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ส่วนที่ 1 
สภาพทั่วไป 

 
1.สภาพทั่วไป 
1.1 สภาพทั่วไปโรงเรียนพุนพินพิทยาคม 

 ชื่อโรงเรียนพุนพินพิทยาคม ที่ตั้ง เลขที่ 125 หมู่ที่  3ต าบลท่าข้าม อ าเภอพุนพินจังหวัด
สุราษฏร์ธานี สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาเขต11 โทร0-7731-1321 โทรสาร 0-7731-
1999  e-mail: Pk_school@outlook.co.th, website : www.phunphin.ac.th เปิดสอนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เนื้อที่ 39 ไร่ 3 งาน 36 ตารางวา เขตพื้นที่บริการ
ต าบลต่าง ๆ ในอ าเภอพุนพิน ได้แก่ 16 ต าบล 96 หมู่บ้าน ได้แก่ 

1. ท่าข้าม  (Tha Kham)  6 หมู่บ้าน 

2. ท่าสะท้อน  (Tha Sathon)  6 หมู่บ้าน 

3. ลีเล็ด 

 (Lilet)  8 หมู่บ้าน 

4. บางมะเดื่อ  (Bang Maduea)  7 หมู่บ้าน 

5. บางเดือน  (Bang Duean)  5 หมู่บ้าน 

6. ท่าโรงชา้ง 

 (Tha Rong Chang)  5 หมู่บ้าน 

7. กรูด  (Krut)  5 หมู่บ้าน 

8. พุนพิน 

 (Phunphin)  3 หมู่บ้าน 

9. บางงอน 

 (Bang Ngon)  11 หมู่บ้าน 

10. ศรีวิชัย  (Si Wichai)  3 หมู่บ้าน 

11. น ้ารอบ  (Nam Rop)  7 หมู่บ้าน 

12. มะลวน  (Maluan)  9 หมู่บ้าน 

13. หัวเตย  (Hua Toei)  7 หมู่บ้าน 

14. หนองไทร  (Nong Sai)  5 หมู่บ้าน 

15. เขาหัวควาย  (KhaoHua Khwai)  4 หมู่บ้าน 

16. ตะปาน  (Tapan)  5 หมู่บ้าน 
 

 

 
 
 
 
 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%87%E0%B8%94
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
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1.2 ประวัติโรงเรียนและผลงานโดยย่อ 
   10 มิถุนายน 2497 เปิดการเรียนการสอนครั้งแรกในระดับชั้น ม.1 (ป.5 ปัจจุบัน) 
   15 มิถุนายน 2498 บรรจุแต่งตั้ง นายอ านวย คงส าราญ เป็นครูคนแรกของโรงเรียน 
   20 กันยายน 2498 บรรจุแต่งตั้ง นายนาวี รักษาพราหมณ์ เป็นครูใหญ่คนแรก 
   20 ธันวาคม 2499 ย้ายสถานที่เรียนจากหอฉัตรวัดท่าข้าม มาเรียนในอาคารเรียน
ชั่วคราวบนที่ดินของโรงเรียนปัจจุบัน ซึ่งเป็นที่ดินในความดูแลของ พระธรรมปรีชาอุดม อดีตเจ้าคณะ
จังหวัดสุราษฎร์ฯ 
   20 กุมภาพันธ์ 2518 อ าเภอขอจัดตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาประจ าอ าเภอ 
   มีนาคม 2518 กรมสามัญศึกษาให้จังหวัดคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้น ม.ศ1 
   13 มิถุนายน 2518 กระทรวงศึกษาธิการประกาศจัดตั้งชื่อโรงเรียนพุนพินพิทยาคม 
   ปีการศึกษา 2518 รับคัดเลือกเช้าโครงการโรงเรียนผู้น าการใช้หลักสูตร 
   ปีการศึกษา 2536 เป็นโรงเรียนแม่แบบแนะแนว โรงเรียนเป้าหมายการพัฒนาการ 
แนะแนวและสอร.โรงเรียนพัฒนาห้องสมุดแบบเครือข่ายศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนวิชาศิลปศึกษา
ดนตรีและนาฏศิลป์ 
   ปีการศึกษา 2540 เป็นโรงเรียนปฏิรูปการศึกษา 
   ปีการศึกษา 2545 โรงเรียนแกนน าใช้หลกัสูตรสถานศึกษาขัน้พื้นฐาน 
   ปีการศึกษา 2547 โรงเรียนเข้าร่วมโครงการความสามารถพิเศษด้านภาษาไทย   
ภาษาอังกฤษ  และคณิตศาสตร์ของสถานศึกษา 
           ปีการศึกษา 2548 โรงเรียนเป็นศูนย์ ERIC ของเขตพื้นที่การศึกษาสุราษฏร์ธานีเขต 2 
 ปีการศึกษา 2551 โรงเรียนผู้น าการเปลี่ยนแปลง 

   ปีการศึกษา 2551 เป็นโรงเรียนร่วมโครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลกกับชมรมพุทธศาสน์สากล 
  ปีการศึกษา 2552 เป็นโรงเรียนสีขาว 

            ปีการศึกษา 2553 ได้รับการรับรองโรงเรียนมาตรฐานระบบต้านยาเสพติดจากอาสา
กาชาด สภากาชาดไทย 
           ปีการศึกษา 2553 เป็นโรงเรียนน าร่องความปลอดภัยด้านจราจรระดับจังหวัด
สุราษฏร์ธานี 
           ปีการศึกษา 2556 ได้รับรางวัลสถานศึกษาพอเพียง กระทรวงศึกษาธิการ 

            ปีการศึกษา 2557ได้รับรางวัลโรงเรียนระดับเพชร ในโครงการโรงเรียนต้นแบบระบบ
มาตรฐานต้านยาเสพติด 
           ปีการศึกษา 2558 ได้รับการประกาศเกียรติคุณเป็นโรงเรียนดีเด่นในการส่งเสริม
พัฒนาและพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนในด้านคุณธรรม จริยธรรม ความเสียสละและการเป็นผู้น า 
  ปีการศึกษา 2559 ได้รับรางวัลผลงานดีเด่นด้านสถานศึกษาพอเพียงปี 2559 
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  ปีการศึกษา 2560 ได้รับรางวัลผลงานดีเดน่ด้านสถานศึกษาพอเพียงปี 2560 
  ปีการศึกษา 2561 ไดร้ับรางวัลเครอืข่ายแนะแนวการศกึษาในระดับดีเยี่ยม 
  ได้รับรางวัลธนาคารโรงเรียนส่งเสริมการออมดีเดน่ระดับประเทศ 
        2562 เป็นศูนยก์ารจัดการเรียนรูต้ามหลักปรัชญาของเศรษฐพอเพียง 
        2563 ได้รับรางวัลโรงเรียนมาตราฐานสากล SCQA 
        2564 นายธีรเดช จูท่ิ่น ผู้อ านวยการโรงเรียนพุนพินพิทยาคมคนปัจจุบัน 
 
1.3 เอกลักษณ์ของโรงเรียน 
 
  
  
 
 สัญลักษณ ์  เทวรูปพระนารายณ ์
 คติพจน์   สพฺเพส ส คปูตาน สามคฺควีุฑฺฒิสาฐิกา 

(รู้รักสามัคคี มองโลกแตแ่ง่ดี ลดเงื่อนไขและข้อแม้สว่นตน มุง่ผลที่
เกิดแก่องค์กร) 

 สีประจ าโรงเรียน  เขียว – เหลือง 
 สีเขียว   หมายถึง ความส าเรจ็ ความสมหวัง ความสุข ความพึงพอใจ 

สีเหลือง หมายถึง ความสุภาพ ออ่นโยน นิ่มนวล ความมสีัมมาคารวะ ความรู ้
ปัญญา 

สีเขียว + สีเหลือง หมายถึง ความส าเร็จ ความสมหวังที่มาจากพื้นฐานของสติปญัญา 
ความรู ้ ความสุภาพ อ่อนโยน และ ความมีสัมมาคารวะ ท าให้เกิด
ความสุขในชีวติ 

 ค าขวัญโรงเรียน  เรียนดี มีวินัย ใจกตัญญู รู้คุณธรรม 
อักษรย่อของโรงเรียน พ.ค.ที่ซึ่งพาพวกเราทุกคนไปสู่ความดีงาม 
อัตลักษณ์ของโรงเรียน    ยิ้มไหว ้ ทกัทายกัน 
ค่านิยมองคก์ร  โรงเรียนพุนพินพทิยาคมองค์กรแห่งการเรียนรู้เชิดชูคุณธรรม 
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ริมเขื่อน 

บ้านพักครู 

บ้านพักนักเรียน 

ประตู 1 

ถนนพุนพิน - สุราษฎร์ธานี 

อาคารอเนกประสงค์ 
โรงอาหาร 

 

อาคารเรียน 
5 

 
โรงฝึกงาน 4 

 
อาคารเรียน 4 

อาคารเรียน 1 

อาคารเรียน 2 

อาคารเรียน 3 อาคารเรียน 6 

อาคาร
ห้องสมุด  

 
 
 
 
 
 
 

สนามฟตุบอล 

โดมโชคตาปี 

เสาธง 

ประตู 2 ประตู 3 
 

ห้องสารานุกรม ห้องยาม 

ลานหยดน้ำ 

ประตู 4 

ฐานพระนารายณ ์ พระพุทธรูป 

บ้านพักครู ห้องน้ำ ญ 

ห้องน้ำ ญ 

ห้องน้ำ ช 

ร้านค้าสหกรณ ์

โรงรถ 

ฐานพระนารายณ ์

 

โรงฝึกงาน 1 

ห้องน้ำ ญ 

พ้ืนท่ีเตรียมการสร้าง
อาคารอเนกประสงค ์

โรงอาหาร 2 
 

1.4 แผนผังโรงเรียน 
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โครงสร้างงานบริหารโรงเรียนพุนพินพิทยาคม 
 

 

 

 

 

 

   

 

ผู้อำนวยการสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

สำนักงานกลุ่มบริหารวิชาการ 
     กลุ่มงานหลักสูตรและการจัดการเรียน การสอน 
     กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
     กลุ่มงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
     กลุ่มนิเทศภายใน 

กลุ่มงานทะเบียน – วดัผลและประเมินผลการศึกษา 
     กลุ่มงานส่งเสริมความรู้ทางวิชาการ 

กลุ่มงานพัฒนาส่ือนวัตกรรมเทคโนโลยีและแหล่ง
เรียนรู้ 
กลุ่มงานบริหารบคุคล 
กลุ่มงานจัดทำสำมะโนประชากรวยัเรียน 
กลุ่มงานห้องเรียนพิเศษ 

 กลุ่มงานประกันคุณภาพการศึกษา 

 

สำนักงานกลุ่มอำนวยการ 
กลุ่มงานแผนงานและงบประมาณ 

- งานขอ้มูลและสารสนเทศ 
- งานพัฒนานโยบายและแผน 
- งานการเงิน การบัญชี การพัสดุและ

สินทรัพย ์
- งานจัดการควบคุมภายในสถานศึกษา 

กลุ่มงานบริหารงานบุคลากร 
- งานอัตรากำลัง การกำหนดตำแหน่งและ

วิทยฐานะ 
- งานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง 
- งานพัฒนาบุคลากรและเสริมสร้าง

ประสิทธิภาพ 
- งานบำเหน็จความชอบและทะเบียน

ประหวัด 
กลุ่มงานธุรการ 
กลุม่งานการจัดระบบโครงสร้างการบริหาสถานศึกษา

และพัฒนาองค์กร 

สำนักงานกลุ่มบริหารทั่วไป 
- กลุ่มงานสิ่งแวดล้อมอาคาร

สถานที่ 
- กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ 
- กลุ่มงานเลขานุการและ

คณะกรรมการสถานศึกษาข้ัน
พื้นฐาน 

- กลุ่มงานสัมพันธ์ชุมชน 
- กลุ่มงานรักษาความปลอดภัย

และเวรยาม 
- กลุ่มงานยานพาหนะ 

 

 

 

 

 

สำนักงานกลุ่มกิจการนักเรียน 
- กลุ่มงานส่งเสริมกิจกรรมนักเรียน 
- กลุ่มงานระบบดูแลช่วยเหลือ

นักเรยีน 
- กลุ่มงานอนามัยโรงเรียน 
- กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและ  

โภชนาการ 
- กลุ่มงานสวัสดิการ สวัสดิภาพและ

กองทุนพัฒนาการศึกษา 
 

นักเรยีน 

 

รองผู้อำนวยการกลุม่บริหารวิชาการ รองผู้อำนวยการกลุม่งบประมาณ รองผู้อำนวยการกลุม่บริหารทั่วไป รองผู้อำนวยการกลุม่กจิการนักเรียน 

เครือข่ายผู้ปกครองนกัเรียน 
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2. ข้อมูลพื้นฐาน 

2.1 บุคลากรในโรงเรียนพุนพินพิทยาคม 

ผู้บริหาร 5 คน 

ข้าราชการคร ู   98 คน 

พนักงานราชการ   1 คน 

ครูอัตราจา้ง   6 คน 

ครูต่างชาต ิ   3 คน 

ลูกจ้างประจำ   2 คน 

เจ้าหน้าที่สำนักงาน  4 คน 

พนักงานบริการ   4 คน 

พนักงานขับรถ   1 คน 

พนักงานรักษาความปลอดภัย  2 คน 

 รวม 126 คน 

(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2565) 
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3. ข้อมูลนักเรียน (ข้อมูล ณ วันที ่25 เมษายน 2565) 
ตารางที่ 1 ข้อมลูนกัเรียนปีการศึกษา 2565 
 

