรมการฯ ประเมนิงาน   
ขั้นรายงาน (ACTION) 
1. สรุปรายงาน     

    

โครงการพัฒนางานวัดผล
ประเมินผล 

1. เพื่อสร้างระบบเครือข่ายในการ
บันทึกข้อมูลนักเรียนด้านวัดผล
ประเมินผลและเก็บข้อมูลผลการ
เรียนของนักเรียนรายบุคคลให้เปน็
ระเบียบเรียบร้อยสะดวกต่อการ
ค้นหา  มีสารสนเทศผลการเรียน
ไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของโรงเรียน 
2. เพื่อด าเนินการและจัดท า
เอกสารรายงานผลการเรียน  
การซ่อมเสรมิ การเรียนซ้ า 
3. เพื่อด าเนินการจดัสอบวัดผล
ประเมินผลการเรียนรู้ ระหว่าง
ภาค กลางภาค และปลายภาคทุก
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ให้โรงเรียนมี
คลังข้อสอบครบทุกกลุ่มสาระ 
4. เพื่อด าเนินการในการวดัผล
ประเมินผลระดับเขตพื้นที่และ
ระดับชาต ิ

ขั้นเตรียมงาน (PLAN) 
- จัดท าโครงการและเสนอขออนุมตัิ 
- แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงาน 
- ประชุมคณะกรรมการ 
ขั้นด าเนินการ (DO) 
ด าเนินกิจกรรมตามโครงการ 
- การเก็บข้อมูลผลการเรยีนของนักเรียน
รายบุคคลลงโปรแกรม SGS 
- จัดท าแบบบันทึกผลการเรยีนประจ ารายวิชา 
(ปพ.5) และแบบรายงานบันทึกพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรยีนรายบคุคล (ปพ.6) 
- ด าเนินการการจัดสอบกลางภาค ปลายภาค 
การสอบแก้ตัวครั้งท่ี 1,2 การเรียนซ้ า และการ
จัดประชุมผู้ปกครองส าหรับนักเรยีนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 และ 6 ท่ีมีผลการเรยีนที่คาด
ว่าจะไมจ่บการศึกษาพร้อมรุ่น 
- การมอบเกียรติบัตรนักเรยีนที่มผีลการเรยีนด ี
- การรายงานผลการเรียน คณุลักษณะอันพึง
ประสงค์ การอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน 

ตลอดปีการศึกษา 30,000 งบอุดหนุน นางสาวอลิสา   
เกลียวสีนาค 
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โครงกำร วัตถุประสงค์ วิธีด ำเนินกิจกรรม ระยะเวลำ งบประมำณ 
แหล่ง

งบประมำณ 
ผู้รับผิดชอบ 

  ประจ าปีการศึกษา 2565 
- ด าเนินการวัดผลประเมินผลระดบัเขตพื้นท่ี
และระดับชาต ิ
ขั้นตรวจสอบ (CHECK) 
ตรวจสอบวสัดุและการจัดกิจกรรมตามโครงการ 
ขั้นรายงาน(ACTION) 
- ประเมินความพึงพอใจในการปฏบิัติงานตาม
โครงการ 
- รายงานสรุปผลการด าเนินโครงการ 

    

โครงการพัฒนาสื่อ
นวัตกรรมและเทคโนโลยี
เพื่อการเรยีนรู้  
 

1. เพื่อให้ครูทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรูไ้ดผ้ลติและใช้สื่อการเรียนรู้
ทางเทคโนโลย ี
2. เพื่อให้ครูทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรูไ้ด้ใช้สื่อเทคโนโลยีการ
เรียนรู้ในการจัดการเรียนรู ้

ขั้นเตรียมงาน (PLAN) 
จัดท าโครงการและเสนอขออนุมัติ 
ขั้นด าเนินการ (DO) 
จัดอบรมเพ่ือสร้างนวัตกรรมการเรียนการสอน 
ขั้นตรวจสอบ (CHECK) 
กลุ่มสาระตรวจสอบนวัตกรรมการเรียนการสอน 
ขั้นรายงาน (ACTION) 
สรุปการจัดการอบรมและประเมินคุณภาพของ 

ตลอดปีการศึกษา 20,000 งบอุดหนุน นางสาววริษา   
ทรัพย์ส าราญ 

โครงการการประกัน
คุณภาพการศึกษา   

ระบบงานประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษามีความพร้อมรบัการ
ประเมินคุณภาพภายในจาก
หน่วยงานต้นสังกัด และพร้อมรับ
การประเมินคณุภาพภายนอก 

ขั้นเตรียมงาน (PLAN) 
   - เขียนโครงการเพื่ออนุมัติ 
   - ประชุมชี้แจง ท าความเข้าใจต่อบุคลากรภายใน
โรงเรียน พิจารณาผลการประเมินคุณภาพภายใน ปี
การศึกษา 2564 
ขั้นด าเนินการ (DO) 
    - แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบมาตรฐาน
การศึกษาประจ าปีการศึกษา 2565 
    - พิจารณาค่าเป้าหมายมาตรฐานการศึกษาเพื่อ
ประกาศใช้ค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาขั้น
พื้นฐาน 
    - ประกาศใช้ค่าเป้าหมายตามมาตรฐาน
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ตลอดปีการศึกษา 3,200 งบอุดหนุน นางอดิภา    
ศรีพูล 
นางสาวทนิษฐา 
ช่ืนจิตร 
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โครงกำร วัตถุประสงค์ วิธีด ำเนินกิจกรรม ระยะเวลำ งบประมำณ 
แหล่ง

งบประมำณ 
ผู้รับผิดชอบ 

      - น าแนวทางมาตรฐานการศึกษา การก าหนดค่า
เป้าหมาย เพื่อเป็นข้อมูลต่อกลุ่มงาน/ฝ่าย/งาน 
น าไปจัดท าโครงการประจ าปี 
    - ด าเนินกิจกรรมโครงการตามแผนปฏิบัติการ 
    - จัดซ้ือวัสดุ-ครุภัณฑ์ส านักงาน และจัดจ้างถ่าย
เอกสาร และเข้าเล่มเอกสาร/ซ่อมแซมครุภัณฑ์
ส านักงาน 
ขั้นตรวจสอบ(CHECK)  
 - ก ากับ ติดตามการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี 
  - พิจารณาผลการประเมินคุณภาพภายในจากการ
ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 
  - กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตรวจเยี่ยม ประเมิน
คุณภาพภายในประจ าปี 
ขั้นรายงาน (ACTION) 
  รายงานผลการพัฒนาตนเองของสถานศึกษาต่อ
ผู้บริหารและหน่วยงานต้นสังกัด 

    

โครงการส่งเสริมการประกัน
คุณภาพการศึกษาตาม
มาตรฐานการศึกษาขั้น
พื้นฐาน 

เพื่อส่งเสริมการประกันคณุภาพ
การศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา
ขั้นพื้นฐานโรงเรียนลาดยาว
วิทยาคมให้เป็นไปตามระบบ
ประกันคณุภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษา 

ขั้นเตรียมงาน (PLAN) 
  - เขียนโครงการเพื่ออนุมัติ 
  - ประชุมชี้แจง ท าความเข้าใจต่อบุคลากรภายใน
โรงเรียน 
ขั้นด าเนินการ (DO) 
  - แต่งตั้งคณะกรรมด าเนินการงานประกันคุณภาพ
ภายในโรงเรียนลาดยาววิทยาคมตามมาตรฐาน
การศึกษา 
  - จัดซ้ือวัสดุ-ครุภัณฑ์ส านักงาน 
  - จัดท าป้ายประชาสัมพันธ์ข้อมูลพื้นฐานของ
โรงเรียน 
  - จัดท าเอกสารประชาสัมพันธ์ผลการประเมิน
คุณภาพภายในสถานศึกษาประจ าปีแก่ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

ภาคเรยีนที่ 1 21,800 งบอุดหนุน นางสาว
กนกวรรณภรณ์ 
วงศ์สุฤทธิ์  
นางจุรีพร  
ผาผ่อง 
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โครงกำร วัตถุประสงค์ วิธีด ำเนินกิจกรรม ระยะเวลำ งบประมำณ 
แหล่ง

งบประมำณ 
ผู้รับผิดชอบ 

    - จัดท าประชาสัมพันธ์ผลการพิจารณาค่า
เป้าหมายและการประกาศใช้ค่าเป้าหมายคุณภาพ
การศึกษาประจ าปี  
ขั้นตรวจสอบ (CHECK) 
  - ติดตามการด าเนินการให้เป็นตามเป้าหมาย 
ขั้นรายงาน (ACTION) 
  รายงานผลการด าเนินงานโครงการเมื่อสิ้นสุด
โครงการ ต่อผู้ก ากับ ติดตามและผู้บริหาร
สถานศึกษา 

    

โครงการนิเทศ ติดตามการ
จัดการเรียนการสอน 

1. เพื่อให้โรงเรียนมรีูปแบบและ
กระบวนการในการนิเทศ ติดตาม
การจัดการเรยีนการสอน  
ด้านวิชาการอย่างเป็นระบบ  
2. เพื่อยกระดับประสิทธิภาพใน
การจัดการเรยีนการสอนของครูให้
สูงขึ้น 
3. เพื่อยกระดับคณุภาพผู้เรียน
ด้านผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ดา้น
คุณลักษณะอันพึงประสงค์และ
สมรรถนะส าคัญตามหลักสตูร
แกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
พ.ศ. 2551 ให้สูงขึ้น 

ขั้นเตรียมงาน (PLAN) 
  -  ประชุมคณะกรรมการจัดท าโครงการ/กิจกรรม 
  -  น าเสนอโครงการ/กิจกรรม 
ขั้นด าเนินการ (DO) 
  -  ด าเนินการตามแผนการด าเนินงาน 
ภาคเรียนท่ี 1 
  -  ระยะท่ี 1 Coaching  
  -  ระยะท่ี 2 นิเทศติดตามโดยผู้บริหารร่วมกับ
คณะกรรม การนิเทศ 
ภาคเรียนท่ี 2 
  -  นิเทศการเรียนการสอนโดยหัวหน้ากลุ่มสาระฯ 
  -  นิเทศกิจกรรมลูกเสือ/เนตรนารี  
  -  ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้  
ขั้นตรวจสอบ 
  -  สรุปและประเมินผลกิจกรรม 
ขั้นรายงาน  
  -  รายงานผลการด าเนินงานตามกิจกรรม 

ตลอดปีการศึกษา 5,000 งบอุดหนุน นางสาว
กนกวรรณภรณ์ 
วงศ์สุฤทธิ ์

โครงการส่งเสริมศักยภาพครู
และบุคลากรทางการศึกษา
สู่มาตรฐาน สากล 

1. เพื่อส่งเสรมิประสิทธิภาพการ
จัดการเรียนรู้ของคณะครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
 

ขั้นเตรียมงาน (PLAN) 
1. ประชุม / วางแผน / แต่งตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินการ 
2. เสนอโครงการต่อฝ่ายบริหาร 
ขั้นด าเนินการ (DO) 

ตลอดปีการศึกษา 5,000 งบอุดหนุน นางชนม์พิศา 
ศาสตร์ศร ี
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โครงกำร วัตถุประสงค์ วิธีด ำเนินกิจกรรม ระยะเวลำ งบประมำณ 
แหล่ง

งบประมำณ 
ผู้รับผิดชอบ 

 2. เพื่อส่งเสรมิให้คณะครูและ
บุคลากรทางการศึกษามีการศึกษา 
วิเคราะห์ และสังเคราะห์ เพื่อ
แก้ปัญหา หรือพัฒนาการเรียนรู้
แล้วท ารายงานวิจัยในช้ันเรียน
หรือรายการงานใช้สื่อนวัตกรรม
หรือรายงานการแก้ปัญหาในช้ัน
เรียน  อย่างน้อย  1  เรื่อง 

1. การจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ 
2. การส่งเสริมให้ครูมีศึกษา วิเคราะห์ และ
สังเคราะห์ เพื่อแก้ปัญหา หรือพัฒนาการเรียนรู้ 
3. จัดวัสดุอุปกรณ์ส านักงานและการซ่อมบ ารุง
คอมพิวเตอร์และเครื่องปริ้นเตอร์ 
ขั้นตรวจสอบ(CHECK) 
ประเมินกิจกรรมตามโครงการพิจารณาจาก 
1. สรุป/ประเมินผล/จากการสังเกตการน าไปใช้และ
การสอบถาม 
2. แบบประเมินความพึงพอใจ 
ขั้นรายงาน (ACTION) 
สรุปผลการปฏิบัติงาน จัดท าเป็นรูปเล่มรายงาน ต่อ
ผู้บริหารโรงเรียน 

    

โครงการรับสมัครนักเรียน 
วัดความรู้พื้นฐาน รายงาน
ตัว  ปฐมนิเทศและมอบตัว 
 

1. เพื่อให้เด็กท่ีอยู่ในวัยเรียนได้เขา้
รับการศึกษาอย่างต่อเนื่องใน
สถานศึกษาตามนโยบายของ
กระทรวง ศึกษาธิการและ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐานก าหนดไว้   
2. โรงเรียนสามารถด าเนินการรับ
นักเรียนท่ีมีคณุสมบัตติามระเบียบ
การรับสมัครและปฏิบัตติามที ่
ระเบียบก าหนดไว้มาสมัครเข้า
เรียนต่อไดต้ามจ านวนที่ก าหนด 
และเป็นไปด้วยความราบรื่น 
สะดวก รวดเร็ว มคีวามพร้อมใน
การปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมายที่
ก าหนดไว ้

ขั้นเตรียมงาน (PLAN) 
1. ประชุมคณะกรรมการงานรับนักเรียนเพื่อวาง
แผนการรับนักเรียนตามจ านวนท่ีก าหนด 
2. จัดท าโครงการเพื่อเสนอขออนุมัติ 
ขั้นด าเนินการ (DO) 
1. กิจกรรมรับสมัครนักเรียน และวัดความรู้พื้นฐาน
นักเรียน ม.1 และ ม.4 
   1.1 จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการรับนักเรียน 
ปฏิบัติหน้าท่ีต่างๆ ตามปฏิทินการรับนักเรียนท่ี 
สพฐ. ก าหนดไว้และประชุมคณะกรรมการในค าสั่ง  
   1.2 จัดท าประกาศระเบียบการรับสมัครนักเรียน 
ม.1 และ ม.1 จัดส่งไปยังโรงเรียนต่างๆ ท่ีอยู่ในเขต
พื้นท่ีบริการ 
   1.3 จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการ
รับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4 ปฏิบัติหน้าท่ีต่างๆ  
ตามค าสั่งของโรงเรียน และตามปฏิทินท่ี สพฐ.
ก าหนด 

ภาคเรยีนที่ 2 15,000 งบอุดหนุน นางสาวอาภาภรณ์   
พูลกสิวิทย ์
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โครงกำร วัตถุประสงค์ วิธีด ำเนินกิจกรรม ระยะเวลำ งบประมำณ 
แหล่ง