ระดับ/ห้อง 
จำนวน 

รวม หมายเหต ุ
ชาย หญิง 

ม.1 210 196 406   

ม.2 183 228 411   

ม.3 204 195 399   

ม.4 126 203 329   

ม.5 128 188 316   

ม.6 116 177 293   

รวม 967 1,187 2,154   
 
 

4. ข้อมูลวิชาการ (ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O–NET) ประจำปีการศึกษา 
2564) 
ตารางที่ 2 แสดงเป้าหมาย 5% ของคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน  
(O-NET) ชั้นมัธยมศกึษาปีที่ 3  แต่ละวิชา  โรงเรยีนพุนพินพิทยาคม ปีการศึกษา 2564  
 

วิชา 

คะแนน 
เฉลี่ยของ 

ปีการศึกษา 
2561 

คะแนน 
เฉลี่ยของ 

ปีการศึกษา 
2562  

คะแนน 
เฉลี่ยของ 

ปีการศึกษา 
2563  

คะแนนเฉลี่ย 

คะแนนเฉลี่ย 
ของเป้าหมาย 

ของปีการศึกษา 
2564  

ภาษาไทย 53.74 54.98 55.00 54.57 57.30 
ภาษาอังกฤษ 27.55 31.14 30.51 29.73 31.22 
คณิตศาสตร ์ 27.59 24.20 26.27 26.02 27.32 
วิทยาศาสตร ์ 36.26 28.77 33.43 32.82 34.46 
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ตารางที่ 3  แสดงเป้าหมาย 5% ของคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน  
(O-NET) ชั้นมัธยมศกึษาปีที่ 6 แต่ละวิชา  โรงเรียนพุนพินพิทยาคม ปีการศึกษา 2564  
 

วิชา 

คะแนน 
เฉลี่ยของ 

ปีการศึกษา 
2561 

คะแนน 
เฉลี่ยของ 

ปีการศึกษา 
2562 

คะแนน 
เฉลี่ยของ 

ปีการศึกษา 
2563 

คะแนนเฉลี่ย 

คะแนนเฉลี่ย 
ของเป้าหมาย 

ของปีการศึกษา 
2564 

ภาษาไทย 46.55 38.24 46.39 43.73 45.91 
สังคมศึกษา
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

34.38 34.43 35.51 34.77 36.51 

ภาษาอังกฤษ 26.44 23.56 25.72 25.24 26.50 
คณิตศาสตร ์ 26.49 21.06 24.46 24.00 25.20 
วิทยาศาสตร ์ 28.28 26.26 28.38 27.64 29.02 

 
ตารางที่ 4 แสดงผลต่างระหว่างคะแนนเฉลี่ยของโรงเรียนเมื่อเทียบกับกับคะแนนเฉลี่ยของเป้าหมาย
จากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพืน้ฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 แต่ละ  วิชา           
โรงเรียนพุนพินพทิยาคม ปีการศึกษา 2564 
    

วิชา คะแนนเฉลี่ยของเป้าหมาย คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน ผลต่าง 

ภาษาไทย 57.30 52.93 -4.37 
ภาษาอังกฤษ 31.22 29.54 -1.68 
คณิตศาสตร ์ 27.32 20.77 -6.55 
วิทยาศาสตร ์ 34.46 29.85 -4.61 

 
จากตารางที่ 4  พบว่าผลต่างระหว่างคะแนนเฉลี่ยของโรงเรียนเมื่อเทียบกับกับคะแนนเฉลี่ย

ของเป้าหมายจากผลการทดสอบทางการศกึษาระดับชาตขิั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ไม่มี
วชิาที่มีคะแนนเฉลี่ยของโรงเรียนสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยของเป้าหมาย 
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ตารางที่ 5 แสดงผลต่างระหว่างคะแนนเฉลี่ยของโรงเรียนเมื่อเทียบกับกับคะแนนเฉลี่ยของเป้าหมาย
จากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพืน้ฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แต่ละวิชา  
โรงเรียนพุนพินพทิยาคม ปีการศึกษา 2564 
   

วิชา คะแนนเฉลี่ยของเป้าหมาย คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน ผลต่าง 
ภาษาไทย 45.91 58.63 12.72 
สังคมศึกษาศาสนา และ
วัฒนธรรม 36.51 

44.62 
8.11 

ภาษาอังกฤษ 26.50 28.76 2.26 
คณิตศาสตร ์ 25.20 30.13 4.93 
วิทยาศาสตร ์ 29.02 36.79 7.77 

 
จากตารางที่ 5  พบว่าผลต่างระหว่างคะแนนเฉลี่ยของโรงเรียนเมื่อเทียบกับกับคะแนนเฉลี่ย

ของเป้าหมายจากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  มี
วิชาที่มีคะแนนเฉลี่ยของโรงเรียนสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยของเป้าหมายมากที่สุดคือ ภาษาไทย สังคมศึกษา
ศาสนา และวัฒนธรรม วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ  ตามลำดับ  

 
ตารางที่ 6  แสดงผลต่างระหว่างคะแนนเฉลี่ยของโรงเรียนเมื่อเทียบกับคะแนนเฉลี่ยของประเทศจาก
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 แต่ละวิชา โรงเรียน
พุนพินพิทยาคม ปีการศึกษา 2564 
    

วิชา คะแนนเฉลี่ยของประเทศ คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน ผลต่าง 
ภาษาไทย 51.19 52.93 1.74 
ภาษาอังกฤษ 31.11 29.54 -1.57 
คณิตศาสตร ์ 24.47 20.77 -3.7 
วิทยาศาสตร ์ 31.45 29.85 -1.6 

 
จากตารางที่ 6 พบว่าผลต่างระหว่างคะแนนเฉลี่ยของโรงเรียนเมื่อเทียบกับกับคะแนนเฉลี่ยของ

ประเทศจากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีวิชาที่มี
คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียนสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยของประเทศคือ ภาษาไทย และกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มี
คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียนต่ำกว่าคะแนนเฉลี่ยของประเทศมากที่สุดคือ  คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และ
ภาษาอังกฤษ ตามลำดับ 
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ตารางที่ 7  แสดงผลต่างระหว่างคะแนนเฉลี่ยของโรงเรียนเมื่อเทียบกับคะแนนเฉลี่ยของประเทศจาก
ผลการทดสอบทางการศกึษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 6 แต่ละวชิา โรงเรียน
พุนพินพิทยาคม ปีการศกึษา 2564  
   

วิชา คะแนนเฉลี่ยของประเทศ คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน ผลต่าง 
ภาษาไทย 46.40 58.63 12.23 
สังคมศึกษาศาสนา และ
วัฒนธรรม 

36.87 44.62 
7.75 

ภาษาอังกฤษ 25.56 28.76 3.2 
คณิตศาสตร ์ 21.28 30.13 8.85 
วิทยาศาสตร ์ 28.65 36.79 8.14 

 
จากตารางที่ 7  พบว่าผลต่างระหว่างคะแนนเฉลี่ยของโรงเรียนเมื่อเทียบกับกับคะแนนเฉลี่ย

ของประเทศ  จากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
วิชาที่มีคะแนนเฉลี่ยของโรงเรียนสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยของประเทศมากที่สุดคือ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์และสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม   ตามลำดับ   

  
ตารางที่ 8  แสดงผลต่างระหว่างคะแนนเฉลี่ยของโรงเรียนเมื่อเทียบกับกับคะแนนเฉลี่ยของเป้าหมาย
และผลต่างระหว่างคะแนนเฉลี่ยของโรงเรียนเมื่อเทียบกับคะแนนเฉลี่ยของประเทศ จากผลการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาตขิั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 6 แต่ละวิชา 
โรงเรียนพุนพินพทิยาคม ปีการศึกษา 2564     

วิชา 

ผลต่างระหว่างคะแนนเฉลี่ย 
ของโรงเรียนเมื่อเทียบกับ 
คะแนนเฉลี่ยของเป้าหมาย 

ผลต่างระหว่างคะแนนเฉลี่ย 
ของโรงเรียนเมื่อเทียบกับ 

รวม คะแนนเฉลี่ยของประเทศ 

มัธยมศึกษาปีท่ี 3 มัธยมศึกษาปีท่ี 6 มัธยมศึกษาปีท่ี 3 มัธยมศึกษาปีท่ี 6 

ภาษาไทย     3 
สงัคมศึกษาศาสนา 
และวัฒนธรรม 

-  -  2 

ภาษาอังกฤษ     2 
คณิตศาสตร ์     2 
วิทยาศาสตร ์     2 

 
 แทนคะแนนเฉลี่ยของโรงเรียนสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยของเป้าหมาย    
 หรือ    แทนคะแนนเฉลี่ยของโรงเรียนสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยของประเทศ  
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 แทนคะแนนเฉลี่ยของโรงเรียนต่ำกวา่คะแนนเฉลี่ยของเป้าหมาย    
 หรือ    แทนคะแนนเฉลี่ยของโรงเรียนต่ำกวา่คะแนนเฉลี่ยของประเทศ  
  
จากตารางที่ 8  สามารถสรุปลำดับการเร่งรดัพัฒนาในแต่ละวิขา  ดังนี ้   
    
เร่งด่วนที่สุด (0) -  
เร่งด่วนมาก (1)    -  
เร่งด่วน (2)         คณิตศาสตร ์ สังคมศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม  ภาษาอังกฤษ และ
วิทยาศาสตร ์
ปกติ  (3)          ภาษาไทย  
พัฒนา (4)          -  
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ส่วนที่ 2 
ความเชื่อมโยง นโยบายและยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 
 1. ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) 
 

คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติได้ดำเนินการจัดทำกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 
2580) เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาประเทศในระยะ 20 ปี โดยกำหนดวิสัยทัศน์ เป้าหมาย และยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

1.วิสัยทัศน์ประเทศไทย 
“ประเทศไทยมีความมั่นคงมั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจ

พอเพียง” และเป็นคติพจน์ประจำชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” 
       เป้าหมาย 

1. ความมั่นคง 
1.1 การมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในประเทศและภายนอกประเทศ

ในทุกระดับ   ทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจกบุคคล และมีความมั่นคงในทุกมิติ ทั้งมิติเศรษฐกิจ 
สังคม สิ่งแวดล้อม และการเมือง 

1.2 ประเทศมีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย มีสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ที่
เข้มแข็งเป็นศูนย์กลางและที่ยืดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน ระบบการเมืองมีความมั่นคง เป็นกลไกที่นำไปสู่การบริหาร
ประเทศที่ต่อเนื่องและโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล 

1.3 สังคมมีความปรองดองและความสามัคคี สามารถผนึกกำลังเพื่อพัฒนาประเทศชุมชนมีความ 
เข้มแข็ง ครอบครัวมีความอบอุ่น 

1.4 ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต มีงานและรายได้ที่มั่นคงพอเพียงกับการดำรงชีวิต มีที่อยู่อาศัย  
และความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน 

1.5 ฐานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม มีความมั่นคงของอาหาร พลังงาน และน้ำ 

2. ความมั่งคั่ง 
2.1 ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง ยกระดับเป็นประเทศในกลุ่มรายได้สูง  

ความเหลื่อมล้ำของการพัฒนาลดลง ประชากรได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนาอย่างเท่าเทียมกันมากขึ้น 
2.2 เศรษฐกิจมีความสามารถในการแช่งชันสูง สามารถสร้างรายได้ ทั้งภายในและภายนอกประเทศ 

สร้างฐานเศรษฐกิจ และสังคมแห่งอนาคต และเป็นจุดสำคัญ ของการเชื่อมโยงในภูมิภาค ทั้งการคมนาคมขนส่ง การผลิต 
การค้าการลงทุนและการทำธุรกิจ มีบทบาทสำคัญใบระดับภูมิภาคและระดับโลก เกิดสายสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและ
การค้าอย่าง    มีพลัง 

2.3 ความสมบูรณ์ในทุนที่จะสามารถสร้างการพัฒนาคนอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ ทุนมนุษย์ ทุนทาง
ปัญญา ทุนทางการเงิน ทุนที่เป็นเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทางสังคม และทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
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3. ความยั่งยืน 
3.1 การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญ รายได้ และคุณภาพชีวิตของประชาชนให้เพิ่มขึ้นอย่าง 

ต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่ไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติเกินพอดี ไม่สร้างมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม จน
เกินความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศน์ 

3.2 การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสอดคล้องกับกฎระเบียบของประชาคมโลก  
ซึ่งเป็นที่ยอมรับร่วมกัน ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีคุณภาพดีขึ้นคนมีความรับผิดชอบ
ต่อสังคม มีความเอื้ออาทร เสียสละเพื่อผลประโยชน์ส่วนรวม 

3.3 ประชาชนทุกภาคส่วนในสังคมยืดถือและปฏิบัติตามปรัชญาชองเศรษฐกิจพอเพียง 
วัตถุประสงค์   

1. เพื่อสรา้งความปรองดองสมานฉันท์ 
2. เพื่อเพิ่มกระจายโอกาสและคุณภาพการให้บริการของรัฐอย่างทัว่ถึง เท่าเทียม เป็นธรรม 
3. เพื่อลดต้นทุนให้ภาคการผลิตและบริการ 
4. เพื่อเพิ่มมูลค่าสินคา้เกษตร อตุสาหกรรม และบริการด้วยนวัตกรรม 

 
2. กรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) มี 6 ยุทธศาสตร์ ซึ่งเกี่ยวข้องกับสำนกังาน
คณะกรรมการการศึกษาขัน้พื้นฐาน 6 ยุทธศาสตร์ ดงันี ้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างความมั่นคง 
 ยุทธศาสตร์ ที่ 1.3 การรักษาความมั่น คงภายใน และความสงบเรียบร้อยภายในตลอดจนการบริหารจัดการ
ความมั่นคงชายแดนและชายกึ่งทะเล  
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
 ยุทธศาสตร์ที่  2.4 การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ในด้านการขนส่ง ด้านพลังงานระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารและการวิจัยและพัฒนา  
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพศักยภาพคน 
 ยุทธศาสตร์ที ่3.1 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชวีิตให้สนับสนุนการเจริญเตบิโตของประเทศ  
 ยุทธศาสตร์ที ่3.2 การยกระดับคุณภาพการศกึษาและการเรียนรูให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง  
 ยุทธศาสตร์ท ี3.3 การปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม คา่นิยมที่พึงประสงค์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสบนความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันทางสังคม 
 ยุทธศาสตร์ที ่4.1 การสรา้งความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล้ำทางด้านเศรษฐกิจและสังคม  
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
 ยุทธศาสตร์ที ่5.1 การจัดระบบอนุรักษ์ ฟื้นฟูและป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ  
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
 ยุทธศาสตร์ที ่6.1 การปรับปรุงโครงสรา้ง บทบาท ภารกิจของหน่วยงานภาครัฐให้มีขนาดที่เหมาะสม 
 ยุทธศาสตร์ที ่6.4 การต่อดา้นการทุจรติและประพฤตมิิขอบ 
 ยุทธศาสตร์ที ่6.4 การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ  ให้ทันสมัย เป็นธรรมและเป็นสากล 
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3. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) 
 
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้จัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติ ฉบับที่  12 (พ.ศ. 2560 - 2564) สำหรับใช้เป็นแผนพัฒนาประเทศไทยในระยะ 4 ปี ซึ่งเป็นการแปลง
ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อเตรียมความพร้อมและวางรากฐานในการยกระดับ 
ประเทศไทยให้เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ด้วยการพัฒนาตามปรัชญา  ของเศรษฐกิจพอเพียง 
ซึ่งการพัฒนาประเทศในระยะของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) มีหลักการที่
สำคัญ คือ 

1) ยึด “หลักปรัชญาชองเศรษฐกิจพอเพียง” 
เพื่อให้เกิดบูรณาการการพัฒนาในทุกมิตอย่างสมเหตุสมผล มีความพอประมาณ และมีระบบภูมิคุ้มกันและ

การบริหารจัดการความเสี่ยงที่ดี ซึ่งเป็นเงื่อนไขที่จำเป็นสำหรับการพัฒนาที่ยั่งยืนซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนาคน มีความเป็น
คนที่สมบูรณ์ สังคมไทยเป็นสังคมคุณภาพมีที่ยืนและเปิดโอกาสให้กับทุกคนในสังคมได้ดำเนินชีวิตที่ดีและมีความสุข 
และอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์ 

2) ยึด “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา” 
มุ่งสร้างคุณภาพชีวิต และสุขภาวะที่ดี สำหรับคนไทยพัฒนาคนให้มีความเป็นคนที่สมบูรณ์ มีวินัย ใฝ่รู้  มี

ความรู้ มีทักษะมีความคิดสร้างสรรค์ มีทัศนคติที่ดี'รับผิด'ชอบต่อสังคม มีจริยธรรมและคุณธรรม พัฒนาคน ทุกช่วงวัย
และเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ รวมถึงการสร้างคนให้ ใช้ประโยชน์ และอยู่กับ สิ่งแวดล้อม
อยา่งเกื้อกูล อนุรักษ์ ฟื้นฟูใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม 

3) ยึด “วิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี” 
มาเป็นกรอบของวิสัยทัศน์ประเทศไทยในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 วิสัยทัศน์ 

“ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนเป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง” 
หรือเป็นคติพจน์ประจำชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” 

4) ยึด “เป้าหมายอนาคตประเทศไทย ปี 2479” 
ที่เป็นเป้าหมายในยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี มาเป็นกรอบในการกำหนดเป้าหมายที่จะบรรลุ ใน 5 ปีแรก

และเป้าหมายในระดับย่อยลงมา ควบคู่กับกรอบเป้าหมายที่ยั่งยืน (SDGs) 
5) ยึด “หลักการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ลดความเหลื่อมล้ำและขับเคลื่อนการเจริญเติบโตจากการ

เพิ่มผลิตภาพการผลิตบนฐานของการใช้ภูมิปัญญาและนวัตกรรม” 
6) ยึด “หลักการนำไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน 5 ปีที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่เป็น

เป้าหมายระยะยาว” 
วัตถุประสงค ์
1. เพื่อวางรากฐานให้คนไทยเป็นคนที่สมบูรณ์ มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัยค่านิยมที่ดีมีจิตสาธารณะ    

และมีความสุข โดยมีสุขภาวะและสุขภาพที่ดี ครอบครัวอบอุ่น ตลอดจนเป็นคนเก่งที่มีทักษะความรู้ ความสามารถและ
พัฒนาตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต 

2. เพื่อให้คนไทยมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม ได้รับความเป็นธรรมในการเข้าถึงทรัพยากรและบริการ
ทางสังคมที่มีคุณภาพ ผู้ด้อยโอกาสได้รับการพัฒนาศักยภาพ รวมทั้งชุมชนมีความเข้มแข็งพึ่งพาตนเองได้ 
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3. เพื่อให้เศรษฐกิจเข้มแข็ง แข่งขันได้ มีเสถียรภาพ และมีความยั่งยืน สร้างความเข้มแข็งของฐานการผลิต
และบริการเดิมและขยายฐานใหม่โดยการใช้นวัตกรรมที่เข้มข้นมากขึ้น สร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก และ
สร้างความมั่นคงทางพลังงาน อาหาร และน้ำ 

4. เพื่อรักษาและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้สามารถสนับสนุนการเติบโตที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อมและการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน 

5. เพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดินมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ทันสมัย และมีการทำงานเชิงบูรณาการของภาคี    
การพัฒนา 

6. เพื่อให้มีการกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาคโดยการพัฒนาภาคและเมืองเพื่อรองรับการพัฒนายกระดับฐาน
การผลิตและบริการเดิมและขยายฐานการผลิตและบริการใหม่ 

7. เพื่อผลักดันให้ประเทศไทยมีความเชื่อมโยง (Connectivity) กับประเทศต่าง ๆ ทั้งในระดับอนุภูมิภาค 
ภูมิภาค และนานาชาติได้อย่างสมบูรณ์ และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งให้ประเทศไทยมีบทบาทนำและสร้างสรรค์ในด้าน 
การค้า การบริการ และการลงทุนภายใต้กรอบความร่วมมือต่าง ๆ  ทั้งในระดับอนุภูมิภาค ภูมิภาค และโลก 

เป้าหมายรวม เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว ได้กำหนดเป้าหมายรวมการพัฒนาของ แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ประกอบด้วย 

1. คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์ มีวินัย มีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคมมี
ความเป็น พลเมืองตื่นรู้มีความสามารถในการปรับตัว ได้อย่างรู้เท่าทันสถานการณ์ มีความรับผิดชอบและทำประโยชน์
ต่อส่วนรวม มีสุขภาพกายและใจที่ดี มีความเจริญงอกงามทางจิตวิญญาณมีวิถีชีวิตที่พอเพียง และมีความเป็นไทย 

2. ความเหลื่อมล้ำทางด้านรายได้และความยากจนลดลง เศรษฐกิจฐานรากมีความเข้มแข็งประชาชน ทุกคนมี
โอกาสในการเข้าถึงทรัพยากรการประกอบอาชีพและบริการทางสังคมที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม  

3. ระบบเศรษฐกิจมีความเข้มแข็งและแข่งขันได้ โครงสร้างเศรษฐกิจปรับสู่เศรษฐกิจฐานบริการและดิจิทัลมี
ผู้ประกอบการรุ่นใหม่และเป็นสังคมผู้ประกอบการ ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็กที่เข้มแข็งสามารถ ใช้
นวัตกรรมและเทคโนโลยีดีจิทัลในการสร้างสรรค์คุณค่าสินค้าและบริการมีระบบการผลิตและให้บริการจากฐาน รายได้
เติมที่มีมูลค่าเพิ่ม สูงขึ้น และมีการลงทุนในการผลิตและบริการฐานความรู้ขั้นสูงใหม่  ๆที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ
ชุมชน รวมทั้งกระจายฐานการผลิตและการให้บริการ สู่ภูมิภาคเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ โดยเศรษฐกิจไทยมี เสถียรภาพ 

4. ทุนทางธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมสามารถสนับสนุนการเติบโตที่ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
มีความมั่นคงทางอาหาร พลังงาน และน้ำ 
 

4. แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579   
 
 สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาได้จัดทำ (ร่าง) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 เพื่อ
ใช้เป็นแผนยุทธศาสตร์ระยะยาวสำหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาของประเทศ ได้นำไปใช้เป็นกรอบ
และแนวทางการพัฒนาการศึกษาและเรียนรู้สำหรับพลเมืองทุกช่วงวัยตั้งแต่แรกเกิดจนตลอดชีวิต โดย
จุดมุ่งหมายที่สำคัญของแผน คือ การมุ่งเน้นการประกันโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาและ
การศึกษาเพื่อการมีงานทำและสร้างงานได้ ภายใต้บริบทเศรษฐกิจและสังคมของประเทศและของโลกที่
ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ รวมทั้งความเป็นพลวัตร เพื่อให้ประเทศไทยสามารถ   
ก้าวข้ามกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลาง ไปสู่ประเทศที่พัฒนาแล้ว ซึ่ งภายใต้กรอบ(ร่าง)แผนการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 ได้กำหนดสาระสำคัญสำหรับบรรลุเป้าหมายของการพัฒนาการศึกษาใน 5 