งบประมำณ 
ผู้รับผิดชอบ 

      1.4 ประชาสัมพันธ์การรับนักเรียนท่ีจะจบชั้น ม.
3 ให้มาสมัครและคัดกรองเรียนต่อท่ี รร. เดิม พร้อม
ประกาศให้นักเรียนทราบผลการคัดกรอง 
    1.5 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนตามท่ี
วางแผนไว้และเตรียมวัสดุอุปกรณ์/เอกสารการรับ
สมัครให้พร้อม 
2. กิจกรรมรับรายงานตัว และมอบตัวนักเรียน ม.1 
และ ม.4 
    2.1 จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการรับรายงาน
ตัวและมอบตัวนักเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 
2565 
    2.2 จัดเก็บเอกสารรายงานตัวนักเรียนแต่ละคน 
    2.3 ลงทะเบียนรับมอบตัวนักเรียน  
    2.4. ด าเนินการรับสมัครนักเรียนตามค าสั่งของ
โรงเรียน และตามประกาศของ สพฐ. ท่ีก าหนดไว้ 
ขั้นตรวจสอบ(CHECK) 
1. สรุปยอดการรับสมัคร ม.1 และ ม.4 
2. สรุปยอดการรายงานตัว ม.1 และ ม.4 
2. สรุปยอดการมอบตัว ม.1 และ ม.4 
3. สังเกตการด าเนินงานของบุคลากรทางการศึกษา 
นักเรียน และผู้ปกครองในกิจกรรมต่างๆของการรับ
สมัครนักเรียน รับรายงานตัว รับมอบตัว ม.1และ  
ม.4 
ขั้นรายงาน (ACTION) 
1. สรุปรายงานผลโรงเรียน/หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง
ตามกระบวนการด าเนินงานของ PDCA 
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โครงกำร วัตถุประสงค์ วิธีด ำเนินกิจกรรม ระยะเวลำ งบประมำณ 
แหล่ง

งบประมำณ 
ผู้รับผิดชอบ 

โครงการบริการงาน
หลักสตูรโรงเรยีนลาดยาว
วิทยาคม  
 

1. เพื่อพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
ให้เทียบเคียงมาตรฐานสากลและ
พัฒนาหลักสตูรให้ตรงตามความ
ต้องการของผู้เรียนและเน้นการ
ประกอบอาชีพและการศึกษาต่อ 
โดยหลักสตูรได้รับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน 
2. เพื่อจัดท าหลักสตูรของกลุม่
สาระการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่มสาระ 
3. เพื่อจัดท าเอกสารประกอบ
หลักสตูรในแตล่ะปีการศึกษา เช่น 
ตารางสอน ตารางเรยีน ฯลฯ 

ขั้นเตรียมงาน (PLAN) 
  1. ประชุม/วางแผน/เขียนโครงการ  
  2.  เสนอขออนุมัติโครงการ 
ขั้นด าเนินงาน (DO) 
  1. ขออนุมัติใช้เงินตามโครงการ 
  2. แต่งตั้งคณะท างาน/มอบหมายหน้าที่  
  3. ด าเนินกิจกรรมตามโครงการ 
      - จัดท าตารางสอน เอกสารมอบหมายงาน
การสอน  
      - จัดกิจกรรมทบทวน และปรับปรุงแก้ไข
หลักสตูรสถานศึกษา   
ขั้นตรวจสอบ (CHECK) 
      ประเมินผลการใช้หลักสูตรแต่ละกลุ่มสาระ
การเรยีนรู ้
ขั้นรายงาน (ACTION) 
      สรุปผลการด าเนินงานและจดัท าเป็น
รูปเลม่รายงานต่อผู้บริหารโรงเรียน 

ตลอดปีการศึกษา 10,000 งบอุดหนุน นายอนิรุทธ์  
พูนวิวัฒน์ 

โครงการจดัหาอุปกรณ์
สนับสนุนการจัดการเรียน
การสอน  
 

1. เพื่อให้ครูและบุคลการทาง
การศึกษาได้มีอุปกรณ์เทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่อใช้ในการบริหาร
จัดการและการจัดการเรยีนรู้ 
2. เพื่อให้นักเรียนไดร้ับความรู้ 
นอกห้องเรียนจากสื่อทาง
อินเทอร์เน็ตที่ครผูู้สอนจดัท าเพื่อ
เป็นทางเลือกทางการเรียนรู้ 
ในช่วงสถานการณ์ที่มีการระบาด
ของโรคไวรสัโคโรนา 2019 

ขั้นเตรียมงาน (PLAN) 
-  ส ารวจจ านวนครูและบุคลกรฯท่ีสนใจอุปกรณ์ 
-  เขียนโครงการเพื่อขออนุมัติ 
ขั้นด าเนินการ (DO) 
-  เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 
-  ด าเนินงานตามโครงการจัดหาเพ่ือซ้ืออุปกรณ์ 
ขั้นตรวจสอบ (CHECK) 
-  ตรวจสอบอุปกรณ์ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ขั้นรายงาน (ACTION) 
-  ติดตามประเมินผล 
-  สรุปผลการด าเนินงาน 

ภาคเรยีนที่ 1 200,000 งบอุดหนุน นายอนิรุทธ์  
พูนวิวัฒน์ 
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โครงกำร วัตถุประสงค์ วิธีด ำเนินกิจกรรม ระยะเวลำ งบประมำณ 
แหล่ง

งบประมำณ 
ผู้รับผิดชอบ 

โครงการ A WORD A DAY 1. เพื่อให้นักเรียนรู้ความหมาย
ของค าศัพท์ภาษาอังกฤษ 
2. เพื่อให้นักเรียนมีทักษะในการ
ฟัง พูด ภาษาอังกฤษ 
3. เพื่อส่งเสรมิให้นักเรียนมีความ
มั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษ 
4. เพื่อส่งเสรมิให้นักเรียนรู้จัก
แสวงหาความรูเ้พื่อเป็นพ้ืนฐาน
การศึกษาในระดับที่สูงขึน้ 

ขั้นเตรียมงาน (PLAN) 
1. จัดเตรียมโครงการเพื่อวางแผนและมอบหมาย
งาน 
2. วางแผนการปฏิบัติงานตามโครงการ 
ขั้นด าเนินการ (DO) 
1. ชี้แจงและมอบหมายงานให้แก่นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 
ขั้นตรวจสอบ (CHECK) 
ประเมินกิจกรรมตามโครงการ 
ขั้นรายงาน (ACTION) 
สรุปผลการปฏิบัติงานและจัดท าเป็นรูปเล่มรายงาน
ต่อผู้บริหารโรงเรียน  

ภาคเรยีนที่ 1 0 - นางสาวเขมจริา   
อินตระกลู 

โครงการเรียนเสรมิ เพิ่ม
คะแนน GAT ENGLISH 

1. เพื่อให้นักเรียนมีทักษะในการ
ฟัง พูด ภาษาอังกฤษเพื่อใช้ในการ
สอบวัดความรู้พื้นฐานวิชา
ภาษาอังกฤษ (GAT) 
2. เพื่อส่งเสรมิให้นักเรียนรู้จัก
แสวงหาความรูเ้พื่อเป็นพ้ืนฐาน
การศึกษาในระดับที่สูงขึ้น 

ขั้นเตรียมงาน (PLAN) 
1. จัดเตรียมโครงการเพื่อวางแผนและมอบหมาย
งาน 
2. วางแผนการปฏิบัติงานตามโครงการ 
ขั้นด าเนินการ (DO) 
1. ชี้แจงและจัดตารางสอนพิเศษ แนวข้อสอบวิชา  
ภาษาอังกฤษให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
ขั้นตรวจสอบ (CHECK) 
ประเมินกิจกรรมตามโครงการ 
ขั้นรายงาน (ACTION) 
สรุปผลการปฏิบัติงานและจัดท าเป็นรูปเล่มรายงาน
ต่อผู้บริหารโรงเรียน  

ภาคเรยีนที่ 2 0 - นางสาวเขมจริา   
อินตระกลู 

โครงการสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียน 

1. เพื่อให้โรงเรียนเป็นแหล่ง
รวบรวมพรรณไม้  ข้อมลูพรรณไม ้
และการเก็บรักษา  
2. เพื่อประโยชน์ทางการศึกษา  
และเผยแพรสู่่ภายนอก 

ขั้นเตรียมงาน (PLAN) 
1. จัดท าโครงการเพื่อเสนอขออนุมัติ  
2. แต่งตั้งคณะท างาน 
3. ประชุมคณะท างาน 

ตลอดปีการศึกษา 20,000 งบรายจ่ายก่อน
จัดสรร 

นางสาวรัตนา
ภรณ์   
ดิษฐ์ทอง 
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โครงกำร วัตถุประสงค์ วิธีด ำเนินกิจกรรม ระยะเวลำ งบประมำณ 
แหล่ง

งบประมำณ 
ผู้รับผิดชอบ 

 3. เพื่อสร้างจิตส านึกให้นักเรยีน  
มีความรัก  และเห็นคณุค่าของ
พรรณไม ้

ขั้นด าเนินการ (DO) 
1. กิจกรรมท าป้ายประจ าต้นไม้ท่ีมีอยู่ 
- ส ารวจ คือชื่อพื้นเมือง และหมายเลขประจ าต้น
เก็บและท าตัวอย่างพรรณไม้ 
- ท าทะเบียนพรรณไม้ 
- ค้นคว้าข้อมูลการใช้ประโยชน์จากเอกสาร ข้อมูล
พื้นบ้าน ชื่อสามัญ ชื่อวิทยาศาสตร์ 
- ท าป้ายข้อมูลชั่วคราว 
- ท าป้ายข้อมูลท่ีสมบูรณ์ 
2. กิจกรรมรวบรวมพรรณไม้เข้ามาปลูกในโรงเรียน 
- การเก็บรวบรวมพรรณไม้ท้องถิ่น 
- รวบรวมข้อมูลและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
- จัดท าแผนผังพันธุ์ไม้ในโรงเรียน ท้ังที่มีอยู่เดิมและ
ปลูกเข้ามาเพิ่มเติม 
3. กิจกรรมศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมในพืชพรรณไม้ท่ี
มี 
- การศึกษาทางชีววิทยา 
- การศึกษาด้านนิเวศวิทยา 
- การศึกษาการปลูกเลี้ยงและการขยายพันธุ์ 
- การใช้ประโยชน์ในท้องถิ่น 
- การศึกษาโครงสร้างภายในของพืช 
4. กิจกรรมการเขียนรายงาน 
- การรวบรวมรายงานจากการศึกษา 
- การน ารายงานมาเขียน 
- การบันทึกข้อมูลลงคอมพิวเตอร์ 
5. การน าไปใช้ประโยชน์ 
- การน าไปใช้ในการเรียนการสอนแต่ละรายวิชา 
- การใช้ประโยชน์ทางสังคมและสิ่งแวดล้อม 
- การใช้ประโยชน์ด้านการอนุรักษ์ 
- การน าไปขยายพันธุ์ปลูกเลี้ยง จ าหน่าย เพื่อให้เกิด 
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โครงกำร วัตถุประสงค์ วิธีด ำเนินกิจกรรม ระยะเวลำ งบประมำณ 
แหล่ง

งบประมำณ 
ผู้รับผิดชอบ 

  ผลประโยชน์แก่โรงเรียน 
กิจกรรม / ขั้นตอน 
ขั้นตรวจสอบ(CHECK) 
- ประเมินกิจกรรมตามโครงการ 
ขั้นรายงาน (ACTION) 
- สรุปผลการด าเนินงานตามโครงการ 

    

โครงการกีฬาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
สหวิทยาเขตทุ่งหินเทิน 

1. เพื่อให้คณะครูและบุคลากร
ทางการศึกษาของโรงเรียน
ลาดยาววิทยาคมได้เข้าร่วม
กิจกรรมกีฬาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาของสหวิทยาเขตทุ่ง
หินเทิน 
2. เพื่อให้ได้แสดงออกถึง
ความสามารถในด้านทักษะกีฬา 
และการเชียร ์
3. เพื่อให้มีคุณธรรม น้ าใจนักกีฬา 
รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย มคีวามสามัคคี
ในหมู่คณะ 

ขั้นเตรียมงาน (PLAN) 
ประชุมเขียนโครงการ 
ขั้นด าเนินการ (DO) 
ด าเนินกิจกรรม 
ขั้นตรวจสอบ(CHECK) 
ตรวจสอบผลการจดักิจกรรม 
ขั้นรายงาน (ACTION) 
รายงานสรุปผล 
 

ภาคเรยีนที่ 2 50,000 งบรายจ่ายก่อน
จัดสรร 

นายชินพัฒน์   
แก้วลายค า 

โครงการหนังสือน่าอ่าน 1. เพื่อส่งเสรมิให้นักเรียนแสวงหา
ความรู้การศึกษาค้นคว้า การคดิ
วิเคราะห์ สังเคราะห์   
และรูจ้ักแก้ปัญหาอยา่งมีระบบ 
2. เพื่อส่งเสรมิให้ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาแสวงหาความรู้และ
น าเทคนิควิธีการใหม่ๆ   
น ามาพัฒนาการเรียนรู้ให้กับ
นักเรียน 

ขั้นเตรียมงาน  
  - ประชุมคณะกรรมการเพื่อจัดท าโครงการ 
ขั้นด าเนินการ  
  - น าเสนอโครงการต่อฝ่ายบริหารเพื่ออนุมัติ
จัดท าโครงการ 
  - ด าเนินการตามโครงการ 
ขั้นตรวจสอบ  
  - ประเมินผลการด าเนินงาน 
ขั้นรายงาน 
  - รายงานผลการด าเนินงาน 

ตลอดปีการศึกษา 20,000 งบรายจ่ายก่อน
จัดสรร 

นางบุษยาภรณ์    
สินน้ าค า 
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โครงกำร วัตถุประสงค์ วิธีด ำเนินกิจกรรม ระยะเวลำ งบประมำณ 
แหล่ง

งบประมำณ 
ผู้รับผิดชอบ 

โครงการการบริหารจัดการ
โรงเรียนสู่ความเป็นเลิศ 

1. เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาของโรงเรียนลาดยาว
วิทยาคม ไดร้ับรางวลั ในระดับ
ภูมิภาค ระดับชาติ หรือ Obec 
Awards ประจ าปีการศึกษา 2565  
อย่างน้อย 1 คน 
2. เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาของโรงเรียนลาดยาว
วิทยาคม ไดร้ับรางวลัการประกวด 
ผลงานการวจิัยในช้ันเรียน ใน
ระดับเขตพื้นท่ี ประจ าปีการศึกษา 
2565 อย่างน้อย 1 คน 
3. เพื่อให้ครูทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ มีนวัตกรรมเพื่อการจัดการ
เรียนการสอน และได้รับรางวัล
จากการประกวดนวัตกรรมการ
สอน ในระดับต่างๆ  
4. เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา เป็นแบบอย่างท่ีดีแก่
นักเรียนในเรื่อง ความสะอาด มี
ระเบียบจัดห้องเรียนได้สวยงาม 
น่าดู น่าอยู่ น่าเรียน 
5. เพื่อให้ครูทุกกลุ่มสาระ จดัการ
เรียนการสอนด้านวิชาการ และจดั
ฝึกทักษะต่างๆ  เพื่อน านักเรียน
เข้าร่วมการแข่งขันในระดับตา่งๆ 
 

ขั้นเตรียมงาน (PLAN) 
1. จัดท าโครงการ 
2. แต่งตั้งคณะกรรมการ 
3. ประชุมคณะกรรมการโครงการ 
ขั้นด าเนินการ (DO) 
1. ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานโครงการ  
2. ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการให้ครู
ทราบ  
3. ด าเนินงานตามโครงการ 
ขั้นตรวจสอบ(CHECK) 
1. ตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินงานแต่
ละกิจกรรม 
2. กรรมการพิจารณาตัดสินผลการด าเนินงาน 
3. มอบรางวัลแก่คุณครูที่มผีลงานผ่านเกณฑ์
คุณภาพ 
ขั้นรายงาน (ACTION) 
1. สรุปผลการด าเนินงานตามโครงการ 

ตลอดปีการศึกษา 50,000 งบรายจ่ายก่อน
จัดสรร 

นายอนิรุทธ์  
พูนวิวัฒน์ 



ห น้ า  | 27 

 

โครงกำร วัตถุประสงค์ วิธีด ำเนินกิจกรรม ระยะเวลำ งบประมำณ 
แหล่ง

งบประมำณ 
ผู้รับผิดชอบ 

โครงการส ารวจแหล่งเรียนรู้
ในชุมชนและภูมิปญัญา
ท้องถิ่น เพื่อเอ้ือต่อการ
พัฒนาผู้เรียนใหม้ ี
คุณลักษณะอันพึงประสงค ์

1. ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  
ใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและ
ภายนอกโรงเรียน ภมูิปัญญา
ท้องถิ่นบูรณาการในการจัดการ
เรียนการสอนเอื้อต่อการเรยีนรู ้
2. เพื่อให้นักเรียนไดเ้รียนรู้จาก
การคิดเอง ปฏิบตัิเอง โดยศึกษา
หาจากแหล่งเรียนรู้และภูมิ 
ปัญญาท้องถิ่น สามารถสร้างองค์
ความรู้ด้วยตนเองและน าไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
3. เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนรัก
ท้องถิ่นของตนเอง รู้จักปรับตัวเข้า
กับชุมชน มีความคิด สร้างสรรค์ 
รู้จักการแก้ปญัหาบนหลักคิดตาม
แนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
4. เพื่อให้นักเรียนมองเห็นคณุค่า
และตระหนักถึงปัญหาในชุมชนตน 
เกิดความรักและหวง แหนพร้อมที่
จะเป็นสมาชิกที่ดีของชุมชนทั้งใน
ปัจจุบันและอนาคต 

ขั้นเตรียมงาน (PLAN) 
1. จัดท าโครงการ 
2. แต่งตั้งคณะกรรมการ 
3. ประชุมคณะกรรมการโครงการ 
ขั้นด าเนินการ (DO) 
1. ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานโครงการ 
เพื่อวางแผนการส ารวจแหล่งเรียนรู้ภายในและ
ภายนอกโรงเรียน 
2. วางแผนส ารวจแหล่งเรยีนรู้ภายนอกโรงเรยีน
และภมูิปัญญาท้องถิ่น อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์  
3. ส ารวจแหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียนและภมูิ
ปัญญาท้องถิ่น อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค ์
4. ถ่ายท าวิดีทัศน์เพื่อการศึกษาแหล่งเรียนรู ้
5. รายงานผลการส ารวจแหล่งเรยีนรู้ 
6. น าเสนอแหล่งเรียนรู้ทีไ่ด้จากการส ารวจแก่ครู
และบุคลากร เพื่อใช้งานแหล่งเรยีนรู้ดังกล่าว 
ขั้นตรวจสอบ(CHECK) 
1. ใช้กระบวนการนิเทศและติดตามการจัดการ
เรียนการสอนบูรณาการการใช้แหล่งเรียนรู้ของ
ครูในแต่ละกลุ่มสาระ 
 2. สอบถามการใช้แหล่งเรยีนรู้จากนักเรียนและ
คร ู
ขั้นรายงาน (ACTION) 
1. สรุปผลการด าเนินงานตามโครงการ 

ตลอดปีการศึกษา 20,000 งบรายจ่ายก่อน
จัดสรร 

นางสาวอโนชา  
เกษกรณ ์

โครงการส่งเสริมการแข่งขัน
ทักษะทางวิชาการกิจกรรม 
“การแข่งขันศิลปหัตถกรรม
นักเรียน 

1. เพื่อส่งเสรมิและสนับสนุนให้
นักเรียนได้แสดงออกถึง
ความสามารถในทางวิชาการ  
 

ขั้นเตรียมงาน (PLAN) 
1. ประชุมกลุ่มสาระการเรียนรู้เพือ่วางแผนและ
เตรียมการขออนุมตัิจัดกิจกรรม 
2. จัดท าโครงการเพื่อเสนอขออนุมัต ิ

ตลอดปีการศึกษา 200,000 งบกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรยีน 

นางสาววริษา   
ทรัพย์ส าราญ 
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โครงกำร วัตถุประสงค์ วิธีด ำเนินกิจกรรม ระยะเวลำ งบประมำณ 
แหล่ง

งบประมำณ 
ผู้รับผิดชอบ 

 ศิลปะการแสดงและทักษะด้าน
วิชาชีพ 
2. เพื่อจัดเวทีให้นักเรียนได้เข้า
แข่งขันทักษะทางวิชาการในระดับ
ที่สูงข้ึนตามโอกาส 

3. ประชุมแต่งตั้งผูร้ับผดิชอบ 
ขั้นด าเนินการ (DO) 
1. แต่ละกลุม่สาระคดัเลือกนักเรียนเพื่อฝึกซ้อม
ก่อนเข้าแข่งขันตามรายการที่ส่งเขา้แข่งขันโดย
ใช้ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 เดือนในการเตรียม 
2. ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันตามรายการ วัน
เวลาและสถานท่ีที่ก าหนดในการแข่งขันทั้งใน
ระดับเขตพื้นท่ี และระดับภาค  
ขั้นตรวจสอบ(CHECK) 
1. ติดตามผลการแข่งขันในระดับเขตพื้นที่ และ
ระดับภาค 
2. ประชุมอภิปรายปัญหา อุปสรรค และสังเกต
หลังการด าเนินการทั้งในระดับเขตพื้นที่ ระดับ
ภาค และระดับประเทศ 
ขั้นรายงาน (ACTION) 
สรุปรายงานผลกิจกรรมในโครงการทั้งในระดับ
เขตพื้นท่ี และระดับภาค 

    

โครงการการจัดการเรียน
การสอนในสถานการณ์แพร่
ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019(COVID-19) 

1. เพื่อส่งเสรมิและพัฒนาผู้เรียน
ให้ได้เรียนรู้อยา่งต่อเนื่อง ร้อยละ 
100 
2. เพื่อส่งเสรมิและสนับสนุนให้ครู
ได้จัดการเรียนการสอนทั้งแบบ 
Onsite และ Online ร้อยละ 100 

ขั้นเตรียมงาน (PLAN) 
-  ประชุมคณะกรรมการจดัท าโครงการกิจกรรม 
-  น าเสนอโครงการกจิกรรม 
ขั้นด าเนินการ (DO) 
-  ด าเนินการตามแผนการด าเนินงาน 
ขั้นตรวจสอบ (CHECK) 
-  สรุปและประเมินผลกิจกรรม 
ขั้นรายงาน  
-  รายงานผลการด าเนินงานตามกจิกรรม 
 

ตลอดปีการศึกษา 162,900 งบกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรยีน 

นางสาวณิชาภา   
แย้มกุล 
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โครงกำร วัตถุประสงค์ วิธีด ำเนินกิจกรรม ระยะเวลำ งบประมำณ 
แหล่ง

งบประมำณ 
ผู้รับผิดชอบ 

โครงการการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา กระบวนการ
เรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรยีนกิจกรรม 
“นิทรรศการวิชาการ  
Open House” 

1. เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมลูใน
หลักสตูรดา้นการจดัการเรียนการ
สอนที่โรงเรยีนได้เปิดสอนให้แก่
นักเรียน บุคลากร และผู้ทีส่นใจได้
รับทราบข้อมลู 
2. เพื่อจัดให้มีเวทีในการแสดงผล
งานของครูและนักเรยีนในประเดน็
ที่เกี่ยวกับการผลิตนวตักรรมไปใช้
ในด้านต่างๆ แก่บุคลากรภายใน
โรงเรียนและผู้ที่สนใจเข้าร่วมงาน 
3. เพื่อประชาสัมพันธ์โรงเรียนให้
เป็นที่รู้จักแก่บุคคลทั่วไปใน
ท้องถิ่น 

ขั้นเตรียมงาน (PLAN) 
1. ประชุมคณะกรรมการที่เกีย่วขอ้ง ซึ่งประกอบ
ไปด้วย หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่ม
สาระ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เพื่อวาง
แผนการด าเนินงาน 
2. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติด าเนินการ 
3. ประสานกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในแต่ละฝ่าย
เพื่อเตรียมการจดักิจกรรม 
ขั้นด าเนินการ (DO) 
1. ออกค าสั่งแต่งตั้งบุคลากรเพื่อรบัผิดชอบ
หน้าท่ีในแต่ละกิจกรรม 
2. ประชาสัมพันธ์โครงการในกิจกรรม
นิทรรศการวิชาการ Open House ประจ าปี
การศึกษา2565 
3. ด าเนินการจดักิจกรรมตามวันเวลาและ
สถานท่ีที่ก าหนด 
ขั้นตรวจสอบ(CHECK) 
สอบถามความพึงพอใจในการจัดกจิกรรม 
ขั้นรายงาน (ACTION) 
สรุปรายงานผลการด าเนินงานตามโครงการ 

ตลอดปีการศึกษา 100,000 งบกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรยีน 

นางสาววริษา  
ทรัพย์ส าราญ 

โครงการทัศนศึกษานักเรียน
โรงเรียนลาดยาววิทยาคม 

1. เพื่อให้นักเรียนโรงเรียน
ลาดยาววิทยาคมทุกคนเข้าร่วม
กิจกรรมทัศนศึกษา 
2. เพื่อให้นักเรียนไดร้ับความรู้ 
ประสบการณ์จากการศึกษาแหล่ง
เรียนรู้นอกสถานท่ี 
3. เพื่อให้นักเรียนมีเจตคติทีต่่อ
กิจกรรมทัศนศึกษา 

ขั้นเตรียมงาน (PLAN) 
-  ประชุมเขียนโครงการ 
ขั้นด าเนินการ (DO) 
-  ด าเนินกิจกรรม 
ขั้นตรวจสอบ(CHECK) 
-  ตรวจสอบผลการจัดกิจกรรม 
ขั้นรายงาน (ACTION) 
-  รายงานสรุปผล 

ภาคเรยีนที่ 2 450,000 งบกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรยีน 

นายชินพัฒน์   
แก้วลายค า 
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โครงกำร วัตถุประสงค์ วิธีด ำเนินกิจกรรม ระยะเวลำ งบประมำณ 
แหล่ง

งบประมำณ 
ผู้รับผิดชอบ 

โครงการค่ายพักแรมลูกเสือ
และเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ ่

1. เพื่อให้นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปี
ที่ 1-3 ทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมค่าย
พักแรมลูกเสือ-เนตรนารสีามญัรุ่น
ใหญ่ 
2. เพื่อให้นักเรียนมีวินัย ความ
รับผิดชอบ ความเสียสละ และ
ความสามัคคี รู้จักการท างาน
ร่วมกันและมีทัศนคติทีด่ีต่อ
กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารสีามัญ
รุ่นใหญ ่

ขั้นเตรียมงาน (PLAN) 
ประชุมเขียนโครงการ 
ขั้นด าเนินการ (DO) 
ด าเนินกิจกรรม 
ขั้นตรวจสอบ(CHECK) 
ตรวจสอบผลการจดักิจกรรม 
ขั้นรายงาน (ACTION) 
รายงานสรุปผล 

ตลอดปีการศึกษา 220,000 งบกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรยีน 

นายชินพัฒน์   
แก้วลายค า 

โครงการการจัดกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนระดับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ตาม
นโยบายเรียนฟรี 15 ปี 
กิจกรรม เสรมิความรู้  
เพิ่มความคดิ พิชิตโอเน็ต 
(O-Net) 

1. เพื่อเสริมความรู้และเตรยีม
ความพร้อมให้กับนักเรียนก่อนจบ
การศึกษาภาคบังคับและ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
2. เพื่อยกระดับผลการสอบทาง
การศึกษาแห่งชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-
Net) และผลสมัฤทธ์ิทางการ
เรียนรู้ทั้ง 5 สาระการเรียนรู้ ได้แก่ 
คณิตศาสตร์ ภาษาไทย 
วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ สังคม
ศึกษา 
3. เพื่อพัฒนาศักยภาพของ
นักเรียนตามความสามารถ ความ
สนใจ และความถนัด 

กิจกรรมที่ 1 วิเคราะหผ์ลการสอบทางการศึกษา
แห่งชาติ(O-Net) และผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน
เก็บรวบรวมและวเิคราะห์ผลการสอบทาง
การศึกษาแห่งชาติและผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน
ทุกกลุ่มสาระการเรยีนรู ้
กิจกรรมที่ 2 จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติ 
1. สรุปวิเคราะห/์ปัญหา/สาเหตุหาแนวทางการ
ด าเนินการปรับปรุงแกไ้ข 
2. เขียนโครงการ 
กิจกรรมที่ 3 ด าเนินงานตามโครงการ   
1. จัดท าเอกสาร 
2. จัดติวเตอร์(O-Net) ระดับชั้น ม.3 และ ม.6 
กิจกรรมที่ 4 สรุปประเมินผล   
1. ประเมินผลจากการเข้าร่วมโครงการฯ 
2. เปรียบเทียบข้อมลู2 ปีย้อนหลัง ปี 2563-
2564 
 
 

ตลอดปีการศึกษา 70,000 งบกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรยีน 

นายธรณินทร์  
สิงห์วงค์ 
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โครงกำร วัตถุประสงค์ วิธีด ำเนินกิจกรรม ระยะเวลำ งบประมำณ 
แหล่ง

งบประมำณ 
ผู้รับผิดชอบ 

โครงการกีฬาภายใน
โรงเรียนลาดยาววิทยาคม 

1. เพื่อให้นักเรียนโรงเรียน
ลาดยาววิทยาคมทุกคนได้เข้าร่วม
กิจกรรมกีฬาภายใน 
2. เพื่อให้นักเรียนไดแ้สดงออกถึง
ความสามารถในด้านทักษะกีฬา 
และการเชียร ์
3. เพื่อให้มีคุณธรรม น้ าใจนักกีฬา 
รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย มคีวามสามัคคี
ในหมู่คณะ 

ขัน้เตรียมงาน (PLAN) 
ประชุมเขียนโครงการ 
ขั้นด าเนินการ (DO) 
ด าเนินกิจกรรม 
ขั้นตรวจสอบ(CHECK) 
ตรวจสอบผลการจดักิจกรรม 
ขั้นรายงาน (ACTION) 
รายงานสรุปผล 

ภาคเรยีนที่ 1 230,000 งบกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรยีน 

นายชินพัฒน์   
แก้วลายค า 

โครงการ 1 โรงเรียน 1 
อาชีพ 

1. กลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน
อาชีพ มีการจัดการเรียนการสอน
เรื่องหนึ่งโรงเรยีน หน่ึงอาชีพให้แก่
ผู้เรยีน 
2. นักเรียน โรงเรียนลาดยาว
วิทยาคม มีความรู้ ทักษะในการ
ประกอบอาชีพท่ีหลากหลาย 
อย่างน้อย 1 อาชีพ 

ขั้นเตรียมงาน (PLAN) 
1. ประชุมคณะกรรมการจัดท าโครงการ/กิจกรรม  
2. น าเสนอโครงการ/กิจกรรม 
ขั้นด าเนินการ (DO) 
- ด าเนินการตามแผนการด าเนินงาน 
ขั้นตรวจสอบ(CHECK) 
- สรุปและประเมินผลกิจกรรม 
ขั้นรายงาน (ACTION) 
- รายงานผลการด าเนินงานตามกิจกรรม 

ตลอดปีการศึกษา 60,000 งบส่งเสรมิอาชีพ
อิสระ 

นางสาวรัตนา
ภรณ์   
ดิษฐ์ทอง 

โครงการส่งเสริมการเรยีนรู้
ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง (ศาสตร์
พระราชา) 

1. โรงเรียนลาดยาววิทยาคมเป็น
แหล่งเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงให้กับผูเ้รียน คร ู
บุคลากรทางการศึกษา บุคลากร
ภายนอก และหน่วยงานอื่น 
2. นักเรียนโรงเรียนลาดยาว
วิทยาคมบรรลุเปา้หมาย วิสัยทัศน ์
ปรัชญา และจุดเน้นของ
สถานศึกษา 

ขั้นเตรียมงาน (PLAN) 
1. ประชุมคณะกรรมการจัดท าโครงการ/กิจกรรม  
2. น าเสนอโครงการ/กิจกรรม 
ขั้นด าเนินการ (DO) 
- อบรมให้ความรู้แก่คณะครูและนักเรียน 
- จัดท าแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงภายใน
โรงเรียน 
ขั้นตรวจสอบ(CHECK) 
- สรุปและประเมินผลกิจกรรม 
ขั้นรายงาน (ACTION) 
- รายงานผลการด าเนินงานตามกิจกรรม 