16 
 

ประการ ได้แก่ การเข้าถึงโอกาสทางการศึกษา (Access) ความเท่าเทียมทางการศึกษา (Equity) คุณภาพ
การศึกษา (Quality)  ประสิทธิภาพ (Efficiency) และตอบโจทย์บริบทที่เปลี่ยนแปลง (Relevancy) ใน
ระยะ 15 ปีข้างหน้า ดังนี้ 
 วิสัยทัศน์ : คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชวีิตอย่างมีคุณภาพ ดำรงชีวิตอย่างเป็น
สุข สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 
 วัตถุประสงค์ 
  1. เพื่อพัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ 
  2. เพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นพลเมืองดี มีคุณลักษณะ ทักษะและสมรรถนะที่สอดคล้องกับ
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ และยุทธศาสตร์ชาติ 
  3. เพื่อพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ และคุณธรรมจริยธรรม รู้จักสามัคคี และ
ร่วมมือผนึกกำลังมุ่งสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
  4. เพื่อนำประเทศไทยก้าวข้ามกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลาง และความเหลื่อมล้ำ
ภายในประเทศลดลง 
 ยุทธศาสตร์     
  1. การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
  2. การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัย และนวัตกรรม เพื่อสร้างขีดความสามารถใน  
การแข่งขันของประเทศ 
  3. การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
  4. การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา 
  5. การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  6. การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 
 ปัจจัยและเงื่อนไขความสำเร็จ 
  การดำเนินการตามวัตถุประสงค์ เป้าหมายของแต่ละยุทธศาสตร์ตามที่กำหนดไว้ในแผนการ
ศึกษาแห่งชาติจะประสบผลสำเร็จตามที่ระบุไว้ในแต่ละยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา หน่วยงานทั้ง
ระดับนโยบายและระดับปฏิบัติการ ทั้งในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค จังหวัด เขตพื้นที่การศึกษา และ
สถานศึกษาต้องยึดถือเป็นแนวทางในการดำเนินงาน และมีการทบทวน ปรับปรุงมาตรการ เป้าหมาย
ความสำเร็จให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในแต่ละพื้นที่เพื่อการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนในทุกช่วงวัยต้อง
ดำเนินการ ดังนี้ 
  1. การสร้างการรับรู้ ความเข้าใจและการยอมรับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและประชาสังคมใน
การสนับสนุนส่งเสริมการพัฒนาการศึกษาในลักษณะต่างๆ อย่างกว้างขวาง มุ่งเน้นที่การจัดระบบการศึกษา
ที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ และมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนในทุกระดับ 
  2. การสร้างความเข้าใจในเป้าหมายและยุทธศาสตร์การดำเนินงานของแผนฯ ของผู้ปฏิบัติทุก
หน่ วยงานทุ กระดั บ  เพื่ อ ให้ การขั บ เคลื่ อนแผนฯ  ไปสู่ ก ารปฏิ บั ติ  มี ก ารบริห ารจั ดการและ 
การเชื่อมโยงยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาให้บรรลุเป้าหมายและวิสัยทัศน์ของการจัดการศึกษา  
มีคณะกรรมการกำกับดูแลแต่ละยุทธศาสตร์ให้เกิดการนำไปปฏิบัติ โดยมีระบบงบประมาณเป็นกลไก
สนับสนุนให้บรรลุผลอย่างเป็นรูปธรรม 
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  3. การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ของการจัดการศึกษา จากการเป็นผู้จัดการศึกษาโดยรัฐมา
เป็นการจัดการศึกษาโดยทุกภาคส่วนของสังคม ที่มุ่งการจัดการศึกษาเพื่อความเท่าเทียมและทั่วถึง 
(Inclusive Education) ตลอดจนการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับทุกคน ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals) 
  4. การจัดให้แผนการศึกษาแห่งชาติเป็นเสมือนแผนงบประมาณด้านการจัดการศึกษาของรัฐ 
ระบบการจัดสรรงบประมาณประจำปีให้ยึดแผนงาน โครงการและเป้าหมายการพัฒนาที่ 
กำหนดไว้ในยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาของแผนฯ เป็นหลักในการพิจารณา เพื่อให้การดำเนินงาน
พัฒนาการศึกษาเป็นไปในทิศทางและเป้าหมายการพัฒนาผู้เรียนแต่ละช่วงวัย และการพัฒนากำลังคนตาม
ความต้องการของตลาดงานและประเทศ เพื่อการจัดการศึกษาบรรลุผลตามยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดในช่วงเวลา
ที่กำหนด 
  5. การปรับระบบการบริหารจัดการภาครัฐให้เกิดประสิทธิภาพ โดยปรับโครงสร้างการ
บริหารงานให้มีความชัดเจนในด้านบทบาท หน้าที่และการกระจายอำนาจและการตัดสินใจจากส่วนกลางสู่
ระดับภูมิภาคและสถานศึกษา รวมทั้งการปรับระบบการบริหารจัดการ และการบริหารงานบุคคลในแต่ละ
ระดับให้ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาในสถานศึกษาให้เป็นไปอย่างมีคุณภาพ ผู้เรียนได้รับบริการ
การศึกษาที่มีมาตรฐานอย่างเสมอภาคและเท่าเทียม 
  6. การสร้างระบบข้อมูลและสารสนเทศที่บูรณาการและเชื่อมโยงกับระบบการประกันคุณภาพ
ภายในและการประเมินคุณภาพภายนอกผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการรายงานต่อสาธารณชน
จะเป็นกลไกในการสร้างการรับรู้ของผู้จัดการศึกษาและผู้เรียน เพื่อการปรับประสิทธิภาพ การบริหาร
จัดการ และความรับผิดชอบต่อผู้เรียน ผ่านระบบการกำกับ ตรวจสอบ ติดตามและประเมินผล 
  7. การปฏิรูประบบทรัพยากรและการเงินเพื่อการศึกษา เพื่อให้ รัฐสามารถใช้เครื่องมือทาง
การเงินในการกำกับการดำเนินงานของสถานศึกษาให้เป็นไปตามแผนการศึกษาแห่งชาติและนโยบายรัฐบาล   
 
 5. นโยบายรัฐบาล (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี)   
  
 นายกรัฐมนตรีได้แถลงนโยบายรัฐบาลต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 
โดยได้กำหนดนโยบายไว้ 11 ด้าน เพื่อให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) 
พุทธศักราช 2557 มาตรา 19 ที่ระบุให้รัฐบาลมีหน้าที่ในการบริหารราชการแผ่นดิน ดำเนินการให้มีการ
ปฏิรูปด้านต่าง ๆ และส่งเสริมความสามัคคีและความสมานฉันท์ของประชาชนในชาติ โดยมีนโยบายที่
เกี่ยวข้องกับภารกิจสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้    
 นโยบายที่ 1 การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์  สถาบันพระมหากษัตริย์เป็น
องค์ประกอบสำคัญของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยรัฐบาล จึงถือเป็นหน้าที่สำคัญยิ่งยวดในอันที่จะ    
เชิดชูสถาบันนี้ไว้ด้วยความจงรักภักดี และปกป้องรักษาพระบรมเดชานุภาพ เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจที่
ถูกต้องและเป็นจริงเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์และพระราชกรณียกิจเพื่อประชาชน ทั้งจะสนับสนุน
โครงการทั้งหลายอันเน่ืองมาจากพระราชดำริ ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่สถานศึกษา ตลอดจนหน่วยงานทั้งหลาย
ของรัฐเรียนรู้เข้าใจหลักการทรงงาน สามารถนำหลักดังกล่าวมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการและการ
พัฒนา ตลอดจนเร่งขยายผลตามโครงการและแบบอย่างที่ทรงวางรากฐานไว้ให้แพร่หลาย  
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 นโยบายที่ 2 การรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ โดยเร่งแก้ไขปัญหาการใช้ ความ
รุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยนำยุทธศาสตร์เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา มาใช้ตามแนวทางกัลยาณมิตร
แบบสันติวิธี ส่งเสริมการพูดคุย สันติสุขกับผู้มีความคิดเห็นต่างจากรัฐ สร้างความเชื่อมั่น ในกระบวนการ
ยุติธรรมตามหลักนิติธรรมและหลักสิทธิมนุษยชนโดยไม่เลือกปฏิบัติ ควบคู่กับการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่ซึ่งเป็นพหุสังคม ขจัดการฉวยโอกาสก่อความ
รุนแรงแทรกซ้อนเพื่อซ้ำเติมปัญหาไม่ว่าจากผู้มีอิทธิพลในท้องถิ่นหรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายบ้านเมือง ทั้งจะเพิ่ม
ระดับปฏิสัมพันธ์กับต่างประเทศ และองค์การระหว่างประเทศที่อาจช่วยคลี่คลายปัญหาได้ รวมทั้ง 
เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับนานาประเทศ เช่น การคุ้มครองดูแลคนไทยและผลประโยชน์ของคนไทยใน
ต่างแดน การแลกเปลี่ยนทางการศึกษา วัฒนธรรม การค้า การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และการเปิดโลก
ทัศน์ให้มีลักษณะสากล เป็นต้น   
  2.1 ในระยะเร่งด่วน รัฐบาลให้ความสำคัญต่อการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมการเมือง 
และความมั่นคงอาเซียน ในกิจการ 5 ด้าน ได้แก่ การบริหารจัดการชายแดน การสร้างความมั่นคงทาง
ทะเล การแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ การสร้างความไว้วางใจกับประเทศเพื่อนบ้าน และการ
เสริมสร้างศักยภาพในการปฏิบัติการทางทหารร่วมกันของอาเซียน โดยเน้นความร่วมมือเพื่อป้องกัน แก้ไข
ข้อพิพาทต่างๆ และการแก้ไขปัญหาเส้นเขตแดนโดยใช้กลไก ทั้งระดับทวิภาคีและพหุภาคี ทั้งจะจัดระเบียบ
การพัฒนาตามกรอบประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และการบริหารจัดการพื้นที่ชายแดนทั้งทางบกและทาง
ทะเล รองรับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ตามแนวชายแดน โดยใช้ระบบเฝ้าตรวจที่มีเทคโนโลยีทันสมัย 
กำหนดให้ปัญหายาเสพติด การค้าอาวุธ การค้ามนุษย์ การกระทำอันเป็นโจรสลัด การก่อการร้ายสากลและ
อาชญากรรมข้ามชาติเป็นปัญหาเฉพาะหน้าที่ต้องได้รับการป้องกันและแก้ไขโดยการบังคับใช้กฎหมายที่
เข้มงวด และจัดการปัญหาอื่นๆ ที่เชื่อมโยงต่อเนื่องให้เบ็ดเสร็จ เช่น ปัญหาสถานะและสิทธิของบุคคล การ
ปรับปรุงระบบ การเข้าเมือง การจัดระเบียบแรงงานต่างด้าว เป็นต้น 
  2.2 เร่งแก้ไขปัญหาการใช้ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้  โดยนำยุทธศาสตร์เข้าใจ 
เข้าถึง และพัฒนามาใช้ตามแนวทางกัลยาณมิตรแบบสันติวิธี ส่งเสริมการพูดคุย สันติสุขกับผู้มีความคิดเห็น
ต่างจากรัฐ สร้างความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมตามหลักนิติธรรมและหลักสิทธิมนุษยชนโดยไม่เลือก
ปฏิบัติ ควบคู่กับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่ซึ่งเป็น
พหุสังคม ขจัดการฉวยโอกาสก่อความรุนแรงแทรกซ้อน เพื่อซ้ำเติมปัญหาไม่ว่าจากผู้มีอิทธิพลในท้องถิ่น
หรือเจ้าหน้าที่ ฝ่ายบ้านเมือง ทั้งจะเพิ่มระดับปฏิสัมพันธ์กับต่างประเทศ และองค์การระหว่างประเทศที่อาจ
ช่วยคลี่คลายปัญหาได้ 
 นโยบายที่ 3 การลดความเหลื่อมล าของสังคมและการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ 
ความเหลื่อมล้ำในสังคมเป็นอีกสาเหตุหนึ่งของปัญหาความขัดแย้งและความเดือดร้อนทั้งหลายของ
ประชาชนจึงมีนโยบายที่จะดำเนินการดังนี้ 
  3.1 ในระยะเฉพาะหน้าจะเร่งสร้างโอกาสอาชีพและการมีรายได้ที่มั่นคง แก่ผู้ที่เข้าสู่
ตลาดแรงงานรวมทั้งสตรีผู้ด้อยโอกาสและแรงงานข้ามชาติที่ถูกกฎหมายพร้อมทั้งยกระดับคุณภาพแรงงาน
โดยให้แรงงานทั้งระบบมีโอกาสเข้าถึงการเรียนรู้และพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานในทุกระดับอย่างมีมาตรฐาน
ทั้งจะเชื่อมโยงข้อมูลและการดำเนินการระหว่างหน่วยงานของรัฐกับเอกชนเพื่อให้ตรงกับความต้องการของ
พื้นที่และของประเทศโดยรวม นอกจากนี้จะส่งเสริมให้แรงงานนอกระบบเข้าสู่ระบบที่ถูกกฎหมายมากขึ้น 
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  3.2 ป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ รวมถึงปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมืองการทารุณกรรม 
ต่อแรงงานข้ามชาติการท่องเที่ยวที่เน้นบริการทางเพศและเด็กและปัญหาคนขอทานโดยการปรับปรุง
กฎหมายข้อบังคับที่จำเป็นและเพิ่มความเข้มงวดในการระวังตรวจสอบ 
  3.3 จัดระเบียบสังคมสร้างมาตรฐานด้านคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาล ให้แก่
เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนทั่วไปโดยใช้ค่านิยมหลัก 12 ประการตามนโยบายของคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติที่ได้ประกาศไว้แล้ว 
 นโยบายที่ 4 การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบำรุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
  นโยบายที่ 4.1 การปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ โดยให้ความสำคัญทั้งการศึกษาในระบบ
และการศึกษาทางเลือกไปพร้อมกัน เพื่อสร้างคุณภาพของคนไทยให้สามารถเรียนรู้ พัฒนาตนได้ เต็มตาม
ศักยภาพ ประกอบอาชีพและดำรงชีวิตได้โดยมีความใฝ่รู้และทักษะที่เหมาะสม เป็นคนดีมีคุณธรรม สร้าง
เสริมคุณภาพการเรียนรู้ โดยเน้นการเรียนรู้ เพื่อสร้างสัมมาชีพในพื้นที่ ลดความเหลื่อมล้ำ และพัฒนา
กำลังคนให้เป็นที่ต้องการเหมาะสมกับพื้นที่ ทั้งในด้านการเกษตร อุตสาหกรรม และธุรกิจบริการ    
  นโยบายที่ 4.2 ในระยะเฉพาะหน้า จะปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณสนับสนุน
การศึกษา ให้สอดคล้องกับความจำเป็นของผู้เรียนและลักษณะพื้นที่ของสถานศึกษา และปรับปรุง  และ
บูรณาการระบบการกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มโอกาสแก่ผู้ยากจนหรือด้อยโอกาส 
จัดระบบการสนับสนุนให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปมีสิทธิเลือกรับบริการการศึกษา ทั้งในระบบโรงเรียน
และนอกโรงเรียน โดยจะพิจารณาจัดให้มีคูปองการศึกษาเป็นแนวทางหน่ึง   
  นโยบายที่ 4.3 ให้องค์กรภาคประชาสังคม ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
ประชาชนทั่วไปมีโอกาสร่วมจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ ทั่วถึง และร่วมในการปฏิรูปการศึกษา การเรียนรู้ 
กระจายอำนาจการบริหารจัดการศึกษาสู่สถานศึกษา เขตพื้นที่การศึกษา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ตามศักยภาพและความพรอ้ม โดยให้สถานศึกษาสามารถเป็นนิติบุคคล และบริหารจัดการได้อย่างอิสระและ
คล่องตัวขึ้น   
  นโยบายที่ 4.4 พัฒนาคนทุกช่วงวัยโดยส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อให้มีความรู้และ
ทักษะใหม่ที่สามารถประกอบอาชีพได้หลากหลายตามแนวโน้มการจ้างงานในอนาคต ปรับกระบวนการ
เรียนรู้และหลักสูตรให้เชื่อมโยงกับภูมิสังคม โดยบูรณาการความรู้และคุณธรรมเข้าด้วยกันเพื่อให้เอื้อต่อการ
พัฒนาผู้เรียนทั้งในด้านความรู้ ทักษะ การใฝ่เรียนรู้ การแก้ปัญหา การรับฟังความเห็นผู้อื่น มีคุณธรรม 
จริยธรรม และความเป็นพลเมืองดี โดยเน้นความร่วมมือระหว่างผู้เกี่ยวข้องทั้งในและนอกโรงเรียน    
  นโยบายที่ 4.5 พัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครูที่มีคุณภาพและมีจิตวิญญาณของความ
เป็นครู เน้นครูผู้สอนให้มีวุฒิตรงตามวิชาที่สอน นำเทคโนโลยีสารสนเทศและเครื่องมือที่ เหมาะสมมาใช้ใน
การเรียนการสอน เพื่อเป็นเครื่องมือช่วยครูหรือเพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง เช่น การเรียนทางไกล การเรียน
โดยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น รวมทั้งปรับระบบการประเมินสมรรถนะที่สะท้อนประสิทธิภาพการจัดการ
เรียนการสอนและการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเป็นสำคัญ   
 นโยบายที่ 6 : การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 
  นโยบายที่ 6.1 ส่งเสริมภาคเศรษฐกิจดิจิทัลและวางรากฐานของเศรษฐกิจดิจิทัล ให้เริ่ม
ขับเคลื่อนได้อย่างจริงจังซึ่งจะทำให้ทุกภาคเศรษฐกิจก้าวหน้าไปได้ทันโลกและสามารถแข่งขันในโลก
สมัยใหม่ได้ซึ่งหมายรวมถึงการผลิตและการค้าผลิตภัณฑ์ดิจิทัลโดยตรงทั้งผลิตภัณฑ์ฮาร์ดแวร์ ผลิตภัณฑ์
ซอฟต์แวร์ อุปกรณ์สื่อสารดิจิทัลอุปกรณ์โทรคมนาคมดิจิทัลและการใช้ดิจิทัลรองรับการให้บริการของภาค
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ธุรกิจการเงินและธุรกิจบริการอื่นๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคสื่อสารและบันเทิงตลอดจนการใช้ดิจิทัลรองรับ
การผลิตสินค้าอุตสาหกรรมและการพัฒนา เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ปรับปรุงบทบาทและภารกิจของหน่วยงาน
ที่รับผิดชอบโดยตรงให้ดูแลและผลักดันงานสำคัญของประเทศชาติในเรื่องนี้และจะจัดให้มีคณะกรรมการ
ระดับชาติเพื่อขับเคลื่อนเรื่องนี้อย่างจริงจัง 
 นโยบายที่ 7 การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน   
  นโยบายที่ 7.3 พัฒนาแรงงานของภาคอุตสาหกรรมเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
ทั้งแรงงานวิชาชีพ แรงงานมีทักษะ และแรงงานไม่มีทักษะ โดยการเร่งรัดและขยายผลการใช้ระบบคุณวุฒิ
วิชาชีพให้เกิดผลในทางปฏิบัติ โดยคำนึงถึงความเป็นเอกภาพกับระบบมาตรฐานฝีมือแรงงานและมาตรฐาน
วิชาชีพใน 8 กลุ่มที่มีข้อตกลงการเปิดเสรีในอาเซียนควบคู่ไปกับการวางแผนด้านการผลิตให้เพียงพอ การ
ยกระดับฝีมือแรงงานในกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีศกัยภาพ และอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานเข้มข้น การส่งเสริมการ
พัฒนาระบบการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานเพื่อใช้ในการประเมินค่าจ้างแรงงาน 
 นโยบายที่ 8 การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย
และพัฒนา และนวัตกรรม 
  นโยบายที่ 8.2 เร่งเสริมสร้างสังคมนวัตกรรม โดยส่งเสริมระบบการเรียนการสอนที่เชื่อมโยง
ระหว่างวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ การผลิตกำลังคนในสาขาที่ขาดแคลน 
การเชื่อมโยงระหว่างการเรียนรู้กับการทำงาน การให้บุคลากรด้านการวิจัยของภาครัฐสามารถไปทำงานใน
ภาคเอกชน และการให้อุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมมีช่องทางได้เทคโนโลยีโดยความร่วมมือจาก
หน่วยงานและสถานศึกษาภาครัฐ 
 นโยบายที่ 9 การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์
กับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน    
  นโยบายที่ 9.5 เร่งรัดการควบคุมมลพิษทั้งทางอากาศ ขยะ และน้ำเสีย ที่เกิดจากการผลิต 
และบริโภค เพื่อสร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีให้แก่ประชาชน โดยให้ความสำคัญในการเร่งรัดแก้ไขปัญหา
การจัดการขยะเป็นลำดับแรก ส่งเสริมให้เกิดกลไกการคัดแยกขยะเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ให้มากที่สุดเร่งกำจัด
ขยะมูลฝอยตกค้างสะสมในสถานที่กำจัดขยะในพื้นที่วิกฤติซึ่งจะใช้ที่ดินของรัฐเป็นหลักในพื้นที่ใดที่สามารถ
จัดการขยะมูลฝอยโดยการแปรรูปเป็นพลังงาน ก็จะสนับสนุนให้ดำเนินการ ส่วนขยะอุตสาหกรรมนั้น จะ
วางระเบียบมาตรการการบริหารจัดการเป็นพิเศษ โดยกำหนดให้ทิ้งในบ่อขยะอุตสาหกรรมที่สร้างข้ึนอย่าง
ถูกต้องตามมาตรฐานและให้แยกเป็นสัดส่วนจากบ่อขยะชุมชน สำหรับขยะของเสียอันตรายขยะ
อิเล็กทรอนิกส์ และขยะติดเชื้อจะพัฒนาระบบกำกับติดตามตรวจสอบและเฝ้าระวังไม่ให้มีการลักลอบทิ้ง 
รวมทั้งจัดการสารเคมีโดยลดความเสี่ยงและอันตรายที่เกิดจากการรั่วไหล และการเกิดอุบัติเหตุให้
ความสำคัญในการจัดการอย่างครบวงจร และใช้มาตรการทางกฎหมายและการบังคับใช้กฎหมายอย่าง
เด็ดขาด   
 นโยบายที่ 10 การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล และการป้องกัน 
ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบในภาครัฐ   
  นโยบายที่ 10.5 ใช้มาตรการทางกฎหมาย การปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม และ
จิตสำนึกในการรักษาศักดิ์ศรีของความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่กับการบริหารจัดการ
ภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ เพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุก
ระดับอย่างเคร่งครัด ยกเลิก หรือแก้ไขกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ที่ไม่จำเป็น สร้างภาระแก่
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ประชาชนเกินควร หรือเปิดช่องโอกาสการทุจริต เช่น ระเบียบการจัดซื้อ จัดจ้าง การอนุญาต อนุมัติ และ
การขอรับบริการจากรัฐ ซึ่งมีขั้นตอนยืดยาวใช้เวลานาน ซ้ำซ้อน และเสียค่าใช้จ่ายทั้งของภาครัฐและ
ประชาชน 
 
6. ยุทธศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 
นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 
รัฐมนตรกีระทรวงศึกษาธิการ ประกาศนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อให้ส่วน

ราชการในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ยึดเป็นกรอบการดำเนินงานในการจดัทำแผนและงบประมาณรายจา่ย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 พร้อมทั้งขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการศกึษาให้มีคุณภาพ 
ประสิทธิภาพในทุกมิต ิโดยใช้จา่ยงบประมาณอยา่งคุ้มค่า  เพื่อมุ่งเป้าหมาย คือ ผู้เรียนทุกช่วงวัย ดังนี้ 
 หลักการตามนโยบาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 1. ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบการบริหารจดัการ 
 2. ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบการบริหารทรัพยากร 
 3. ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบการบริหารจดัการและพัฒนากำลังคนของกระทรวงศึกษาธิการ 
 4. ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ 
 จุดเน้นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 1. การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
  1.1 การจดัการศึกษาเพือ่คุณวุฒ ิ
  1.2 การเรียนรูต้ลอดชวีติ 
 2. การพัฒนาการศึกษาเพื่อความมั่นคง 
 3. การสรา้งความสามารถในการแข่งขัน 
 4. การสรา้งโอกาสและความเสมอภาคทางการศกึษา 
 5. การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชวีิตทีเ่ป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 6. การปรับสมดุลและพฒันาระบบการบริหารจดัการ 
 หลักการตามนโยบาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เพิ่มเติม) 
 เน่ืองจาก ในห้วงสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รัฐบาลจึง
ได้กำหนดมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่ง
ทำให้สังคมไทยต้องปรับเปลี่ยนชีวิตให้เข้ากับวิถีชีวิตใหม่ หรือ New Normal จึงมีความจำเป็นต้อง
ปรับเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินการให้มีความปลอดภัยทั้งต่อตัวผู้เรียน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ดังนั้น นโยบาย “การศึกษายกกำลังสอง (Thailand Education Eco – 
System : TES) เป็นการศึกษาที่เข้าใจ Supply และตอบโจทย์ Demand” ดังนี ้
 ดำเนินการปลดล็อก ปรับเปลี่ยน เปิดกว้าง ที่เป็นเงื่อนไขต่าง ๆ เพื่อให้บรรลุผลตามนโยบาย โดย 
 - ปลดล็อก กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความร่วมมือกันระหว่างภาครัฐ 
ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมให้สามารถดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาได้อย่างรวดเร็ว รวมถึงการ
บริหารการศึกษาของประเทศให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ 
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 - ปรับเปลี่ยน หลักสูตรการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นการพัฒนาขีดความสามารถและศักยภาพให้ทัน
ต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก ปรับเปลี่ยนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาผ่านศูนย์พัฒนาศักยภาพ
บุคคลเพื่อความเป็นเลิศ เพื่อให้ครู Up Skill และ Re-Skill ของตนเองได้ตลอดเวลา ทั้งนี้ เพื่อส่งต่อความรู้
ไปยังผู้เรียนให้เป็นคนดี คนเก่ง และคนที่มีคุณภาพ 
 - เปิดกว้าง เสรีทางการศึกษาให้ภาคเอกชนที่มีคุณภาพเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาร่วม
ประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนผ่านศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (Human Capital Excellence 
Center : HCEC) จากแพลตฟอร์มดิ จิทั ล  (Digital Education Excellence Platform : DEEP)  ให้
ครอบคลุมผู้เรียนทั่วประเทศ 
 จุดเน้นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เพิ่มเติม) 
 - พัฒนาครูทุกระดับให้มีทักษะ ความรู้ที่จำเป็น เพื่อทำหน้าที่วิทยากรมืออาชีพ (Train The 
Trainer) และขยายผลการพัฒนาผ่านศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (Human Capital 
Excellence Center : HCEC) 
 - จัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตผ่านเว็บไซต์  www.deep.go.th โดยปลดล็อกและเปิดกว้างให้
ภาคเอกชนสามารถเข้ามาพัฒนาเนื้อหา เพื่อให้ผู้เรียน ครู และผู้บริหารทางการศึกษามีทางเลือกในการ
เรียนรู้ที่หลากหลาย และตลอดเวลาผ่านแพลตฟอร์มด้านการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ (Digital Education 
Excellence Platform : DEEP) 
 - ให้ผู้เรียน ครู ผู้บริหารทางการศึกษามีแผนพัฒนารายบุคคลผ่านแผนพัฒนารายบุคคลสู่ความเป็น
เลิศ (Excellence Individual Development Plan : EIDP) 
 - จัดทำ “คู่มือมาตรฐานโรงเรียน” เพื่อกำหนดให้ทุกโรงเรียนต้องมีพื้นฐานที่จำเป็น 
 
7. นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2566 

  ตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) และแผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา
กำหนดให้มีการพัฒนาเด็กตั้งแต่ระดับปฐมวัยให้มีสมรรถนะและคุณลักษณะที่ดี สมวัยทุกด้าน โดยการ
ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 ตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์
ที่หลากหลาย มีเป้าหมายให้ผู้เรียนทุกกลุ่มวัยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะที่จำเป็นของ
โลกอนาคต สามารถแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิผล มีวินัย มีนิสัย
ใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเน่ืองตลอดชีวิต รวมทั้งเป็นพลเมืองที่รู้สิทธิและหน้าที่มีความรับผิดชอบและมีจิตสาธารณะ 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่งมั่นในการพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานให้เป็น 
“การศึกษาขั้นพื้นฐานวิถีใหม่ วิถีคุณภาพ” มุ่งเน้นความปลอดภัยในสถานศึกษา ส่งเสริมโอกาสทางการ
ศึกษาที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียม และบริหารจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ จึงกำหนดนโยบายสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2565 ดังนี้ 

1. ด้านความปลอดภัย 
พัฒนาระบบและกลไกในการดูแลความปลอดภัยให้กับผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาและ

สถานศึกษา จากภัยพิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบ รวมถึงการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะที่ดี
สามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำ 
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2. ด้านโอกาส 
2.1 สนับสนุนให้เด็กปฐมวัยได้เข้าเรียนทุกคน มีพัฒนาการที่ดี ทั้งทางร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ 

สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัย 
2.2 ดำเนินการให้เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างมี

คุณภาพตามมาตรฐาน วางรากฐานการศึกษาเพื่ออาชีพ สามารถวิเคราะห์ตนเองเพื่อการศึกษาต่อ และ
ประกอบอาชีพตรงตามศักยภาพและความถนัดของตนเอง รวมทั้ งส่งเสริมและพัฒนาผู้ เรียนที่มี
ความสามารถพิเศษสู่ความเป็นเลิศ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

2.3 พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่อยู่ในการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อป้องกันไม่ให้ออก
จากระบบการศึกษา รวมทั้งช่วยเหลือเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคันให้ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างเท่าเทียมกัน 

2.4 ส่งเสริมให้เด็กพิการและผู้ด้อยโอกาส ให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพ มี
ทักษะในการดำเนินชีวิต มีพื้นฐานในการประกอบอาชีพ พึ่งตนเองได้อย่างมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

3. ด้านคุณภาพ 
3.1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะการเรียนรู้และทักษะที่จำเป็นของโลกใน

ศตวรรษที่ 21 อย่างครบถ้วน เป็นคนดี มีวินัย มีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง 

3.2 พัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะและทักษะด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ การคิดขั้นสูง นวัตกรรม 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดิจิทัล และภาษาต่างประเทศ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และการ
เลือกศึกษาต่อเพื่อการมีงานทำ 

3.3 ปรับหลักสูตรเป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ ที่เน้นการพัฒนาสมรรถนะหลักที่จำเป็นในแต่ละ
ระดับจัดกระบวนการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติจริง รวมทั้งส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่สร้างสมดุลทุกด้านส่งเสริมการจัด
การศึกษาเพื่อพัฒนาพหุปัญญา พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลผู้เรียนทุกระดับ 

3.4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นครูยุคใหม่ มีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอน
ตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ มีทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ได้ดี มีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลมีการ
พัฒนาตนเองทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีจิตวิญญาณความเป็นครู 

4. ด้านประสิทธิภาพ 
4.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน มีนวัตกรรมเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนบน

ฐานข้อมูลสารสนเทศที่ถูกต้อง ทันสมัย และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
4.2 พัฒนาโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง โรงเรียนคุณภาพของชุมชน โรงเรียนขนาดเล็กและโรงเรียนที่

สามารถดำรงอยู่ได้อย่างมีคุณภาพ (Stand Alone) ให้มีคุณภาพอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ 
4.3 บริหารจัดการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ที่มีจำนวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 

น้อยกว่า 20 คน ให้ได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพ สอดคล้องกับนโยบายโรงเรียนคุณภาพชุมชน 
4.4 ส่งเสริมการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพในสถานศึกษาที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ และ

สถานศึกษาที่ตั้งในพื้นที่ลักษณะพิเศษ 
4.5 สนับสนุนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาให้เป็นต้นแบบการพัฒนานวัตกรรมการศึกษาและการเพิ่ม  

ความคล่องตัวในการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
4.6 เพิ่มประสิทธิภาพการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
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8.  จุดเน้นนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นางสาวตรีนุช เทียนทอง) 
 
ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นางสาวตรีนุช เทียนทอง) ได้มอบนโยบาย และยุทธศาสตร์ในการ

ปฏิบัติงานให้กับผู้บริหารระดับสูง บุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานในกำกับเพื่อเป็นแนวทางในการ
ขับเคลื่อนการจัดการศึกษาให้ให้เกิดความเชื่อมั่น และสร้างความมั่นใจให้กับสังคมโดยมอบหลักการทำงาน นโยบาย
หลัก และนโยบายเร่งด่วน ดังต่อไปนี้ 

1. หลักการทำงาน “สร้างความเชื่อมั่น และความไว้วางใจให้กับสังคม” หรือ “TRUST” ภายใต้หลักการ 
ดังนี ้

T (Transparency) หมายถึง ความโปร่งใส ทั้งในเชิงกระบวนการทำงานและกระบวนการ ตรวจสอบจากภาค
ส่วนต่าง ๆ  

R (Responsibility) หมายถึง ความรับผิดชอบ สนับสนุนให้ผู้ปฏิบัติงานทุกคนดำเนินการ ตามภารกิจของตน
ด้วยความรับผิดชอบต่อตัวเอง องค์กร ประชาชน และประเทศชาติ 

U (Unity) หมายถึง ความเป็นอันหนึ่งอันเดียว ระหว่างครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง ผู้เรียน และ
ประชาชน 

S (Student-Centricity) หมายถึง ผู้เรียนเป็นเป้าหมายแห่งการพัฒนา โดยการทำให้ผู้เรียน มีวิธี
คิดและทักษะที่เป็นสากลสอดคล้องกับพลวัตในศตวรรษที่ 21 ควบคู่ไปกับสำนึกและความเข้าใจในความ
เป็นไทย 

T (Technology) หมายถึง ความพร้อมด้านเทคโนโลยี ทั้งในเชิงโครงสร้าง ( Infrastructure) 
ได้แก่ สิ่งจำเป็นและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการศึกษา เพื่อลดความเหลื่อมล้ำของโอกาสในการศึกษา
และในเชิงการเรียนรู้ (Learning) ได้แก่ แหล่งข้อมูล แหล่งเรียนรู้รูปแบบต่าง ๆ ที่ทันสมัยช่วยให้ผู้เรียนทุก
คนถึงพร้อม ซึ่งคุณลักษณะอันพึงประสงค์ทุกประการ 

2. นโยบายการจัดการศึกษาทั้ง 12 ข้อ ดังนี้ 
ข้อ 1 การปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ให้ทันสมัย และทันการเปลี่ยนแปลงของโลก

ในศตวรรษที่ 21 โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกระดับการศึกษาให้มีความรู้ ทักษะและคุณลักษณะที่เหมาะสมกับ
บริบทสังคมไทย 

ข้อ 2 การพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครูและอาจารย์ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและ
อาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะทางภาษาและดิจทิัล เพื่อให้ครูและอาจารย์ได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะ ทั้งด้าน
การจัดการเรียนรู้ด้วยภาษาและดิจิทัล สามารถปรับวิธีการเรียนการสอนและการใช้สื่อทันสมัย และมีความ
รับผิดชอบต่อผลลัพธ์ทางการศึกษาที่เกิดกับผู้เรียน 

ข้อ 3 การปฏิรูปการเรียนรู้ด้วยดิจิทัลผ่านแพลตฟอร์มการเรียนรู้ด้วยดิจิทัลแห่งชาติ (NDLP) 
และการส่งเสริมการฝึกทักษะดิจิทัลในชีวิตประจำวัน เพื่อให้มีหน่วยงานรับผิดชอบพัฒนาแพลตฟอร์มการ
เรียนรู้ด้วยดิจิทัลแห่งชาติ ที่สามารถนำไปใช้ในกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ทันสมัย และเข้าถึงแหล่งเรียนรู้
ได้อย่างกว้างขวางผ่านระบบออนไลน์ และการนำฐานข้อมูลกลางทางการศึกษามาใช้ประโยชน์ในการพัฒนา
ประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการศึกษา 

ข้อ 4 การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการศึกษา โดยการส่งเสริมสนับสนุน 
สถานศึกษาให้มีความเป็นอิสระและคล่องตัว การกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษา โดยใช้
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จังหวัดเป็นฐาน โดยอาศัยอำนาจตามกฎหมายการศึกษาแห่งชาติที่ได้รับการปรับปรุง เพื่อกำหนดให้มีระบบ
บริหารและการจัดการ รวมถึงการจัดโครงสร้างหน่วยงานให้เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ 
สถานศึกษาให้มีความเป็นอิสระและคล่องตัว การบริหารและการจัดการศึกษาโดยใช้จังหวัดเป็นฐาน มี
ระบบการบริหารงานบุคคลโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

ข้อ 5 การปรับระบบการประเมินผลการศึกษาและการประกันคุณภาพ พร้อมจัดทดสอบวัด
ความรู้และทักษะที่จำเป็นในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาทั้งสายวิชาการและสายวิชาชีพ เพื่อให้ระบบการ
ประเมินผลการศึกษาทุกระดับและระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ได้รับการปรับปรุงให้ทันสมัย 
ตอบสนองผลลัพธ์ทางการศึกษาได้อย่างเหมาะสม 

ข้อ 6 การจัดสรรและการกระจายทรัพยากรให้ทั่วถึงทุกกลุ่มเป้าหมาย รวมถึงการระดม
ทรัพยากรทางการศึกษาจากความร่วมมือทุกภาคส่วน เพื่อให้การจัดสรรทรัพยากรทางการศึกษามีความเป็น
ธรรม และสร้างโอกาสให้กลุ่มเป้าหมายได้เข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพทัดเทียมกลุ่มอื่น ๆ กระจายทรัพยากร
ทั้งบุคลากรทางการศึกษา งบประมาณ และสื่อเทคโนโลยีได้อย่างทั่วถึง 

ข้อ 7 การนำกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ (NQF) และกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียน (AQRF) สู่การ
ปฏิบัติเป็นการผลิตและการพัฒนากำลังคนเพื่อการพัฒนาประเทศโดยใช้กรอบคุณวุฒิแห่งชาติ เชื่อมโยง
ระบบการศึกษาและการอาชีพ โดยใช้กลไกการเทียบโอนประสบการณ์ด้วยธนาคารหน่วยกิต และการจัดทำ
มาตรฐานอาชีพในสาขาที่สามารถอ้างอิงอาเซียนได้ 

ข้อ 8 การพัฒนาเด็กปฐมวัยให้ได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษาเพื่อพัฒนา 
ร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัย เพื่อเป็นการขับเคลื่อนแผนบูรณาการการ
พัฒนา เด็กปฐมวัยตามพระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ.2562 สู่การปฏิบัติเป็นรูปธรรม โดย
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปเป็นกรอบในการจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย และมีการติดตาม
ความก้าวหน้าเป็นระยะ  

ข้อ 9 การศึกษาเพื่ออาชีพและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เพื่อให้ผู้จบ
การศึกษาระดับปริญญาและอาชีวศึกษามีอาชีพและรายได้ที่เหมาะสมกับการดำรงชีพและคุณภาพชีวิตที่ดีมี
ส่วนช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในเวทีโลกได้  

ข้อ 10 การพลิกโฉมระบบการศึกษาไทย ด้วยการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ใน
การจัดการศึกษาทุกระดับการศึกษา เพื่อให้สถาบันการศึกษาทุกแห่งนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัย
มาใช้ในการจัดการศึกษาผ่านระบบดิจิทัล  

ข้อ 11 การเพิ่มโอกาสและการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพของกลุ่มผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา 
และผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ เพื่อเพิ่มโอกาสและการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพของกลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา และผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ  

ข้อ 12 การจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย โดยยึดหลักการเรียนรู้ตลอด
ชีวิตและการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อเพิ่มโอกาสและการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพของกลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษาและผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ 

เน่ืองด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในปัจจุบัน
ได้ก่อให้เกิดความนิยมในรูปแบบการเรียนการสอนออนไลน์ (Online) มากยิ่งขึ้น ส่งผลกระทบอย่างมี
นัยสำคัญ ต่อการเตรียมผู้เรียนไทยให้มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 ซึ่งมุ่งเน้นความเป็นผู้ประกอบการ 
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(Entrepreneurship) และความสามารถในการปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ต่าง ๆ  (Resilience) รวมถึงปัญหาความ
ปลอดภัยของสถานศึกษา และปัญหาความเหลื่อมล้ำของโอกาสในการศึกษา ที่นับวันจะทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น 

3. นโยบายระยะเร่งด่วน (Quick Win) ของกระทรวงศึกษาธิการ 
1) ความปลอดภัยของผู้เรียน โดยจัดให้มีรูปแบบ วิธีการ หรือกระบวนการในการดูแล 

ช่วยเหลือนักเรียน เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ มีความสุข และได้รับการปกป้องคุ้มครอง
ความปลอดภัยทั้งด้านร่างกายและจิตใจ รวมถึงการสร้างทักษะให้ผู้เรียนมีความสามารถในการดูแลตนเอง
จากภัยอันตรายต่าง ๆ ท่ามกลางสภาพแวดล้อมทางสังคม 

2) หลักสูตรฐานสมรรถนะ มุ่งเน้นการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายโดยยึดความสามารถของ
ผู้เรียนเป็นหลัก และพัฒนาผู้เรียนให้เกิดสมรรถนะที่ต้องการ 

3) ฐานข้อมูล Big Data พัฒนาการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบและไม่ซ้ำซ้อน เพื่อให้ได้
ข้อมูลภาพรวมการศึกษาของประเทศที่มีความครบถ้วน สมบูรณ์ ถูกต้องเป็นปัจจุบัน และสามารถนำมาใช้
ประโยชน์ได้อย่างแท้จริง 

4) ขับเคลื่อนศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center) สนับสนุนการ
ดำเนินงานของศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center) ตามความเป็นเลิศของแต่ละ
สถานศึกษา และตามบริบทของพื้นที่ สอดคล้องกับความต้องการของประเทศทั้งในปัจจุบันและอนาคต 
ตลอดจนมีการจัดการเรียนการสอนด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย สอดคล้องกับเทคโนโลยีปัจจุบัน 