ตลอดปีการศึกษา 60,000 งบอบต.สระแก้ว นางสาวรัตนา
ภรณ์   
ดิษฐ์ทอง 
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โครงกำร วัตถุประสงค์ วิธีด ำเนินกิจกรรม ระยะเวลำ งบประมำณ 
แหล่ง

งบประมำณ 
ผู้รับผิดชอบ 

โครงการโรงเรยีนสุจริต 1. เพื่อปลูกฝังจิตส านึกให้นักเรยีน
มีคุณลักษณะสุจริต 5 ประการ
ตามโครงการโรงเรียนสุจริต 
2. เพื่อปลูกฝังจิตส านึกให้ผู้บริหาร 
คณะครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา มีคุณลักษณะสุจริต 5 
ประการตามโครงการโรงเรียน
สุจรติ 

ขั้นเตรียมงาน (PLAN) 
  1. เสนอโครงการ/แต่งตั้งคณะกรรมการ 
ประชุมวางแผน 
  2. แต่งตั้งคณะท างาน 
ขั้นด าเนินการ (DO) 
  1. ก าหนดกิจกรรม 
      1.1 กิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะ 5 ประการ 
           - ทักษะกระบวนการคิด 
           - มีวินัย 
           - ซ่ือสัตย์สุจริต 
           - อยู่อย่างพอเพียง 
           - จิตสาธารณะ 
      1.2 กิจกรรมหน้าเสาธง 
           - ร้องเพลงชาติไทย 
           - สวดมนต์ไหว้พระ 
           - กล่าวค าปฏิญญาโรงเรียนสุจริต 
  2. กิจกรรมตามท่ี สพฐ. ก าหนดขึ้นในแต่ละปี 
ขั้นตรวจสอบ (CHECK) 
       - ประเมินโครงการโรงเรียนสุจริต 
ขั้นรายงาน (ACTION) 
       - สรุปผลการด าเนินโครงการ 

ตลอดปีการศึกษา 0 - นางสาวกนกพร   
ค าลือไชย 

โครงการโรงเรยีนวิถีพุทธ 1. เพื่อพัฒนานักเรียนให้มี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่ดีงาม 
และเกดิคุณธรรม จริยธรรมตาม
โครงการโรงเรยีนวิถีพุทธ           
2. เพื่อติดตาม และประเมินผล
พัฒนาอัตลักษณ์ 29 ประการสู่
ความเป็นโรงเรียนวิถีพุทธ 
 

ขั้นเตรียมงาน (PLAN) 
1. เสนอโครงการ 
2. ประชุมวางแผนการปฏิบัติงาน 
3. มอบหมายการปฏิบัติงาน 
ขั้นด าเนินการ (DO) 
1. สร้างความตระหนักและความเข้าใจกับ
บุคลากรในโรงเรยีน 
ขั้นตรวจสอบ (CHECK) 
1. ก ากับดูแลและติดตามการด าเนนิงาน 

ตลอดปีการศึกษา 0 - นางสาวชฏินี   
จูเทศ 
นางศุภมาศ   
พูลจิตร ์
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โครงกำร วัตถุประสงค์ วิธีด ำเนินกิจกรรม ระยะเวลำ งบประมำณ 
แหล่ง

งบประมำณ 
ผู้รับผิดชอบ 

  ขั้นรายงาน (ACTION) 
1. ประเมินผลส าเร็จของการพัฒนาอัตลักษณ์   
    29 ประการสู่ความเป็นโรงเรียนวิถีพุทธ 
2. รายงานผลการด าเนินงาน ต่อโรงเรียนวิถี 
    พุทธ 

    

โครงการโรงเรยีนคุณภาพ
ประจ าต าบล (1 ต าบล 1 
โรงเรียนคุณภาพ) 

1. เพื่อสร้างโอกาสให้นักเรียน
เข้าถึงการศึกษาท่ีมีคณุภาพและ
ลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
และส่งเสรมิให้มีทักษะวิชาการ 
ทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ  
2. เพื่อพัฒนาผู้บริหาร ครู และ
บุคลากรทางการศึกษาให้มีความ
พร้อมในทุกด้านทั้งสมรรถนะ 
ศักยภาพ ความคดิสร้างสรรค์
นวัตกรรมการบรหิารการจัดการ
เรียนการสอน และความสามารถ
ในการบริหารจัดการ  
3. เพื่อพัฒนาโรงเรียนคณุภาพ
ประจ าต าบลใหม้ีความเขม้แข็ง
ทางวิชาการเป็นสถานศึกษา
คุณธรรม มีความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของสถานศึกษา (ITA)  
4. เพื่อส่งเสรมิการมสี่วนร่วมของ 
เอกชน บ้าน วัด/ศาสนสถานอ่ืน ๆ 
รัฐ และโรงเรยีน เพื่อพัฒนา 
ผู้เรยีนให้มีคณุภาพอย่างเป็น
รูปธรรมและมีความมั่นคง มั่งคั่ง 
และยั่งยืน 

ขั้นเตรียมงาน 
1. วางแผนการปฏิบัติงานตามโครงการ 
ขั้นด าเนินการ 
ด าเนินการขับเคลื่อนและพัฒนาโรงเรียนคุณภาพ
ประจ าต าบล 
   1) ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
   2) ด้านผู้บริหารสถานศึกษา 
   3) ด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา 
   4) ด้านนักเรียน 
   5) ด้านการมีส่วนร่วม 
ขั้นตรวจสอบ  
นิเทศ/ก ากับติดตามและประเมินผล 
ขั้นรายงาน 
สรุปรายงานผลการด าเนินงานตามโครงการ 

ตลอดปีการศึกษา 0 - นางสาวอนุศรา  
พูลคุ้ม 
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กลุ่มบริหำรวิชำกำร (8 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้) 

โครงกำร วัตถุประสงค์ วิธีด ำเนินกิจกรรม ระยะเวลำ งบประมำณ 
แหล่ง

งบประมำณ 
ผู้รับผิดชอบ 

โครงการพัฒนาการเรยีนรู้
ภาษาไทย 

1. เพื่อใหน้ักเรียนรู้คณุค่า
ภาษาไทย ตระหนักถึง
ความส าคญัของภาษาไทย 
2. เพื่อใหน้ักเรียนผ่านการ
ประเมินสมรรถนะส าคญัของ
ผู้เรยีนด้านความสามารถในการ
สื่อสาร 
3. เพื่อใหน้ักเรียนไดร้ับการ
ส่งเสริมและพัฒนาอย่างเตม็
ศักยภาพ 
4. เพื่อส่งเสรมิและพัฒนาการ
เรียนการสอนรายวิชาภาษาไทย 

ขั้นเตรียมงาน (PLAN) 
- เสนอโครงการ 
- แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการ 
- ประชุมวางแผน 
ขั้นด าเนินการ (DO) 
- จัดพิธีร าลึกสุนทรภู ่
- จัดกิจกรรมวันภาษาไทย  
- จัดซื้อวัสดุ  ครภุัณฑ์  และวัสดุส านักงาน 
ขั้นตรวจสอบ(CHECK) 
- ประเมินผลการปฏิบตัิกิจกรรม 
- ตรวจสอบการจัดซื้อวัสดุ ครภุัณฑ์ 
ขั้นรายงาน (ACTION) 
สรุปผลการปฏิบตัิงาน จัดท าเป็นรปูเล่มรายงานต่อ
ผู้บริหารโรงเรียน 

ตลอดปีการศึกษา 50,000 งบอุดหนุน นางสาวณิชากร 
สมนึก 

โครงการพัฒนาการจัดการ
เรียนการสอนกลุม่สาระ
การเรยีนรู้คณิตศาสตร ์

1. เพื่อยกระดับผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนของนักเรยีน ให้
เป็นไปตามค่าเปา้หมายของ
โรงเรียน และสูงขึ้นอย่างน้อย 
10% 
2. เพื่อให้ครูสามารถจัดการ
เรียนการสอนได้เหมาะสมกับ
ผู้เรยีน 
3. เพื่อให้กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ มีเอกสารข้อมลู
สารสนเทศของกลุ่มที่ถูกต้อง 
ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน   
 

ขั้นเตรียมงาน (PLAN) 
1. เสนอโครงการ/กิจกรรม 
2. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการ 
3. ประชุมวางแผนเพื่อด าเนินการตามโครงการ/ 
กิจกรรม 
ขั้นด าเนินการ (DO) 
ด าเนินกิจกรรมตามโครงการ 
1. กิจกรรมสัปดาห์คณิตศาสตร ์
2. กิจกรรมส่งเสริมความสามารถทางด้าน
คณิตศาสตร ์
3. นิเทศการสอนครูกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์   

ตลอดปีการศึกษา 50,000 งบอุดหนุน นายภูวดล   
สายสุวรรณ 
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โครงกำร วัตถุประสงค์ วิธีด ำเนินกิจกรรม ระยะเวลำ งบประมำณ 
แหล่ง

งบประมำณ 
ผู้รับผิดชอบ 

 4. เพื่อให้กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์มีวสัดุอุปกรณ์ 
ส าหรับใช้ในส านักงานอย่าง
เพียงพอ 
5. เพื่อให้กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์มีห้องศูนย์ ห้อง
กลุ่มสาระการเรียนรู้และ
ห้องเรียนที่ทันสมยัเหมาะในการ
จัดการเรียนรู ้

4. จัดท าเอกสารข้อมูลสารสนเทศของกลุ่มสาระการ
เรียนรูค้ณติศาสตร์  
5. ซ่อมแซมและซื้อวัสดุอุปกรณ์ใช้ประกอบการ
เรียนการสอนในรายวิชาคณิตศาสตร์  
6. การพัฒนาห้องศูนย์คณิตศาสตร์ ห้องกลุ่มสาระ
การเรยีนรู้คณิตศาสตร์และห้องเรยีน 
ขั้นตรวจสอบ(CHECK) 
1. ตรวจสอบจากวสัดุอุปกรณ์ที่สั่งซื้อ 
2. สังเกตจากความร่วมมือในการรว่มกิจกรรมของ
คร ู
3. ประเมินผลงานท่ีปรากฏตามโครงการ/กิจกรรม4. 
ประเมินจากการน าการจดัการเรียนรู้ไปใช้จริงใน
การ เรียนการสอนของคณะครูในกลุ่มสาระ ฯ 
ขั้นรายงาน (ACTION) 
 1. รายงานผลการด าเนินงานเป็นระยะ 
 2. สรปุผลการปฏิบัติงานและจัดท าเป็นรูปเล่ม
รายงานต่อผู้บริหารโรงเรียน 

    

โครงการพัฒนาการเรยีน
การสอนวิชาวิทยาศาสตร ์

1. เพื่อให้นักเรียนและครูในกลุม่
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตรม์ี
วัสดุ อุปกรณ์และสารเคมี ใช้ใน
กระบวนการเรียนการสอนวิชา
วิทยาศาสตร ์
2. เพื่อพัฒนาและส่งเสริม
ความรู้ ความสามารถ และ
ทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ให้กับนักเรยีน มี
วัสดุอุปกรณ์ที่เหมาะสมในการ
ประดิษฐ์คดิค้นสิ่งประดิษฐ์ทาง 

ขั้นเตรียมงาน (PLAN) 
1. ประชุม / วางแผน / แต่งตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินการ 
2. เสนอโครงการต่อฝ่ายบริหาร 
ขั้นด าเนินการ (DO) 
1. การจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และสารเคม ี
2. การส่งเสริมนักเรียนให้มีกระบวนการคิดและคิด
ประดิษฐส์ิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ เพื่อเขา้ร่วม
แข่งขันทางวิทยาศาสตร ์
3. การส่งเสริมการเรยีนการสอนวิชาวิทยาศาสตร ์
 

ตลอดปีการศึกษา 60,000 งบอุดหนุน นางสาวอันชุลี   
คราวจันทร์ทึก 
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โครงกำร วัตถุประสงค์ วิธีด ำเนินกิจกรรม ระยะเวลำ งบประมำณ 
แหล่ง

งบประมำณ 
ผู้รับผิดชอบ 

 วิทยาศาสตร์ เพื่อการเข้าร่วม
การแข่งขันกิจกรรมทาง
วิทยาศาสตร์ ในระดบัต่างๆ  
3. เพื่อส่งเสรมิการเรียนการ
สอนวิชาวิทยาศาสตร์โดยมีการ
จัด / ซ่อมบ ารุงวัสด ุ
อุปกรณ์ของส านักงาน และการ
ซ่อมบ ารุงคอมพิวเตอร์และ
เครื่องปริ้นเตอร์ เพื่อให้ครู
สามารถใช้งานได ้
4.เพื่อจัดท าสื่อการเรียนการ
สอนวิชาวิทยาศาสตร์ของครู
กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ ให้ครู / นักเรียน
ได้ใช้ศึกษา สืบค้นข้อมลู
ประกอบการเรียนการสอนวิชา
วิทยาศาสตร์ อย่างเพียงพอ 
5. เพื่อให้นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์
และ O-NET สูงขึ้น 
6. เพื่อให้นักเรียนมี
ความสามารถในการคดิ
วิเคราะห์การสื่อสารโดยการพูด
หรือเขียนตามความคดิของ
ตนเองและน าเสนอวิธีคิด การ
แก้ปัญหา โดยมีเหตุผลประกอบ
และมีความคิดริเริม่สร้างสรรค์
ผลงานของตนเอง 
7. เพื่อให้นักเรียนมีทักษะ 

(วัสดุอุปกรณ์ส านักงานและการซอ่มบ ารุง
คอมพิวเตอร์และเครื่องปริ้นเตอร์) 
4. การจัดนิทรรศการสัปดาห์วิทยาศาสตร ์
5. การจัดท าสื่อการเรยีนการสอนวิชาวิทยาศาสตร ์
6. การนิเทศภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร ์
7. การพัฒนายกระดบัผลการสอบทางการศึกษา 
แห่งชาติขั้นพ้ืนฐาน O-NET วิชาวิทยาศาสตร ์
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โครงกำร วัตถุประสงค์ วิธีด ำเนินกิจกรรม ระยะเวลำ งบประมำณ 
แหล่ง

งบประมำณ 
ผู้รับผิดชอบ 

 กระบวนการทางวิทยาศาสตร์
และสามารถน าความรูไ้ปใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 
8. เพื่อให้นักเรียนมีเจตคติทีด่ี
ต่อวิชาวิทยาศาสตร ์

     

โครงการเติมเต็มศักยภาพ
ผู้เรยีนรายวิชาฟิสิกส์  
(สานฝันสู่รั้วมหาวิทยาลยั) 

จัดการสอนเสริมนอกเวลาให้กับ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
ในกลุ่มรายวิชา ฟิสิกส์ – ดารา
ศาสตร์ เพื่อเป็นการเตรยีมความ
พร้อมส าหรับการสอบแข่งขัน
เข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา 

ขั้นเตรียมงาน (PLAN) 
- เขียนโครงการเพื่อขออนุมัติ 
ขั้นด าเนินการ (DO) 
 - ส ารวจความต้องการของนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 6  
 - จัดกลุ่มผู้เรียนท่ีสนใจเข้าเรียน โดยจัดสอนเฉพาะวัน
เสาร์/อาทิตย์ วันละ 1-2 ชั่งโมงผ่านระบบออนไลน์ 
ตลอดปีการศึกษา 2565  
ขั้นตรวจสอบ(CHECK) 
- ส ารวจความพึงพอใจผู้เรียนท่ีเข้าร่วม โครงการ และ
ประเมินผล 
ขั้นรายงาน (ACTION) 
- จัดท าเอกสารรายงานผลการปฏิบัติ 

ตลอดปีการศึกษา 0 - นายภูวนัย  
สาหร่ายสุวรรณ ์

โครงการเรียนเสรมิเพิ่ม
คะแนนฟิสิกส์และ
วิทยาศาสตร ์

1. เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ใน
วิชาฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ 
และทักษะการค านวณเพื่อใช้ใน
การสอบปลายภาควิชาฟิสิกส์
และวิทยาศาสตร ์
2. เพื่อส่งเสรมิให้นักเรียนรู้จัก
แสวงหาความรูเ้พื่อเป็นพ้ืนฐาน
การศึกษาในระดับที่สูงขึ้น 

ขั้นเตรียมงาน (PLAN) 
1. จัดเตรียมโครงการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน 
2. วางแผนการปฏิบัติงานตามโครงการ 
ขั้นด าเนินการ (DO) 
3. ชี้แจงและจัดตารางสอนพิเศษ แนวข้อสอบวิชาฟิสิกส์
และวิทยาศาสตร์ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
และ 4 
4. ด าเนินการตามแผนท่ีวางไว้ 
ขั้นตรวจสอบ (CHECK) 
5. สรุปและประเมินผลการด าเนินงาน 
ขั้นรายงาน (ACTION) 
6. รายงานผลการด าเนินงานตามกิจกรรม 

ตลอดปีการศึกษา 0 - นายศุภณัฐ  
วงศ์กระจ่าง 
นางสาวทนิษฐา 
ช่ืนจิตร 
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โครงกำร วัตถุประสงค์ วิธีด ำเนินกิจกรรม ระยะเวลำ งบประมำณ 
แหล่ง

งบประมำณ 
ผู้รับผิดชอบ 

โครงการจดัการเรียนการ
สอนกลุ่มสาระ
วิทยาศาสตร์  สาระ
เทคโนโลยี ปีการศึกษา 
2565 

1. เพื่อให้ครูและนักเรียนมีวสัดุ 
ที่ใช้ในรายวิชาเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีมี
ความเพียงพอกับจ านวน
นักเรียน 
2. เพื่อให้มีเอกสารประกอบการ
เรียน ใบความรู้ ใบงาน ตามที่
ก าหนดไว้ในแผนการจดัการ
เรียนรู ้
3. เพื่อให้นักเรียนไดฝ้ึกทักษะ
อย่างเต็มตามศักยภาพ 

ขั้นเตรียมงาน (PLAN) 
-  ส ารวจรายการวัสดุที่ต้องการใช้งาน 
-  เขียนโครงการเพื่อขออนุมัต ิ
ขั้นด าเนินการ (DO) 
-  เสนอโครงการเพื่อขออนุมัต ิ
-  ด าเนินงานตามโครงการ(จัดซื้อวัสดุ) 
ขั้นตรวจสอบ (CHECK) 
-  ส ารวจวัสดุทีส่ั่งซื้อมาว่ามเีพียงพอ 
   ต่อการใช้งานหรือไม่เพียงใด 
ขั้นรายงาน (ACTION) 
-  ติดตามประเมินผล 
-  สรุปผลการด าเนินงาน 

ตลอดปีการศึกษา 20,000 งบอุดหนุน นายอนิรุทธ์  
พูนวิวัฒน์ 

โครงการพัฒนา
กระบวนการจดัการเรียนรู้
กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ 

1. เพื่อพัฒนาคุณภาพของ
ผู้เรยีน โดยใช้กระบวนการ
จัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับ
ผู้เรยีน  
2. เพื่อส่งเสรมิให้ผู้เรียนปลูกฝัง
จิตส านึก ความศรัทธายดึมั่นใน
พุทธศาสนาและร่วมอนุรักษ์
วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นและบูรณาการสู่อาเซียน 
3. เพื่อส่งเสรมิให้ครผูู้สอน
บริหารจดัการช้ันเรียนและสร้าง
ปฏิสัมพันธ์ที่ดสี่งผลให้ผู้เรียนรัก
การเรยีนรู ้

ขั้นเตรียมงาน 
1. ช้ีแจงเกี่ยวกับความส าคัญของโครงการ 
2. วางแผนการปฏิบัติงานตามโครงการ 
ขั้นด าเนินการ 
1. กิจกรรมนิเทศการสอนแบบ Coaching / PLC 
2. กิจกรรมติวโอเน็ต วิชาสังคมศกึษา ช้ัน ม.6 
3. กิจกรรมวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา 
4. กิจกรรมเสรมิความรู้สู่อาเซียน 
5. กิจกรรมพัฒนาสื่อ/นวัตกรรมและสร้าง
บรรยากาศบริหารจัดการชั้นเรยีน 
ขั้นตรวจสอบ  
ก ากับติดตามและประเมินกิจกรรมตามโครงการ 
ขั้นรายงาน 
สรุปผลการปฏิบตัิงานและจัดท าเป็นรูปเลม่รายงาน 
 
 

ตลอดปีการศึกษา 50,000 งบอุดหนุน นางสาวอนุศรา  
พูลคุ้ม 
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โครงกำร วัตถุประสงค์ วิธีด ำเนินกิจกรรม ระยะเวลำ งบประมำณ 
แหล่ง

งบประมำณ 
ผู้รับผิดชอบ 

โครงการส่งเสริมและ
พัฒนากลุ่มสาระการเรยีนรู้
สุขศึกษาและพลศึกษา 

1. เพื่อให้กลุ่มสาระการเรียนรู้
สุขศึกษาและพลศึกษามีวสัดุ
อุปกรณ์เพียงพอส าหรับการ
จัดการเรียนการสอน 
2. เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ 
ทักษะและผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนผ่านเกณฑ์ตามค่า
เป้าหมายของสถานศึกษากลุ่ม
สาระการเรียนรูสุ้ขศึกษาและ
พลศึกษา 

ขั้นเตรียมงาน (PLAN) 
- ประชุมกลุ่มสาระการเรียนรู้เพื่อด าเนินการเขียน
โครงการ 
ขั้นด าเนินการ (DO) 
- เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติจัดซ้ืออุปกรณ์ และวัสดุ
ส านักงาน 
- ด าเนินการจัดซ้ือตามโครงการ 
ขั้นตรวจสอบ(CHECK) 
- ติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติงานตามโครงการ 
- ประเมินโครงการ 
ขั้นรายงาน (ACTION) 
- จัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินงานตามโครงการ 

ตลอดปีการศึกษา 50,000 งบอุดหนุน นายชินพัฒน์   
แก้วลายค า 

โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาการจัดการเรยีนการ
สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้
ศิลปะ 

1. เพื่อส่งเสรมิและพัฒนา
ผู้เรยีนให้มีทักษะปฏิบตัิทางด้าน 
ทัศนศิลป์  ดนตรี นาฏศลิป ์
2. เพื่อส่งเสรมิพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระ
การเรยีนรู้ศลิปะ 
3. เพื่อจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ 
ส าหรับการฝึกทักษะปฏิบัติ
ทางด้าน ทัศนศิลป์ ดนตรี 
นาฏศิลป ์

ขั้นเตรียมงาน (PLAN)   
-  ประชุมคณะกรรมการการจัดท าโครงการ/กิจกรรม 
-  น าเสนอโครงการ/กิจกรรม 
ขั้นด าเนินการ (DO) 
-  ด าเนินการตามแผนการด าเนินงาน 
ขั้นตรวจสอบ(CHECK) 
-  สรุปและประเมินผลกิจกรรม 
ขั้นรายงาน (ACTION) 
-  รายงานผลการด าเนินงานตามกิจกรรม 

ตลอดปีการศึกษา 80,000   งบอุดหนุน นางสาว
ณัฐปภสัร์   
ศรีตะลหฤทัย 

โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาการเรียนการสอน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การ
งานอาชีพ 

เพื่อให้นักเรียนโรงเรียนลาดยาว
วิทยาคม ร้อยละ 70   
มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนผ่าน
เกณฑ ์

ขั้นเตรียมงาน (PLAN) 
  - ประชุมคณะกรรมการจัดท าโครงการ/กิจกรรม 
  - น าเสนอโครงการ/ กิจกรรม 
ขั้นด าเนินการ (DO) 
  - ด าเนินการตามแผนการด าเนินงาน 
ขั้นตรวจสอบ 
  - สรุปและประเมินผลกิจกรรม 
ขั้นรายงาน  
  - รายงานผลการด าเนินงานตามกจิกรรม 

ตลอดปีการศึกษา 80,000 งบอุดหนุน นางสาวศิรินันท์    
สิมากรณ ์
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โครงกำร วัตถุประสงค์ วิธีด ำเนินกิจกรรม ระยะเวลำ งบประมำณ 
แหล่ง

งบประมำณ 
ผู้รับผิดชอบ 

โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาการจัดการเรยีนรู้
วิชาภาษาต่างประเทศ 

1. นักเรียนโรงเรียนลาดยาว
วิทยาคม มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิชาภาษาอังกฤษ โดยมีผล
การเรียนวิชากลุ่มสาระ
ภาษาต่างประเทศ ระดับ 3.0 ขึ้น
ไป ร้อยละ 40 
2. นักเรียนโรงเรียนลาดยาว
วิทยาคม มีความสามารถในการ
สื่อสารภาษาอังกฤษ ในระดับดี 
ตามเกณฑ์ของสถานศึกษาร้อยละ 
60 
3. ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศจัดการเรียนรู้
เน้นกระบวนการคิด และให้ผู้เรียน
ฝึกปฏิบัติจริง ตามมาตรฐานการ
เรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตร
สถานศึกษาและสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ ร้อยละ 90 
4. ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ ใช้สื่อ 
นวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศ 
Application  
ในการจัดการเรียนรู้แบบActive 
Learning ร้อยละ 90 
5. ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ ใช้แหล่ง 
เรียนรู้ทั้งภายในและ ภายนอก
โรงเรียน ภูมิปัญญาท้องถิ่น บูรณา
การในการจัดการเรียน การสอน
เอื้อต่อการเรียนรู้ให้ผู้เรียนฝึก
ปฏิบัติจริง ร้อยละ 90 

ขั้นเตรียมงาน (PLAN) 
    - เสนอโครงการ 
    - แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการ 
    - ประชุมวางแผน 
ขั้นด าเนินงาน (DO) 
ด าเนินกิจกรรมตามโครงการ 
   - กิจกรรมพัฒนางานส านักงานกลุ่มและ
บรรยากาศในห้องเรียนภาษา 
   - กิจกรรมพัฒนาการจัดเรียนการสอนของครูกลุม่
สาระภาษาตา่งประเทศ  
   - กิจกรรมส่งเสริมทักษะความสามารถทางภาษา
นักเรียน 
   - กิจกรรมการเรียนรู้วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 
ขั้นตรวจสอบ (CHECK) 
   - ประเมินกิจกรรมตามโครงการ 
ขั้นรายงาน (ACTION) 
   - สรุปผลการปฏิบตัิงานและจดัท าเป็นรูปเล่ม
รายงานต่อ  ผู้บริหารโรงเรยีน 

ตลอดปีการศึกษา 50,000 งบอุดหนุน นางวารี  รอดมา 
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โครงกำร วัตถุประสงค์ วิธีด ำเนินกิจกรรม ระยะเวลำ งบประมำณ 
แหล่ง

งบประมำณ 
ผู้รับผิดชอบ 

 6. ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ มีเครื่องมือวัด
และประเมินผลท่ีเหมาะสมกับ
เป้าหมาย  
ของการเรียนรู้ และมีการ
ตรวจสอบและประเมินผู้เรียน
อย่างเป็นระบบและ ให้ข้อมูล
ย้อนกลับ  
น าผลมาพัฒนาผู้เรียน ร้อยละ 90 
7. ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ มีการ
แลกเปลีย่นเรียนรู้และให้ ข้อมูล
สะท้อนกลับเพื่อพัฒนา 
และปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
ร้อยละ 90 

     

โครงการพัฒนาทักษะการ
เรียนวิชาการงานอาชีพ
และพลศึกษา  

1. เพื่อให้ครูและนักเรียนมีวสัดุ
ที่ใช้ในรายวิชาเพียงพอกับ
จ านวนนักเรียน 
2. เพื่อให้ครูได้จดักิจกรรม
ครบถ้วนตามที่ก าหนดไว้ใน
แผนการจดัการเรียนรู ้
3. เพื่อให้นักเรียนไดฝ้ึกปฏบิัติ
และฝึกทักษะได้อยา่งเต็มตาม
ศักยภาพ 

ขั้นเตรียมงาน (PLAN) 
-  ส ารวจรายการวัสดุที่ต้องการใช้งาน 
-  เขียนโครงการเพื่อขออนุมัต ิ
ขั้นด าเนินการ (DO) 
-  เสนอโครงการเพื่อขออนุมัต ิ
-  ด าเนินงานตามโครงการ(จัดซื้อวัสดุ) 
ขั้นตรวจสอบ (CHECK) 
-  ส ารวจวัสดุทีส่ั่งซื้อมาว่ามเีพียงพอต่อการใช้งาน
หรือไมเ่พียงใด 
ขั้นรายงาน (ACTION) 
-  ติดตามประเมินผล 
-  สรุปผลการด าเนินงาน 

ตลอดปีการศึกษา 70,000 งบอุดหนุน นายอนิรุทธ์  
พูนวิวัฒน์ 
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กลุ่มบริหำรวิชำกำร (กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน) 

โครงกำร วัตถุประสงค์ วิธีด ำเนินกิจกรรม ระยะเวลำ งบประมำณ 
แหล่ง

งบประมำณ 
ผู้รับผิดชอบ 

โครงการพัฒนาการจัด
กิจกรรมลูกเสือและเนตร
นารีสามัญรุ่นใหญ ่

1. เพื่อให้นักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 1-3 ทุกคนเข้า
ร่วมกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี
สามัญรุ่นใหญ่ และกิจกรรมวัน
ส าคัญทางลูกเสือ 
2. เพื่อให้นักเรียนไดร้ับความรู้
และทักษะจากการเรียนกิจกรรม
วิชาลูกเสือ 
3. เพื่อให้นักเรียนมีวินัย ความ
รับผิดชอบ ความเสียสละ ความ
สามัคคี อยูร่่วมกันได้อย่างมี
ความสุข และมีทัศนคติที่ดีต่อ
กิจกรรมการเรียนการสอนวิชา
ลูกเสือ 

ขั้นเตรียมงาน (PLAN) 
  - ประชุมเขียนโครงการ 
ขั้นด าเนินการ (DO) 
  - ด าเนินกิจกรรม 
ขั้นตรวจสอบ(CHECK) 
  - ตรวจสอบผลการจดักิจกรรม 
ขั้นรายงาน (ACTION) 
  - รายงานสรุปผล 

ตลอดปีการศึกษา 5,000 งบอุดหนุน นายบุตร  สดุสังข ์

โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาการจัดการเรยีนรู้
กิจกรรมแนะแนว 

1. เพื่อให้นักเรียนไดรู้้จักตนเอง
เข้าใจตนเอง เข้าใจผู้อื่นและ
สามารถปรับตัวเข้ากับการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในยุค
ปัจจุบันได้อยา่งเหมราะสม  
2.เพื่อให้นักเรียนได้ตระหนักรู้ถึง
ความถนดัความสามารถของ
ตนเอง อันจะเป็นแนวทางใน
การศึกษาต่อและเลือกประกอบ
อาชีพในอนาคตได้อย่างเตม็
ศักยภาพ 
3. เพื่อปลูกฝังประเพณีที่ดีงาม 
และสร้างจิตส านึกด้านความ 

ขั้นเตรียมงาน (PLAN) 
.   - เสนอโครงการ 
    - ประชุมวางแผน 
    - แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
ขั้นด าเนินงาน (DO) 
ด าเนินกิจกรรมตามโครงการ 
    - กิจกรรมไหว้ครู 
    - กิจกรรมติว Gat พิชิตฝัน 
    - กิจกรรม แรงเสริม...เพิ่มก าลังใจ  
(มอบรางวัลให้แก่นักเรียนท่ีได้โควตาเข้า
มหาวิทยาลัย) 
    - กิจกรรมฝึกงานหน่วยงานราชการ 
    - กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้น ม.3และม.6 
    - การจัดซ้ือ/จัดหาวัสดุ/และการซ่อมบ ารุง 