5) พัฒนาทักษะทางอาชีพ ส่งเสริมการจัดการศึกษาที่เน้นพัฒนาทักษะอาชีพของผู้เรียน  เพื่อ
พัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างอาชีพและรายได้ที่เหมาะสม และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

6) การศึกษาตลอดชีวิต การจัดเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับประชาชนทุกช่วงวัย ให้มีคุณภาพและ
มาตรฐาน ประชาชนในแต่ละช่วงวัยได้รับการศึกษาตามความต้องการอย่างมีมาตรฐานเหมาะสม  และเต็ม
ตามศักยภาพตั้งแต่วัยเด็กจนถึงวัยชรา และพัฒนาหลักสูตรที่เหมาะสมเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่
สังคมผู้สูงวัย 

7) การจัดการศึกษาสำหรับผู้ที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ  ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้ ที่มี
ความต้องการจำเป็นพิเศษได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ สามารถดำรงชีวิตในสังคมอย่างมีเกียรติ 
ศักดิ์ศรี เท่าเทียมกับผู้อื่นในสังคม สามารถช่วยเหลือตนเองและมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ 
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ส่วนที่ 3 
ทิศทางการพัฒนาการศึกษา  

 

มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 

มาตรฐานการศึกษา ระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2561 มีจ านวน 3 มาตรฐาน ได้แก่ 
 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
   1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
   1.2 คุณลักษณะทีพ่ึงประสงค์ 
 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจดัการเรียนการสอนทีเ่น้นผู้เรียนเป็นส าคัญแต่ละมาตรฐานมี
รายละเอียด  ดังนี ้

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
  1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
   1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคดิค านวณ 
   2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คดิอย่างมวีิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา 
   3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
   4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
   5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสตูรสถานศึกษา 
   6) มีความรู้  ทักษะพื้นฐาน และเจตคติทีด่ีต่องานอาชีพ 
  1.2 คุณลักษณะทีพ่ึงประสงค์ของผู้เรียน 
   1) การมีคณุลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศกึษาก าหนด 
   2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
   3) การยอมรับที่จะอยู่รว่มกันบนความแตกตา่งและหลากหลาย 
   4) สุขภาวะทางรา่งกาย และจิตสังคม 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
  2.1 มีเป้าหมายวิสัยทัศนแ์ละพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชดัเจน 
  2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
  2.3 ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสตูรสถานศึกษา
และทุกกลุ่มเป้าหมาย 
  2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
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  2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจดัการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ 
  2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจดัการ
เรียนรู้ 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
  3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคดิและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใชใ้นชีวิตได้ 
  3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 
  3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
  3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรยีน 
  3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูล 

ทิศทางการพัฒนาการศึกษา ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร 

วิสัยทัศน์  

        ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา สุราษฎร์ธานี ชุมพรเป็นองค์กรที่มีการบริหารจัดการ

อย่างมีประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนการศึกษาข้ันพื้นฐานให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา พัฒนาสู่

ความเป็นเลิศในระดับสากล 

พันธกิจ 

        พัฒนาและส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาทุก

คนได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพ ตามมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาสู่ระดับสากล โดยให้ผู้เรียนเป็น

บุคคลที่มีความรู้คู่คุณธรรม 

ยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้าง

ขีด ความสามารถในการแข่งขัน 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียม การเข้าถึงบริการทาง

การศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที่  5 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่ เป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อม 
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ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วน
ร่วมในการจัดการศึกษา 

 
  จุดเน้นการด าเนินการ 

 

1. ด้านผู้เรียน 
1.1 นักเรียนเป็นคนดี มีระเบียบวินัย และเคารพกฎหมาย 
1.2 นักเรียนเป็นคนเก่ง มีความสามารถ และมีทักษะชีวิต 

2. ด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา 
2.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษามีวินั ย  คุณ ธรรม จริยธรรม และ

จรรยาบรรณวิชาชีพ 
2.2 ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความสามารถในการจัดการเรียนการสอน 

3. ด้านการบริหารจัดการ 
3.1 โรงเรียนมีความเข้มแข็ง มีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับ 
3.2 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามีการบริหารจัดการได้มาตรฐาน การ

ให้บริการดีที่สุดในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ได้
ก าหนดตัวชี้วัด 
ความส าเร็จและค่าเป้าหมายซึ่งมีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ทั้ง 6 ยุทธศาสตร์ และจุดเน้นทั้ง 3 ด้าน 
ดังนี้ 
 
ทิศทางการพัฒนาการศึกษา โรงเรียนพุนพินพิยาคม 

วิสัยทัศน์ 

 โรงเรียนพุนพินพิทยาคมจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพบนพื้นฐานความเป็นไทยก้าวไกลสู่
มาตรฐานสากล 
 

 พันธกิจ 
 1.พัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานสู่มาตรฐานระดับชาติและระดับสากล 
 2.ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรและ
ค่านิยมไทย 12 ประการ 
 3.พัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและบูรณาการการจัดการศึกษา 
 

 เป้าประสงค ์
 1. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการทดสอบระดับชาติสูงขึ้น 
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 2. นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรและค่านิยมของ 
คนไทย 12 ประการ 
 3. ครู ผู้บริหารมีศักยภาพและสมรรถนะต่อการจัดการศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 4. ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
 
  กลยุทธ ์
 

 1. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตรและส่งเสริมความสามารถด้าน
เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ 
 2. ปลูกฝังคุณธรรม ความรักชาติ ในความเป็นชาติไทยและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 3. จัดการศึกษาให้ประชากรในวัยเรียนอย่างทั่วถึงและผู้เรียนได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มตาม
ศักยภาพ 
 4. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมี
คุณภาพ 
 5. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางการกระจายอ านาจทางการศึกษา
ตามหลักธรรมภิบาลโดยเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนและความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา 
 

ค่านิยมองค์กร    
 

โรงเรียนพุนพินพทิยาคมองค์กรแห่งการเรียนรู้เชิดชูคุณธรรม 
 

 ยุทธศาสตร์โรงเรียน 
 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การเพิ่มโอกาสให้ผู้เรียนเข้าถึงบริการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
 
 



ล ำดับ

ท่ี บก.ศ อุดหนุน
1 เงินอุดหนุนการจัดการเรียนการ (รายหัว) 7,820,400.00
2 เงินอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 1,961,180.00
3 เงินค่าหนังสือเรียน/ปี 2,319,387.00
4 ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน 1,016,200.00
5 ค่าอุปกรณ์การเรียน/ปี 942,200.00
6 เงินบ ารุงการศึกษา

หมวด ข
เกณฑ์การจัดการเรียนการสอนนอกเหนือหลักสูตรข้ันพ้ืนฐาน 1,308,100.00
หมวด ค
เกณฑ์การจัดการเรียนการสอนเพ่ือเพ่ิมศักยภาพและความ
สามารถของนักเรียนท่ีนอกเหนือหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 1,292,400.00
หมวด  ง
เกณฑ์การจัดการเรียนการสอนเพ่ือเพ่ิมเติมให้กับนักเรียน
นอกเหนือจากเกณฑ์มาตรฐานท่ัวไปท่ีได้งบประมาณจากรัฐ 5,169,600.00
หมวด จ
เกณฑ์จัดให้มีการดูแลด้านสวัสดิการและสวัสดิภาพนักเรียน 2,154,000.00

7 เงินเหลือจ่าย ปีการศึกษา  2564
1) เงินอุดหนุน
  - เงินอุดหนุนการจัดการเรียนการสอน 5,019,188.00
  - เงินอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 1,874,261.00
  - เงินค่าหนังสือเรียน 1,058,061.00
2) เงินบ ารุงการศึกษา 804,653.00

10,728,753.00 22,010,877.00

ส่วนท่ี 4 

32,739,630.00
รวม

รวมท้ังส้ิน

จ ำนวนเงิน (บำท)

ประมำณกำรรำยรับประจ ำปีกำรศึกษำ 2565

รำยกำร

แผนงำน/โครงกำร/งบประมำณ



1. เงินอุดหนุน
เงินรายหัว จ านวนนักเรียน จ านวนเงิน

(บาท) (คน) (บาท)

  - ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น 3,500.00 1,216 4,256,000.00
  - ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 3,800.00 938 3,564,400.00

2,154 7,820,400.00

  - ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น 880 1,216 1,070,080.00
  - ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 950 938 891,100.00

2,154 1,961,180.00

  - ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 808 406 328,048.00
  - ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 921 411 378,531.00
  - ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 996 399 397,404.00
  - ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 1384 329 455,336.00
  - ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 1326 316 419,016.00
  - ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 1164 293 341,052.00

2,154 2,319,387.00

  - ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น 450 1,216 547,200.00
  - ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 500 938 469,000.00

2,154 1,016,200.00

  - ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น 420 1,216 510,720.00
  - ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 460 938 431,480.00

2,154 942,200.00
14,059,367.00

ประเภท

รวม

รวม

รวม

4. ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน

รวม

5. ค่าอุปกรณ์การเรียน/ปี

รวมท้ังส้ิน (รายการท่ี 1-5)

ข้อมูลงบประมาณการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2565

รวม

2. กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน/ปี

3. เงินค่าหนังสือเรียน/ปี

1. เงินอุดหนุนรายหัว(ค่าจัดการเรียนสอน)/ปี



รายการ จ านวนเงิน/คน/ปี จ านวนนักเรีย จ านวนเงิน
ค่าห้องเรียนโครงการพิเศษมัธยมศึกษาป่ีท่ี 1 7300 70 511,000.00
ค่าห้องเรียนโครงการพิเศษมัธยมศึกษาป่ีท่ี 2 7400 33 244,200.00
ค่าห้องเรียนโครงการพิเศษมัธยมศึกษาป่ีท่ี 3 7900 31 244,900.00
ค่าห้องเรียนโครงการพิเศษมัธยมศึกษาป่ีท่ี 4 8800 35 308,000.00

169 1,308,100.00

รายการ จ านวนเงิน/คน/ปี จ านวนนักเรีย จ านวนเงิน
ค่าจ้างครูชาวต่างประเทศ 600 2154 1,292,400.00

1,292,400.00
          ง. เกณฑ์การจัดการเรียนการสอนเพ่ือเพ่ิมเติมให้กับนักเรียนนอกเหนือจากเกณฑ์มาตรฐานท่ัวไป

รายการ จ านวนเงิน/คน/ปี จ านวนนักเรีย จ านวนเงิน
ค่าจ้างครูท่ีมีความเช่ียวชาญในสาขาเฉพาะ 500 2,154 1,077,000.00
ค่าสาธารณูปโภคส าหรับห้องเรียนปรับอากาศ 600 2,154 1,292,400.00
ค่าสอนคอมพิวเตอร์กรณีโรงเรียนจัดคอมพิวเตอร์ 900 2,154 1,938,600.00
ค่าใช้จ่ายในการจัดร่วมโครงการโครงงานและ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเกินมาตรฐานท่ีรัฐจัดให้ 400 2,154 861,600.00

5,169,600.00

รายการ จ านวนเงิน/คน/ปี จ านวนนักเรีย จ านวนเงิน
ค่าประกันชีวิตนักเรียน/ค่าประกันอุบัติเหตุนักเรียน 200 2,154 430,800.00
ค่าจ้างบุคลากรท่ีปฏิบัติงานในสถานศึกษา 800 2,154 1,723,200.00

2,154,000.00

9,924,100.00

ข. เกณฑ์การจัดการเรียนการสอนนอกเหนือหลักสูตรข้ันพ้ืนฐาน

รวม
ค. เกณฑ์การจัดการเรียนการสอนเพ่ือเพ่ิมศักยภาพและความสามารถของนักเรียนท่ี

                  นอกเหนือหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

             ท่ีได้งบประมาณจากรัฐ

รวม

รวม

         จ. เกณฑ์จัดให้มีการดูแลด้านสวัสดิการและสวัสดิภาพนักเรียน

รวม

รวมเงินบ ารุงการศึกษาท้ังส้ิน (ข,ค,ง,จ)

2. เงินบ ารุงการศึกษา
ข้อมูลงบประมาณการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2565(ต่อ)



3. เงินเหลือจ่าย ปีการศึกษา 2564

รวม 804654

รวมท้ังส้ิน (1 + 2) 8,756,164.00

  - เงินค่าหนังสือเรียน 1,058,061.00
7,951,510.00รวม

1. เงินอุดหนุน

2. เงินบ ารุงการศึกษา

  - เงินบ ารุงการศึกษาหมวด ข 804653

รายการ จ านวนเงิน (บาท)

  - เงินอุดหนุนรายหัว(ค่าจัดการเรียนการสอน)

  - เงินอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

5,019,188.00

1,874,261.00

ข้อมูลงบประมาณการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2565(ต่อ)



1. เงินอุดหนุนรายหัว(ค่าจัดการเรียนการสอน)และเงินอุดหนุนเหลือจ่าย ปี 2564

รายการ จ านวนเงิน

1. งบรายจ่ายประจ า

  - ค่าสาธารณูปโภค 1,500,000.00

  - ค่าซ่อมแซม/จัดซ้ือ วัสดุครุภัณฑ์ 

  - ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสถานท่ีและภูมิทัศน์

2. กลุ่มบริหารวิชาการ 4,359,569.00

3. กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 555,500.00

4. กลุ่มบริหารงานบุคคล 612,234.00

5. กลุ่มบริหารท่ัวไป 2,725,290.00

6. กลุ่มบริหารงบประมาณ 202,940.00

7. งบส ารองจ่าย 884,055.00

รวม 12,839,588.00

รายการ จ านวนเงิน
1. กลุ่มบริหารวิชาการ 2,752,871.00
2. กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 777,570.00
3. กลุ่มบริหารงานบุคคล 0.00
4. กลุ่มบริหารท่ัวไป 305,000.00
5. กลุ่มบริหารงบประมาณ 0.00