ตลอดปีการศึกษา 20,000 งบอุดหนุน นายธรณินทร์  
สิงห์วงค์ 
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โครงกำร วัตถุประสงค์ วิธีด ำเนินกิจกรรม ระยะเวลำ งบประมำณ 
แหล่ง

งบประมำณ 
ผู้รับผิดชอบ 

 กตัญญูกตเวทีรวมถึงความอ่อน
น้อมถ่อมตนต่อครูอาจารย์ โดย
การมอบตัวเป็นศิษย์ไหวค้รูก่อน
เริ่มต้นการเรียนการสอน 
4. เพื่อพัฒนาระบบการ
ให้บริการรงานแนะแนวให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

ขั้นตรวจสอบ (CHECK) 
    - ประเมินกิจกรรมตามโครงการ 
ขั้นรายงาน (ACTION) 
    - สรุปผลการปฏิบัติงานและจัดท าเป็นรูปเล่ม
รายงานต่อผู้บริหารโรงเรียน 

    

โครงการพัฒนาคณุภาพ
นักเรียน (ส่งเสริมการฝึก
นักศึกษาวิชาทหาร) 

1. เพื่อให้นักเรียนใช้วิชาทหาร 
มาพัฒนาบุคลิกภาพให้เป็นผู้น า 
มีระเบยีบวินัย  มีความอดทน 
อดกลั้น รักหมูค่ณะ มีความ
เสียสละต่อส่วนรวม ปฏิบตัิตน
อยู่ในกรอบวัฒนธรรมประเพณีที่
ดีงามของชาติ    
2. เพื่อใช้วิชาทหารปลูกฝังให้มี
อุดมการณ์ เทิดทูน ยึดมั่น 
สถาบันชาติ ศาสนา พระมหา 
กษัตริย์และการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตย อันมี
พระมหากษตัริย์ทรงเป็นประมุข 
3. เพื่อใช้วิชาทหารปลูกฝังให้
นักเรียน เป็นผู้มสีุขภาพ
พลานามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์ มี
ความอดทน อดกลั้นต่อ
สภาพแวดล้อมท่ียากล าบาก 
4. เพื่อเสริมสร้างให้นักเรียน มี
ส่วนร่วมในการรณรงค์ และ
ด าเนินกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ 

ขั้นเตรียมงาน (PLAN) 
- ประชุมคณะผู้ก ากับนักศึกษาวิชาทหาร 
- ส ารวจความต้องการในการใช้อุปกรณ์ในแตล่ะ
กิจกรรม 
- เสนอโครงการขออนุมตัิต่อผู้อ านวยการ
โรงเรียนลาดยาววิทยาคม 
ขั้นด าเนินการ (DO) 
- ประชุมใหญ่สามัญประจ าปี เพ่ือรับนโยบาย 
จากศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร  
มณฑลทหารบกท่ี 31 
- จัดท าแผน และปฏิทินปฏิบตัิกิจกรรมให้
สอดคล้องกับนโยบายฯ และโครงการ 
- ด าเนินงานตามโครงการและกิจกรรม 
ขั้นตรวจสอบ(CHECK) 
- ตรวจสอบจากใบเสรจ็ที่สั่งซื้ออุปกรณ ์
- ประเมินความพึงพอใจจากนักเรยีน และคร ู
ขั้นรายงาน (ACTION) 
- จัดท าเอกสารรายงานผลสัมฤทธ์ิในแต่ละ
กิจกรรม 

ตลอดปีการศึกษา 7,000 งบอุดหนุน นายภูวนัย   
สายสุวรรณ ์
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โครงกำร วัตถุประสงค์ วิธีด ำเนินกิจกรรม ระยะเวลำ งบประมำณ 
แหล่ง

งบประมำณ 
ผู้รับผิดชอบ 

 ต่อสาธารณชนอย่างกว้างขวาง 
จริงจัง และต่อเนื่อง 
5. เพื่อให้นักเรียนมีประสบ 
การณต์รงจากการท ากจิกรรม 
และเรียนรู้การใช้ชีวิตร่วมกับ
ผู้อื่นในสังคม   ได้อย่างมี
คุณภาพ 

     

โครงการห้องสมุดขุม
ความรู ้

1. เพื่อพัฒนาบรรยากาศภายใน
บริเวณโรงเรียนให้เป็น
บรรยากาศแห่งการเรียนรู ้
2. เพื่อพัฒนาให้ห้องสมุดเป็น
เสมือนบ้าน เป็นฐานการเรียนรู้
ที่มั่นคงและยั่งยืน 
3. นักเรียนมีสนใจเข้าใช้บริการ
ภายในห้องสมดุมากข้ึน 

ขั้นเตรียมงาน 
- ประชุมคณะกรรมการเพื่อจัดท าโครงการ 
ขั้นด าเนินการ  
- น าเสนอโครงการต่อฝ่ายบริหารเพื่ออนุมัติ
จัดท าโครงการ 
- ด าเนินการตามโครงการ 
ขั้นตรวจสอบ  
- ประเมินผลการด าเนินงาน 
ขั้นรายงาน  
-รายงานผลการด าเนินงาน 

ตลอดปีการศึกษา 20,000 งบอุดหนุน นางสาวอโนชา  
เกษกรณ ์
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กลุ่มบริหำรทั่วไป 

โครงกำร วัตถุประสงค์ วิธีด ำเนินกิจกรรม ระยะเวลำ งบประมำณ 
แหล่ง

งบประมำณ 
ผู้รับผิดชอบ 

โครงการจดัสภาพ 
แวดล้อมและการ
บริการที่ส่งเสรมิให้
ผู้เรยีนพัฒนาอย่างเต็ม
ศักยภาพ 

1. เพื่อให้โรงเรียนมภีูมิทัศน์ที่
สวยงาม สะอาดรม่รื่น เป็นแหล่ง
เรียนรู้ทั้งภายในและภายนอก
ห้องเรียน 
2. เพื่อให้โรงเรียนมีอาคารเรียน 
อาคารประกอบ ที่มีสภาพมั่นคง 
แข็งแรง สะอาดปลอดภัย เอื้อต่อ
การจัดการเรยีนรู้ของครูและ
นักเรียน 
3. เพื่อให้โรงเรียนมีบริการสื่อ
และเทคโนโลยีที่เอื้อต่อการ
เรียนรู้ของนักเรียน และการ
จัดการเรียนการสอนของคร ู
4. เพื่อส่งเสรมิครผูู้สอนจดั
กิจกรรมการเรียนการสอนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ และมี
ความสุขในการจดักิจกรรมการ
เรียนการสอน 
5. เพื่อให้นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนสูงขึ้น และมี
ความสุขในการเรียน 
6. เพื่อให้ชุมชนมีแหล่งบริการ
ทางการศึกษาส าหรับบุตรหลาน 
ที่มีความพร้อมและมี
ประสิทธิภาพ 

ขั้นเตรียมงาน (PLAN) 
-  ส ารวจสถานท่ี อาคารเรียน และอาคาร
ประกอบ 
-  เขียนโครงการเพื่อเสนอขออนุมตัิ 
ขั้นด าเนินการ (DO) 
-  ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุ – อุปกรณ์ ตามโครงการ 
-  ด าเนินการปฏิบตัิงานตามโครงการ 
ขั้นตรวจสอบ (CHECK) 
-  ติดตามตรวจสอบผลการปฏบิัตงิานตาม
โครงการ 
-  ประเมินผลโครงการ 
ขั้นรายงานผล (ACTION) 
-  จัดท ารายงานสรุปผลการประเมินโครงการ 
-  เสนอผู้อ านวยการลงนามรบัทราบ 
-  น าเสนอผู้มสี่วนเกี่ยวข้อง 

ตลอดปีการศึกษา 280,000 
 

งบอุดหนุน นายภราดร บัวปอน 
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โครงกำร วัตถุประสงค์ วิธีด ำเนินกิจกรรม ระยะเวลำ งบประมำณ 
แหล่ง

งบประมำณ 
ผู้รับผิดชอบ 

โครงการพัฒนางาน
ธุรการสารบรรณ 

1. เพื่อให้โรงเรียนมรีะบบงาน
งานธุรการสารบรรณที่ทันสมัย 
ถูกต้อง ทันต่อเหตุการณ ์
2. เพื่อให้บุคลากรได้รับทราบ
งานท่ีต้องปฏิบัติไดร้วดเร็วและ
สามารถจัดส่งงานได้ตามเวลาทั้ง
ภายในและภายนอกได้รวดเร็ว 
เป็นปัจจุบัน 
3. ผู้บริหารสามารถบรหิาร
จัดการงานต่าง ๆไดร้วดเร็ว 

ขั้นเตรียมงาน(Plan) 
- ส ารวจอุปกรณ์  เครื่องใช้ที่จ าเปน็ในงาน
ธุรการสารบรรณ 
- เขียนโครงการเพื่อขออนุมัต ิ
ขั้นด าเนินการ(Do) 
- ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ตามโครงการ 
- ด าเนินการปฏิบตัิงานตามโครงการ 
ขั้นตรวจสอบ(Check) 
- ติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติงานตาม
โครงการ 
- ประเมินผลโครงการ 
ขั้นรายงาน(Action) 
- จัดท ารายงานสรุปผลการประเมนิโครงการ 
- เสนอผู้อ านวยการลงนามรับทราบ 
- น าเสนอผู้มสี่วนเกี่ยวข้อง 

ตลอดปีการศึกษา 25,000 งบอุดหนุน นางสัจจา   
วัดเกี้ยวพงษ ์

โครงการพัฒนางานโสต
ทัศนศึกษา 

1. เพื่อซ่อมแซมสื่อ นวัตกรรม
และเทคโนโลยีการศึกษา และ
โสตทัศนูปกรณ์ให้อยู่ในสภาพที่
พร้อมใช้งานอยู่ตลอดเวลา 
2. เพื่อพัฒนาระบบงานโสตทัศน
ศึกษาให้มีประสิทธิภาพและเป็น
ระบบ 
3. เพื่อจัดหาเทคโนโลยสีมัยใหม่
เข้ามาใช้ในการพัฒนางานโสต
ทัศนศึกษา 

ขั้นเตรียมงาน (PLAN) 
  - เขียนโครงการเพื่อขออนุมัต ิ
ขั้นด าเนินการ (DO) 
  - ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ตามโครงการ 
  - ด าเนินการปฏิบัติงานตามโครงการ 
ขั้นตรวจสอบ(CHECK) 
  - ติดตามตรวจสอบผลการปฏิบตัิงานตาม
โครงการ 
  - ประเมินผลโครงการ 
ขั้นรายงาน (ACTION) 
  - จัดท ารายงานสรุปผลการประเมินโครงการ 
  - เสนอผู้อ านวยการลงนามรับทราบ 
  - น าเสนอผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 

ตลอดปีการศึกษา 15,000 งบอุดหนุน นายปริวัตร  
ศรสรุินทร ์
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โครงกำร วัตถุประสงค์ วิธีด ำเนินกิจกรรม ระยะเวลำ งบประมำณ 
แหล่ง

งบประมำณ 
ผู้รับผิดชอบ 

โครงการประชาสมัพันธ์
โรงเรียน 

1. เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมลู 
ข่าวสาร กิจกรรม เรื่องราวต่างๆ 
เหตุการณ์ปัจจบุันท่ีมีประโยชน์ 
และมสีาระจากภายในและ
ภายนอกโรงเรียนให้บุคลากร
ได้รับรู้ในรูปแบบต่างๆ 
2. เพื่อเผยแพร่ข้อมลู ข่าวสาร 
กิจกรรม และผลงานของ
โรงเรียนไปยังสถาบัน องค์กร 
หน่วยงาน ชุมชน รับทราบความ
ความเคลื่อนไหว การ
เปลี่ยนแปลง ความส าเร็จของ
โรงเรียนสามารถสร้าง
ภาพลักษณ์ ความเลื่อมใส และ
ทรรศนะคติที่ดีเกดิประโยชน์แก่
โรงเรียน   
3. เพื่อจัดระบบงานประชา 
สัมพันธ์ด าเนินงานเป็นรูปธรรม
อย่างต่อเนื่อง และชัดเจน 

ขั้นเตรียมงาน (PLAN) 
-  เสนอโครงการเพื่อขออนุมัต ิ
-  แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการ 
-  ประชุมวางแผน 
ขั้นด าเนินการ (DO)   
- จัดท าจดหมายข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน  
- จัดอบรมยุวประชาสมัพันธ์ 
- จัดรายการเสยีงตามสายทุกวันอังคารและวัน
พฤหัสบด ี
- ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ตามโครงการ 
ขั้นตรวจสอบ (CHECK) 
- ติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติงานตาม
โครงการ 
- ประเมินผลโครงการ 
- ตรวจสอบการจัดซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ตามโครงการ 
ขั้นรายงาน (ACTION) 
- จัดท ารายงานสรุปผลการประเมนิโครงการ 
- เสนอผู้อ านวยการลงนามรับทราบ 
- น าเสนอผู้มสี่วนเกี่ยวข้อง 
 

ตลอดปีการศึกษา 5,000 งบอุดหนุน นางอรวรรณ 
ธวัชวงษ์ 

โครงการงานห้อง
พยาบาล 

1. เพื่อให้สถานศึกษามีห้อง
พยาบาลที่ได้มาตรฐาน มสีุข
ภาวะร่างกาย และจติสังคมทีด่ี
แก่นักเรียน ครูและบุคลากรใน
โรงเรียน  
2. เพื่อให้สถานศึกษามีเครื่องมือ
เครื่องใช้และวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ
ในการให้บริการด้านสุขภาพ  

ขั้นเตรียมงาน (plan) 
1. ประชุมคณะกรรมการในกลุ่มงานอนามัย 
2. เสนอโครงการขออนุมัติต่อผู้อ านวยการโรงเรยีน
ลาดยาววิทยาคม 
ขั้นด าเนินการ (DO)  
1. จัดชื่อยาเวชภัณฑ์และอุปกรณ์ปฐมพยาบาล 
2. นักเรียนทุกคนได้รับการชั่งน้ าหนักและวัดส่วนสูง 
3. จัดเอกสาร  ป้ายนิเทศเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ
สุขภาพ 

ตลอดปีการศึกษา 10,000 งบอุดหนุน นางสาวมัทรี    
โททอง 
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โครงกำร วัตถุประสงค์ วิธีด ำเนินกิจกรรม ระยะเวลำ งบประมำณ 
แหล่ง

งบประมำณ 
ผู้รับผิดชอบ 

 อนามัย คุ้มค่าและเพียงพอต่อ
จ านวน นักเรียน ครูและ
บุคลากรในโรงเรยีน    

ขั้นตรวจสอบ (check) 
-  แบบประเมินโดยใช้แบบสอบถาม 
ขั้นรายงาน (action) 
-  สรุปผลจากการประเมินโครงการ  

    

โครงการคุม้ครอง
ผู้บริโภค 

1. เพื่อจัดตั้งชมรมคุม้ครอง
ผู้บริโภค ในโรงเรียนลาดยาว
วิทยาคมเป็นกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรยีน ตามหลักสตูรแกนกลาง 
หลักสตูรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2544  ให้มีความรู้ที่
ถูกต้องเกี่ยวกับการจัดกิจกรรม
คุ้มครองสิทธิผูบ้ริโภค มีทัศนคติ
ที่ดีต่อการบรโิภค และตระหนัก
ในเรื่องอาหารปลอดภัยใน
โรงเรียน  
2. เพื่อเผยแพร่และ
ประชาสมัพันธ์ในการรณรงค์ ให้
ความรู้ด้านการบรโิภคสู่เพื่อน
นักเรียน และชุมชน 

ขั้นเตรียมงาน (PLAN) 
- ประชุมคณะกรรมการ และเปิดรับสมัครนักเรียน
ในกิจกรรมชุมนุมคุ้มครองผู้บริโภค 
ขั้นด าเนินการ (DO) 
1. จัดกิจกรรมเกี่ยวกับสิทธิผู้บริโภค และการ
แก้ปัญหา เมื่อถูกละเมิดสิทธิผู้บริโภค 
2. จัดกิจกรรมเกี่ยวกับฉลาดสินค้าอันตรายท่ีเกี่ยว
ชีวิตประจ าวัน 
3. จัดกิจกรรมให้สามารถรู้ว่าโฆษณาใดท่ีละเมิดสิทธิ
ผู้บริโภคในชีวิตประจ าวันและชุมชน 
4. จัดกิจกรรมให้ครอบครัวและตรวจสอบได้ว่า
สัญญาใดมิเป็นธรรม 
5. จัดกิจกรรมให้รู้จัดใช้กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค
ในชีวิตประจ าวันท่ีส าคัญได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
เมื่อถูกละเมิดสิทธิ 
6. จัดกิจกรรมรวมพลังรณรงค์เผยแพร่ความรู้สู่
เพื่อน ๆ ครอบครัวและชุมชน 
7. จัดกิจกรรมประกาดวาดภาพ ค าขวัญ เรียงความ
และแข่งขันตอบปัญหาเกี่ยวกับการคุ้มครอง
ผู้บริโภค 
ขั้นตรวจสอบ(CHECK) 
- แบบประเมินผลความพึงพอใจ 
ขั้นรายงาน (ACTION) 
- รายงานผลการด าเนินกิจกรรมชุมนุมตลอดปี
การศึกษา 

ตลอดปีการศึกษา 2,000 งบอุดหนุน นางสาวศิรินันท์   
สิมากรณ ์
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โครงกำร วัตถุประสงค์ วิธีด ำเนินกิจกรรม ระยะเวลำ งบประมำณ 
แหล่ง

งบประมำณ 
ผู้รับผิดชอบ 

โครงการธนาคาร
โรงเรียนลาดยาว
วิทยาคม 

1. เพื่อส่งเสรมิให้นักเรียนทุกคน
ได้เข้าร่วมกิจกรรม และสร้าง
เสรมินิสัยการประหยดัอดออม  
2. เพื่อให้นักเรียนมีความรู้
ความสามารถ และมีประสบ 
การณ์ในการท างาน สามารถ
น าไปใช้ ในชีวิตประจ าวันได ้
3. เพื่อให้นักเรียนมีความ
รับผิดชอบ ซื่อสตัย์ สจุริต มี
ความสามัคคีกันในกลุ่ม และรู้จัก
การท างานร่วมกันกับผู้อื่น 
 

ขั้นเตรียมงาน (PLAN) 
-  ประชุมคณะกรรมการจดัท าโครงการ 
ขั้นด าเนินการ (DO) 
-  ด าเนินงานตามโครงการ 
ขั้นตรวจสอบ(CHECK) 
-  รายงานผลการด าเนินงานประจ าวัน 
ขั้นรายงาน (ACTION) 
-  รายงานสรุปผลการด าเนินงาน  
 

ตลอดปีการศึกษา 5,000 งบอุดหนุน นางสาวณัฐปภัสร์   
ศรีตะลหฤทัย 

โครงการโรงเรยีน
สัมพันธ์ชุมชน 

1. เพื่อให้สถานศึกษาเป็นแหล่ง
เรียนรู้ ให้บริการและแลกเปลี่ยน
เรียนรู้กับชุมชน 
2. เพื่อให้บุคลากรของ
สถานศึกษามีความสัมพันธ์
ประสานความร่วมมืออันดีกับ
บุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชนและ
สถาบันต่างๆ 
3. เพื่อให้บุคลากรของโรงเรียน
ได้ร่วมกิจกรรมที่เป็นการส่งเสรมิ
วัฒนธรรมและประเพณีอันดีงาม 
ส่งเสริมคณุธรรมจรยิธรรมของ
โรงเรียนและชุมชน 
 

ขั้นเตรียมงาน (PLAN) 
 -  เขียนโครงการเพื่อขออนุมัต ิ
ขั้นด าเนินการ (DO) 
 -  ด าเนินงานตามโครงการและกจิกรรม 
ขั้นตรวจสอบ(CHECK) 
 -  ตรวจสอบผลการปฏิบัติงานตามโครงการ 
 -  ประเมินผล 
ขั้นรายงาน (ACTION) 
 -  จัดท าเอกสารรายงานผลการปฏิบัติในแตล่ะ
กิจกรรม 

ตลอดปีการศึกษา 10,000 งบอุดหนุน นายภูวนัย   
สาหร่ายสุวรรณ ์
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โครงกำร วัตถุประสงค์ วิธีด ำเนินกิจกรรม ระยะเวลำ งบประมำณ 
แหล่ง

งบประมำณ 
ผู้รับผิดชอบ 

โครงการประชุม
คณะกรรมการ
สถานศึกษาโรงเรียน
ลาดยาววิทยาคม 

1. เพื่อจัดการประชุม
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน โรงเรียนลาดยาว
วิทยาคม   
2. เพื่อให้คณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โรงเรียน
ลาดยาววิทยาคม มสี่วนร่วมใน
การส่งเสริม สนับสนุน ก ากับการ
ด าเนินกิจการของสถานศึกษา 

ขั้นเตรียมงาน (PLAN) 
-  ประชุมคณะกรรมการจดัท าโครงการ/
กิจกรรม 
-  น าเสนอโครงการ/ กิจกรรม 
ขั้นด าเนินการ (DO) 
-  ด าเนินการตามแผนการด าเนินงาน  
ขั้นตรวจสอบ 
-  สรุปและประเมินผลกิจกรรม 
ขั้นรายงาน  
-  รายงานผลการด าเนินงานตามกจิกรรม 

ตลอดปีการศึกษา 2,000   งบอุดหนุน นางสาวณัฐปภัสร์   
ศรีตะลหฤทัย 

โครงการพัฒนาระบบ
สารสนเทศในโรงเรียน
ลาดยาววิทยาคม 

1. เพื่อสร้างและพัฒนาระบบ
ข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียนให้
สมบูรณ์และเป็นปจัจุบัน 
2. ข้อมูลสารสนเทศพ้ืนฐาน
จ าเป็นในการวิเคราะหห์า
ประสิทธิภาพของสถานศึกษา 
3. เพื่อเป็นแหล่งให้บริการและ
เผยแพร่ข้อมลูสารสนเทศแก่
บุคลากรและผู้สนใจ 

ขั้นเตรียมงาน 
1. ประชุมเสนอโครงการ ขออนุมตัิโครงการ 
2. ประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการ 
3. ก าหนดรูปแบบขอบเขตข้อมลู และขอบเขต
การท างาน 
ขั้นด าเนินการ 
1. จัดหาวัสดุ – ครุภณัฑ์ (OBEC – SMIS) 
2. เก็บรวบรวมข้อมลู  วิเคราะห์  ประมวลผล 
3. จัดท า Web site น าเสนอข้อมูลสารสนเทศ
เพื่อการบริหารของโรงเรยีนให้มีความทันสมัย
และมีข้อมลูที่เป็นปัจจบุันเพื่อเผยแพร่  
4. จัดท าปรับปรุงข้อมลูด้าน ๆ ใหม้ีความ
สมบูรณ์ และมีความเป็นปัจจุบันมากยิ่งขึ้น 
ขั้นตรวจสอบ  
- ติดตาม ตรวจสอบผลการด าเนินการ 
ประเมินผลการด าเนินการ 
ขั้นรายงาน  
-รายงานผลการด าเนินการโครงการ 

ตลอดปีการศึกษา 4,000 งบอุดหนุน นางสาวนริศรา   
ตรีสังข ์
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โครงกำร วัตถุประสงค์ วิธีด ำเนินกิจกรรม ระยะเวลำ งบประมำณ 
แหล่ง

งบประมำณ 
ผู้รับผิดชอบ 

โครงการดุริยางค์
สัมพันธ์ 

1. เพื่อส่งเสรมิและพัฒนาผู้เรียน
ให้มีทักษะในด้านวิชาดนตร ี
2. เพื่อน าความรู้ความสามารถ
ทางด้านดนตรไีปประกอบอาชีพ
ได ้

ขั้นเตรียมงาน ( Plan) 
    -  ประชุมคณะกรรมการการจดัท าโครงการ/
กิจกรรม 
    -  น าเสนอโครงการ/กิจกรรม 
ขั้นด าเนินการ (Do) 
    -  ด าเนินการตามแผนการด าเนินงาน 
ขั้นตรวจสอบ (Check) 
    -  สรุปและประเมินผลกิจกรรม 
ขั้นรายงาน (Action) 
    -  รายงานผลการด าเนินงานตามกิจกรรม 

ตลอดปีการศึกษา 5,000 งบอุดหนุน นายนิลรตัน์  พึ่งพา 

โครงการดนตรสีัมพันธ์ 1. เพื่อส่งเสรมิและพัฒนาผู้เรียน
ให้มีทักษะในด้านวิชาดนตรแีละ
สามารถประกอบอาชีพได ้
2. เพื่อส่งเสรมินักเรยีนโรงเรียน
ลาดยาววิทยาคมมีทักษะในดา้น
วิชาดนตรี ร้อยละ 70 

ขั้นเตรียมงาน ( Plan) 
    -   ประชุมคณะกรรมการการจดัท า
โครงการ/กิจกรรม 
    -    น าเสนอโครงการ/กิจกรรม 
ขั้นด าเนินการ (Do) 
    -    ด าเนินการตามแผนการด าเนินงาน 
ขั้นตรวจสอบ (Check) 
    -    สรุปและประเมินผลกิจกรรม 
ขั้นรายงาน (Action) 
    -    รายงานผลการด าเนินงานตามกิจกรรม 

ตลอดปีการศึกษา 5,000 งบอุดหนุน นายอภิรักษ์   
กัลพันธ์ุ 

โครงการพัฒนางาน
ปฏิคม 

1. เพื่อติดตาม ดูแล และ
ขับเคลื่อนการด าเนินงานของ
สถานศึกษาในด้านปฏคิมให้
บรรลผุลส าเร็จตามเปา้หมาย 
2. เพื่อจัดเตรยีม จัดหา และ
ประสานงานเพื่อเตรยีมวสัดุ 
อุปกรณ์ อาหาร เครื่องดื่มในการ
รับรองบุคลากรต่างๆ ที่จะมาจดั 

ขั้นเตรียมงาน (Plan) 
- เขียนโครงการเพื่อขออนุมัต ิ
ขั้นด าเนินการ(Do) 
- ด าเนินการปฏิบตัิงานตามโครงการ ได้แก ่
- ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ตามโครงการ 
ขั้นตรวจสอบ (Check) 
- ติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติงานตาม
โครงการ 

ตลอดปีการศึกษา 10,000 งบอุดหนุน นางทัศนีย์  เพิ่มภาค 
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โครงกำร วัตถุประสงค์ วิธีด ำเนินกิจกรรม ระยะเวลำ งบประมำณ 
แหล่ง

งบประมำณ 
ผู้รับผิดชอบ 

 กิจกรรมในโรงเรยีนตามวาระ
อย่างเหมาะสมแก่โอกาส 
3. ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามี
ส่วนร่วมในงานปฏิคมโรงเรียน 

- ประเมินผลโครงการ 
ขั้นรายงาน (Check) 
- จัดท ารายงานสรุปผลการประเมนิโครงการ 
- เสนอผู้อ านวยการลงนามรับทราบ 
- น าเสนอผู้มสี่วนเกี่ยวข้อง 

    

โครงการพัฒนาระบบ
เว็บไซต์ประจ าปี
การศึกษา 2565 

1. เพื่อเพิ่มการเก็บเอกสารในรปู
ของเอกสารอิเล็กทรอนิกส์บน
เว็บไซตม์ากขึ้น 
2. เพื่อสร้างระบบการท างาน
แบบสังคมไร้กระดาษบนเว็บไซต์
ของโรงเรียน 
3. เพื่อลดการเก็บส าเนาเอกสาร
ในรูปของกระดาษ 

ขั้นเตรียมงาน (PLAN) 
-  เขียนโครงการเพื่อขออนุมัต ิ
ขั้นด าเนินการ (DO) 
-  เสนอโครงการเพื่อขออนุมัต ิ
-  ด าเนินงานตามโครงการ (จัดซื้อวัสดุ) 
ขั้นตรวจสอบ (CHECK) 
-  น าอุปกรณ์มาใช้ในงานเว็บไซต ์
ขั้นรายงาน (ACTION 
-  ติดตามประเมินผล 
-  สรุปผลการด าเนินงาน 

ตลอดปีการศึกษา 13,000 งบอุดหนุน นางสาววริษา   
ทรัพย์ส าราญ 

โครงการพัฒนางาน
บริหารทั่วไป 

เพื่อจัดซื้อจัดหา และซ่อมแซม
วัสดุครภุัณฑ์ของงานบริหาร
ทั่วไป ให้มีคุณภาพการใช้งานท่ีดี  
มีประสิทธิภาพ มีจ านวนเพียงพอ
ต่อการใช้งาน และมีความ
คล่องตัวในการท างานของงาน
บริหารทั่วไป 

ขั้นเตรียมงาน (PLAN) 
1. ส ารวจสภาพวัสดุอุปกรณ์และครุภัณฑ์ของ 
งานบริหารทั่วไป ท่ีต้องซ่อมแซม จัดหา และ
จัดซื้อให้เพียงพอต่อการใช้งานตลอดปีการศึกษา 
2565 
2. จัดท าโครงการเพื่อเสนอขออนุมัต ิ
3. ประชุมคณะท างานเพื่อแบ่งหน้าท่ีรับผิดชอบ 
ขั้นด าเนินการ (DO) 
1. จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และครุภณัฑต์าม
ระยะเวลาและตามความจ าเป็น 
2. ตรวจสภาพการใช้งานของวัสดอุุปกรณ์และ
ครุภณัฑ์ให้มีความพร้อมในการใช้งานอย่าง
สม่ าเสมอเทอมละ 1-2 ครั้ง 

ตลอดปีการศึกษา 135,000 งบอุดหนุน นางสาวรัตนาภรณ ์
ดิษฐ์ทอง 
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โครงกำร วัตถุประสงค์ วิธีด ำเนินกิจกรรม ระยะเวลำ งบประมำณ 
แหล่ง

งบประมำณ 
ผู้รับผิดชอบ 

  

3. ด าเนินการซ่อมแซมอุปกรณ์ส านักงานเมื่อมี
การช ารุดเสียหายหรือไม่มปีระสิทธิภาพในการ
ใช้งาน 
ขั้นตรวจสอบ (CHECK) 
สังเกตบุคลากรมีการพัฒนาหลังการด าเนินการ 
ขั้นรายงาน (ACTION) 
สรุปรายงานผลโครงการเมื่อสิ้นปกีารศึกษา 
2565 

    

โครงการกีฬาสัมพันธ์
ชุมชน 

1. เพื่อเป็นกิจกรรมทีส่่งเสริมให้
นักเรียนท่ีมีความสนใจและมี
ทักษะกีฬาประเภทต่างๆได้มี
กีฬาท่ีสนใจไดเ้ล่นและฝึกอย่าง
ต่อเนื่องและเป็นระบบ 
2. เพื่อให้นักเรียนท่ีเป็นนักกีฬา
ของโรงเรียนได้มโีอกาสได้เข้า
ร่วมการแข่งขันกีฬาในรายการ
แข่งขันต่างๆที่หน่วยงาน ชุมชน 
องค์กรอื่นๆที่จัดขึ้น 
3. เพื่อฝึกซ้อมนักกีฬาเข้าไปท า
การแข่งขันกีฬานักเรียน
นักศึกษาในระดับจังหวัดและใน
ระดับสูงขึ้นต่อไป 

ขั้นเตรียมงาน (PLAN) 
- จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติจากผู้บริหาร 
- แต่งตั้งค าสั่งคณะกรรรมการด าเนินงานตาม
โครงการ 
- ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนการ
ด าเนินงาน 
ขั้นด าเนินการ (DO) 
ด าเนินการตามโครงการ 
- กิจกรรมแข่งขันกีฬาภายนอก 
- กิจกรรมแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ชุมชน  
- กิจกรรมที่องค์กร หน่วยงาน ชุมชน จัดการ
แข่งขันกีฬา  
ขั้นตรวจสอบ(CHECK) 
- ให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมท าแบบประเมินความพึง
พอใจ 
- วิเคราะหผ์ลของกิจกรรม 
ขั้นรายงาน (ACTION) 
- ประชุมสรุปงานและรวบรวมข้อมูล ท้ังข้อดี
และข้อเสียของการจัดโครงการนี้  
- สรุปผลการท ากิจกรรม และข้อมูลที่รวบรวมไว ้

พฤษภาคม 2565 
ถึง มีนาคม 2565 

15,000 งบอุดหนุน นายปราโมทย์   
พูลเกิด 
นายสมเกียรติ  
ส าเภารอด 
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โครงกำร วัตถุประสงค์ วิธีด ำเนินกิจกรรม ระยะเวลำ งบประมำณ 
แหล่ง

งบประมำณ 
ผู้รับผิดชอบ 

  

ทั้งหมด 
- รวบรวมข้อมูลจากแบบประเมินและ
ข้อเสนอแนะ 
 จัดท ารายงานสรุปผลโครงการเพื่อเป็น
กรณีศึกษาและข้อมลูในการจดักิจกรรมครั้ง
ต่อไป 

    

โครงการโรงเรยีนปลอด
ขยะ 

1. เพื่อเป็นกรอบและทิศทางการ
จัดการขยะมูลฝอยในพ้ืนท่ี
รับผิดชอบของโรงเรียนใน
ปีงบประมาณ 2565 
2. เพื่อให้มีแนวทางให้เกิดการบูร
ณาการการด าเนินงานร่วมกับ
ภาครัฐ ภาคเอกชน หน่วยงาน 
อปท.และชุมชนในเขตพื้นท่ี
บริการ 
3. เพื่อก าหนดกรอบการ
ด าเนินการ 3 ขั้นตอนในการ
วางแผนและก าหนดมาตรการคือ 
ต้นทาง กลางทาง และปลายทาง 
4. เพื่อน าหลัก 3Rs (Reduce  
Reuse  Recycle) และ 3ช (ใช้
น้อย  ใช้ซ้ า น ากลับมาใช้ใหม่) 
มาใช้ในการแก้ปัญหา 
5. เพื่อน ากรอบนโยบายตาม
แผนแม่บทการบริหารจัดการ 
ขยะมูลฝอยของประเทศ มาใช้ใน
การก าหนดแนวทางในการ
ด าเนินการ 

ขั้นเตรียมงาน (PLAN) 
-  ส ารวจสถานท่ี อาคารเรียน และอาคาร
ประกอบ 
-  เขียนโครงการเพื่อเสนอขออนุมตัิ 
ขั้นด าเนินการ (DO) 
-  ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุ – อุปกรณ์ ตามโครงการ 
-  ด าเนินการปฏิบตัิงานตามโครงการ 
ขั้นตรวจสอบ (CHECK) 
-  ติดตามตรวจสอบผลการปฏบิัตงิานตาม
โครงการ 
-  ประเมินผลโครงการ 
ขั้นรายงานผล (ACTION)  
-  จัดท ารายงานสรุปผลการประเมินโครงการ 
-  เสนอผู้อ านวยการลงนามรบัทราบ 
-  น าเสนอผู้มสี่วนเกี่ยวข้อง 

ตลอดปีการศึกษา 20,000 งบรายจ่ายก่อน
จัดสรร 

นายภราดร    
บัวปอน 
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โครงกำร วัตถุประสงค์ วิธีด ำเนินกิจกรรม ระยะเวลำ งบประมำณ 
แหล่ง

งบประมำณ 
ผู้รับผิดชอบ 

โครงการน้ ามันเชื้อเพลิง
พาหนะ 

1. เพื่อให้การด าเนินการเกี่ยวกับ
น้ ามันเชื้อเพลิงยานพาหนะของ
ทางราชการเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย 
2. โรงเรียนลาดยาววิทยาคมมี
ยานพาหนะที่พร้อมใช้งาน 

ขั้นเตรียมงาน (PLAN) 
1. ประชุมคณะกรรมการจัดท าโครงการ/
กิจกรรม  
2. น าเสนอโครงการ/กิจกรรม 
ขั้นด าเนินการ (DO) 
- ด าเนินการตามแผนการด าเนินงาน 
ขั้นตรวจสอบ(CHECK) 
- สรุปและประเมินผลกิจกรรม 
ขั้นรายงาน (ACTION) 
- รายงานผลการด าเนินงานตามกจิกรรม 

ตลอดปีการศึกษา 140,000 งบรายจ่ายก่อน
จัดสรร 

นางสาวรัตนาภรณ์  
ดิษฐ์ทอง  
นายภราดร บัวปอน 

โครงการซ่อมแซม
ยานพาหนะ 

1. เพื่อให้การด าเนินการเกี่ยวกับ
การบ ารุงรักษายานพาหนะของ
ทางราชการเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย 
2. โรงเรียนลาดยาววิทยาคมมี
ยานพาหนะที่พร้อมใช้งาน 

ขั้นเตรียมงาน (PLAN) 
1. ประชุมคณะกรรมการจัดท าโครงการ/
กิจกรรม  
2. น าเสนอโครงการ/กิจกรรม 
ขั้นด าเนินการ (DO) 
- ด าเนินการตามแผนการด าเนินงาน 
ขั้นตรวจสอบ(CHECK) 
- สรุปและประเมินผลกิจกรรม 
ขั้นรายงาน (ACTION) 
- รายงานผลการด าเนินงานตามกจิกรรม 

ตลอดปีการศึกษา 150,000 งบรายจ่ายก่อน
จัดสรร 

นางสาวรัตนาภรณ์  
ดิษฐ์ทอง  
นายภราดร บัวปอน 

โครงการส่งเสริม
พัฒนาการเรียนรู้ด้วย
ไอซีที 

1. เพื่อให้นักเรียนมีวัสดุฝึก
เพียงพอต่อการฝึกปฏิบัติดา้น
ฮารด์แวร ์
2. เพื่อให้นักเรียนมีความรู้จาก
การฝึกปฏิบัติด้านฮาร์ดแวร์
เบื้องต้น 
 

ขั้นเตรียมงาน (PLAN) 
-  ส ารวจรายการวัสดุท่ีต้องการใช้งาน 
-  เขียนโครงการเพื่อขออนุมัติ 
ขั้นด าเนินการ (DO)  
-  เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 
-  ด าเนินงานตามโครงการ(จัดซ้ือวัสดุ) 
-  ฝึกปฏิบัติ/อบรมกับนักเรียน 

ตลอดปีการศึกษา 70,000 งบกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรยีน 

นายภูมิศักดิ์   
คงจันทร์ 
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โครงกำร วัตถุประสงค์ วิธีด ำเนินกิจกรรม ระยะเวลำ งบประมำณ 
แหล่ง

งบประมำณ 
ผู้รับผิดชอบ 

 3. เพื่อให้มีเครื่องคอมพิวเตอร์ที่
เป็นผลจากการฝึกปฏิบตัิ
ฮารด์แวร ์

ขั้นตรวจสอบ (CHECK) 
-  ส ารวจ รวบรวมปัญหาในการด าเนินโครงการ 
ขั้นรายงาน (ACTION) 
-  ติดตามประเมินผล 
-  สรุปผลการด าเนินงาน 

    

โครงการซ่อมบ ารุง
คอมพิวเตอร์และ
เครื่องปรับอากาศ  

1. เพื่อซ่อมบ ารุงและอัปเกรด
คอมพิวเตอร์ในห้องปฏิบัติการที่
ใช้งานมานานกว่า 8 ปี ให้ใช้
แอปพลิเคชันและ
ระบบปฏิบตัิการที่ทันสมัยขึ้นได ้
2. เพื่อให้มีเครื่องคอมพิวเตอร์ใช้
งานเพียงพอกับจ านวนนักเรียน
และรองรับการเรียนการสอน
ตามหลักสูตรที่โรงเรียนฯ 
ก าหนด 
3. เพื่อซ่อมแซมปรับปรุงและ
บ ารุงรักษาเครื่องปรับอากาศใน
ห้องปฏิบัติการให้อยู่ในสภาพ
พร้อมใช้งาน 

ขั้นเตรียมงาน (PLAN) 
-  ส ารวจรายการวัสดุที่ต้องการใช้งาน 
-  เขียนโครงการเพื่อขออนุมัต ิ
ขั้นด าเนินการ (DO) 
-  เสนอโครงการเพื่อขออนุมัต ิ
-  ด าเนินงานตามโครงการ(จัดซื้อวัสดุ) 
ขั้นตรวจสอบ (CHECK) 
-  ส ารวจ รวบรวมปัญหาในการด าเนินโครงการ 
ขั้นรายงาน (ACTION) 
-  ติดตามประเมินผล 
-  สรุปผลการด าเนินงาน 

ตลอดปีการศึกษา 160,000 งบเงินบ ารุง
การศึกษา 

นายภูมิศักดิ์   
คงจันทร์ 

โครงการพัฒนาห้องไร้
พรมแดนเพื่อสนับสนุน
การเรยีนไอซีที  

1. เพื่อซ่อมบ ารุงและอัปเกรด
คอมพิวเตอร์ในห้องปฏิบัติการที่
ใช้งานมานานกว่า 8 ปี ให้ใช้
แอปพลิเคชันและ
ระบบปฏิบตัิการที่ทันสมัยขึ้นได ้
2. เพื่อให้มีเครื่องคอมพิวเตอร์ใช้
งานเพียงพอกับจ านวนนักเรียน
และรองรับการใช้งานตาม
หลักสตูรที่โรงเรียนฯก าหนด 

ขั้นเตรียมงาน (PLAN) 
-  ส ารวจรายการวัสดุท่ีต้องการใช้งาน 
-  เขียนโครงการเพื่อขออนุมัติ 
ขั้นด าเนินการ (DO) 
-  เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 
-  ด าเนินงานตามโครงการ(จัดซ้ือวัสดุ) 
ขั้นตรวจสอบ (CHECK) 
-  ส ารวจ รวบรวมปัญหาในการด าเนินโครงการ 
ขั้นรายงาน (ACTION) 
-  ติดตามประเมินผล 
-  สรุปผลการด าเนินงาน 

ภาคเรยีนที่ 1 40,000 งบเงินบ ารุง
การศึกษา 

นายอนิรุทธ์   
พูนวิวัฒน์ 
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โครงกำร วัตถุประสงค์ วิธีด ำเนินกิจกรรม ระยะเวลำ งบประมำณ 
แหล่ง

งบประมำณ 
ผู้รับผิดชอบ 

โครงการปรับปรุง
ประสิทธิภาพเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตเพื่อการ
เรียนการสอน 

1. เพื่อจัดหาวัสดุอุปกรณ์
กระจายสัญญาณ 
2. เพื่อจัดหาอุปกรณ์จัดเก็บ
ข้อมูลที่รองรับเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต 
3. เพื่อบริการอินเทอร์เนต็ไร้สาย
ให้กับนักเรียนบรเิวณ
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร ์
4. เพื่อบริการพื้นที่การเก็บข้อมลู
ที่เอื้อต่อการจัดการเรยีนการ
สอนกับครู และกลุม่บริหาร
โรงเรียน 

ขั้นเตรียมงาน (PLAN) 
-  ส ารวจรายการวัสดุที่ต้องการใช้งาน 
-  เขียนโครงการเพื่อขออนุมัต ิ
ขั้นด าเนินการ (DO) 
-  เสนอโครงการเพื่อขออนุมัต ิ
-  ด าเนินงานตามโครงการ(จัดซื้อวัสดุ) 
ขั้นตรวจสอบ (CHECK) 
-  ส ารวจ รวบรวมปัญหาในการด าเนินโครงการ 
ขั้นรายงาน (ACTION) 
-  ติดตามประเมินผล 
-  สรุปผลการด าเนินงาน 

ภาคเรยีนที่ 1 50,000 งบเงินบ ารุง
การศึกษา 

นางสาวนริศรา  
ตรีสังข์   

โครงการโรงอาหาร
สะอาด ปลอดภยั ได้
มาตรฐาน 

1. เพื่อให้โรงเรียนมีอาหาร
สะอาดปลอดภัยได้มาตรฐาน 
2. เพื่อให้นักเรียนมีพฤติกรรม
การรับประทานอาหารอย่างมี
ความสุข 
3. เพื่อให้โรงอาหารของโรงเรยีน
สะอาด ปลอดภยัไดม้าตรฐาน 

ขั้นเตรียมงาน 
- ส ารวจสภาพโรงอาหาร การขายอาหาร คุณภาพ  
  อาหารท่ีขาย 
- เขียนโครงการเพื่อขออนุมัติ 
ขั้นด าเนินการ 
- ด าเนินการปฏิบัติงานตามโครงการ ได้แก่ 
- ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุ-อุปกรณ์ตามโครงการ 
- เชิญวิทยากรให้ความรู้ แม่ค้า นักเรียนและจัด
นิทรรศการ ประชาสัมพันธ์ในโรงอาหาร 
ขั้นตรวจสอบ  
- ติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติงานตามโครงการ 
- ประเมินผลโครงการ 
ขั้นรายงาน  
- จัดท ารายงานสรุปผลการประเมินโครงการ 
- เสนอผู้อ านวยการลงนามรับทราบ 
- น าเสนอผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 

ตลอดปีการศึกษา 5,000 งบร้านค้า นางทัศนีย์  เพิ่มภาค 
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โครงกำร วัตถุประสงค์ วิธีด ำเนินกิจกรรม ระยะเวลำ งบประมำณ 
แหล่ง

งบประมำณ 
ผู้รับผิดชอบ 

โครงการจดัท าบัตร
ประจ าตัวนักเรียน
ส าหรับนักเรียนใหม ่

1. เพื่อให้นักเรียนในโรงเรียน
ลาดยาววิทยาคม ได้มีบัตร
ประจ าตัวนักเรียนเพื่อแสดง
ตัวตน ขณะก าลังศึกษาที่
โรงเรียนลาดยาววิทยาคม 
2. เพื่อเป็นเอกสารที่ทางราชการ
ออกให้ซึ่งนักเรียนจะน าไปใช้ใน
การติดต่อราชการกับหน่วยงาน
อื่นๆ 
3. เพื่อฝึกนิสัยการพกพาเอกสาร
ส าคัญติดตัวซึ่งเป็นไปตาม
กฎหมาย 

ขั้นเตรียมงาน (PLAN) 
-  ส ารวจรายการวัสดุที่ต้องการใช้งาน 
-  เขียนโครงการเพื่อขออนุมัต ิ
ขั้นด าเนินการ (DO) 
-  เสนอโครงการเพื่อขออนุมัต ิ
-  ด าเนินงานตามโครงการ(จัดซื้อวัสดุ) 
และด าเนินการจดัท า 
ขั้นตรวจสอบ (CHECK) 
-  ตรวจสอบการจดัท าบัตรประจ าตัวนักเรียนกับ
นักเรียนใหม่ที่ยังไม่มีบตัร 
ขั้นรายงาน (ACTION) 
-  ติดตามประเมินผล 
-  สรุปผลการด าเนินงาน 

ภาคเรยีนที่ 1 12,000 งบอ่ืนๆ นางสาวนริศรา  
ตรีสังข ์
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