รวม 3,835,441.00

รายการ จ านวนเงิน
สถานศึกษาด าเนินการตามแนวทางการด าเนินงานตามโครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 3,377,448.00

2,000,000.00

การจัดสรรงบประมาณ ปีการศึกษา 2565

2. เงินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและเงินเหลือจ่ายกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ปี 2564

3. เงินค่าหนังสือเรียน/ปี



รายการ จ านวนเงิน
สถานศึกษาด าเนินการตามแนวทางการด าเนินงานตามโครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 1,016,200.00

รายการ จ านวนเงิน
สถานศึกษาด าเนินการตามแนวทางการด าเนินงานตามโครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 942,200.00

รวมท้ังส้ิน(ข้อ 1 , 2 , 3 , 4 และ 5 22,010,877.00

1. เงินอุดหนุนรายหัว(ค่าจัดการเรียนการสอน)และเงินอุดหนุนเหลือจ่าย ปี 2564 (ต่อ)

4. ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน

5. ค่าอุปกรณ์การเรียน/ปี



รายการ จ านวนเงิน

1. ข. เกณฑ์การจัดการเรียนการสอนนอกเหนือหลักสูตรข้ันพ้ืนฐาน 1,308,100.00

2. ค. เกณฑ์การจัดการเรียนการสอนเพ่ือเพ่ิมศักยภาพและความสามารถของ

      นักเรียนท่ีนอกเหนือหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 1,292,400.00

3. ง. เกณฑ์การจัดการเรียนการสอนเพ่ือเพ่ิมเติมให้กับนักเรียนนอกเหนือจาก

      เกณฑ์มาตรฐานท่ัวไปท่ีได้งบประมาณจากรัฐ 5,169,600.00

4. จ. เกณฑ์จัดให้มีการดูแลด้านสวัสดิการและสวัสดิภาพนักเรียน 2,154,000.00

5. เงินเหลือจ่ายหมวด ข 804,653.00

รวมท้ังส้ิน (ข้อ 1,2,3,4 และ5 10,728,753.00

สถานศึกษาด าเนินการใช้จ่ายเงินบ ารุงการศึกษาตามวัตถุประสงค์การจัดเก็บ

2. เงินบ ารุงการศึกษา



1. เงินอุดหนุนรายหัว(ค่าจัดการเรียนการสอน)และเงินอุดหนุนเหลือจ่าย ปี 2564

รายการ จ านวนเงิน

1. งบรายจ่ายประจ า

  - ค่าสาธารณูปโภค 1,500,000.00

  - ค่าซ่อมแซม/จัดซ้ือ วัสดุครุภัณฑ์ 

  - ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสถานท่ีและภูมิทัศน์

2. กลุ่มบริหารวิชาการ 4,359,569.00

3. กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 555,500.00

4. กลุ่มบริหารงานบุคคล 612,234.00

5. กลุ่มบริหารท่ัวไป 2,725,290.00

6. กลุ่มบริหารงบประมาณ 202,940.00

7. งบส ารองจ่าย 884,055.00

รวม 12,839,588.00

รายการ จ านวนเงิน
1. กลุ่มบริหารวิชาการ 2,752,871.00
2. กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 777,570.00
3. กลุ่มบริหารงานบุคคล 0.00
4. กลุ่มบริหารท่ัวไป 305,000.00
5. กลุ่มบริหารงบประมาณ 0.00

รวม 3,835,441.00

รายการ จ านวนเงิน
สถานศึกษาด าเนินการตามแนวทางการด าเนินงานตามโครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 3,377,448.00

2,000,000.00

การจัดสรรงบประมาณ ปีการศึกษา 2565

2. เงินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและเงินเหลือจ่ายกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ปี 2564

3. เงินค่าหนังสือเรียน/ปี



รายการ จ านวนเงิน
สถานศึกษาด าเนินการตามแนวทางการด าเนินงานตามโครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 1,016,200.00

รายการ จ านวนเงิน
สถานศึกษาด าเนินการตามแนวทางการด าเนินงานตามโครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 942,200.00

รวมท้ังส้ิน(ข้อ 1 , 2 , 3 , 4 และ 5 22,010,877.00

1. เงินอุดหนุนรายหัว(ค่าจัดการเรียนการสอน)และเงินอุดหนุนเหลือจ่าย ปี 2564 (ต่อ)

4. ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน

5. ค่าอุปกรณ์การเรียน/ปี



รายการ จ านวนเงิน

1. ข. เกณฑ์การจัดการเรียนการสอนนอกเหนือหลักสูตรข้ันพ้ืนฐาน 1,308,100.00

2. ค. เกณฑ์การจัดการเรียนการสอนเพ่ือเพ่ิมศักยภาพและความสามารถของ

      นักเรียนท่ีนอกเหนือหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 1,292,400.00

3. ง. เกณฑ์การจัดการเรียนการสอนเพ่ือเพ่ิมเติมให้กับนักเรียนนอกเหนือจาก

      เกณฑ์มาตรฐานท่ัวไปท่ีได้งบประมาณจากรัฐ 5,169,600.00

4. จ. เกณฑ์จัดให้มีการดูแลด้านสวัสดิการและสวัสดิภาพนักเรียน 2,154,000.00

5. เงินเหลือจ่ายหมวด ข 804,653.00

รวมท้ังส้ิน (ข้อ 1,2,3,4 และ5 10,728,753.00

สถานศึกษาด าเนินการใช้จ่ายเงินบ ารุงการศึกษาตามวัตถุประสงค์การจัดเก็บ

2. เงินบ ารุงการศึกษา



เงินอุดหนุน
กิจกรรม
 พัฒนา
ผู้เรียน

รายได้ไม่ระบุ
 วัตถุประสงค์

1 โครงการพัฒนางานวิชาการ
กิจกรรมท่ี 1 การนิเทศภายในโรงเรียน 1,200
กิจกรรมท่ี 2 พัฒนาระบบงานจัดซ้ือวัสดุ งานหลักสูตร
สถานศึกษา

28,000

กิจกรรมท่ี 3 พัฒนางานแนะแนว 60,000
กิจกรรมท่ี 4 พัฒนาระบบงานทะเบียน 79,000
กิจกรรมท่ี 5 พัฒนาระบบงานจัดซ้ือวัสดุส านักงานกลุ่มงาน
วัดผล 110,200
กิจกรรมท่ี 6 กิจกรรมงานจัดซ้ือวัสดุส านักงานกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทย 34,865
กิจกรรมท่ี 7 พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนกลุ่ม
สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 40,760
กิจกรรมท่ี 8 กิจกรรมงานจัดซ้ือวัสดุส านักงาน กิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 5,045
กิจกรรมท่ี 9 กิจกรรมงานจัดซ้ือวัสดุส านักงาน กลุ่มสาระการ
เรียนรู้การงานอาชีพ 7,745
กิจกรรมท่ี 10 การพัฒนางานสารบรรณงานวิชาการ 67,900

กิจกรรมท่ี 11 การจัดการข้อมูลและสารสนเทศงานวิชาการ 126,500
กิจกรรมท่ี 12 การสอบวัดสมรรถนะครูทางด้านการวัดผล
ประเมินผล 9,400
กิจกรรมท่ี 13 การจัดประชุมการด าเนินการจัดตาราสอน 550
กิจกรรมท่ี 14  จัดซ้ือวัสดุครุภัณฑ์ส านักงานวิชาการ      26,000

รวม 597,165
2 โครงการค่ายวิชาการ

กิจกรรมท่ี 1 กิจกรรมค่าย ICT (นักเรียนท่ัวไป) 12,820
กิจกรรมท่ี 2 ค่ายเยาวชนรักษ์ภาษาไทย 66,495
กิจกรรมท่ี 3 ค่ายภาษาอังกฤษ ( English Camp) 75,000
กิจกรรมท่ี 4 โครงการอบรมนักเรียนแกนน าเพ่ือนท่ีปรึกษา 
(Youth CounselorYC) 51,140
กิจกรรมท่ี 5 ค่ายเตรียมความพร้อมเพ่ือแข่งขันทักษะทาง
วิชาการ    498,906

รวม 205,455    498,906

ตารางแสดงการจัดสรรงบประมาณตามโครงการ กลุ่มบริหารวิชาการ

โครง 
 การ
ท่ี

โครงการ/กิจกรรม

งบท่ีจัดสรร

หมายเหตุ
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3 โครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กิจกรรมท่ี 1 กิจกรรมสวนสนามและกล่าวค าปฏิญาณ
วัสดุ อุปกรณ์ ในการจัดกิจกรรมสวนสนามและกล่าวค าปฎิ
ญาณ        6,030
กิจกรรมท่ี 2 กิจกรรมถวายราชสดุดีพวงมาลา        9,620
กิจกรรมท่ี 3 กิจกรรมการเรียนการสอนลูกเสือและวันส าคัญ
ต่าง ๆ 102,500
กิจกรรมท่ี 4 กิจกรรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน 19,910
กิจกรรมท่ี 5 นักศึกษาวิชาทหาร    126,000
กิจกรรมท่ี 6 กิจกรรมนศท.อาสาจราจร  
วัสดุ อุปกรณ์ ในการท ากิจกรรมจิตอาส

     30,000
กิจกรรมท่ี 7 รายงานผลการเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 2,800

รวม 105,300 191,560

4 โครงการพัฒนาระบบงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

กิจกรรมท่ี 1 พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 2,320
กิจกรรมท่ี 2 พัฒนาห้องส านักงานประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา 35,000
กิจกรรมท่ี 3 รองรับการตรวจเย่ียมจากภายนอก 20,000

กิจกรรมท่ี 4 ปรับปรุงระบบการประเมินผลการควบคุมภายใน 4,330
กิจกรรมท่ี 5 การจัดการงานสารสนเทศโรงเรียน 8,000

รวม 69,650
5 โครงการรับนักเรียน

โครงการรับนักเรียน 58,570
6 โครงการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ส าหรับนักเรียน

กิจกรรมท่ี 1 กิจกรรมงานจัดซ้ือวัสดุ - อุปกรณ์ส าหรับ
นักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

100,000

กิจกรรมท่ี 2 จัดหาวัสดุ-อุปกรณ์ส าหรับนักเรียน (กิจกรรม
จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์-สารเคมี)

43,310



เงินอุดหนุน
กิจกรรม
 พัฒนา
ผู้เรียน

รายได้ไม่ระบุ
 วัตถุประสงค์

โครง 
 การ
ท่ี

โครงการ/กิจกรรม

งบท่ีจัดสรร

หมายเหตุ

กิจกรรมท่ี 3 กิจกรรมงานจัดซ้ือวัสดุ- อุปกรณ์ส าหรับนักเรียน
 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

12,385

กิจกรรมท่ี 4 กิจกรรมงานจัดซ้ือวัสดุ- อุปกรณ์ส าหรับนักเรียน
 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 10,000

กิจกรรมท่ี 5 กิจกรรมจัดซ้ือหนังสือเข้าห้องสมุด 0
ใช้เงินหนังสือ
เรียน

กิจกรรมท่ี 6 กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนวิชาคหกรรม 
(ห้องคหกรรม) 7,640
กิจกรรมท่ี 7 กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนวิชาคหกรรม
(งานประดิษฐ์) 3,948
กิจกกรมท่ี 8 พัฒนาการเรียนการสอนช่างไม้ 10,910
กิจกรรมท่ี 9 พัฒนาการเรียนการสอนงานตัดเย็บเส้ือผ้า 2,690
กิจกกรมท่ี 10 พัฒนาการเรียนการสอนงานเกษตร 7,500
กิจกรรมท่ี 11 จัดซ้ือวัสดุ - อุปกรณ์สอนสอบ 300,000

กิจกรรมท่ี 12 จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอนแนะแนว
51,750

รวม 550,133
7 โครงการเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา

กิจกรรมท่ี 1 มะเม่าเพ่ือพ่อ 1,000
กิจกรรมท่ี 2 ปลูกกล้วยคุณธรรม 1,000
กิจกรรมท่ี 3 การเล้ียงปลา 7,000
กิจกรรมท่ี 4 กิจกรรมแปรรูปอาหารและถนอมอาหาร 1,000
กิจกรรมท่ี 5 กิจกรรมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม 1,000
กิจกรรมท่ี 6 กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ 1,000
กิจกรรมท่ี 7 กิจกรรมพัฒนาครูจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

20,000

กิจกรรมท่ี 8 ต้อนรับแขกท่ีมาศึกษาดูงานศูนย์เรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา

10,000

กิจกรรมท่ี 9 กิจกรรมสุขภาพดี 1,000
กิจกรรมท่ี 10 กิจกรรมหนังสือเล่มเล็กส่ือความรู้สู่ความ
พอเพียง

1,000

กิจกรรมท่ี 11 พัฒนาห้องศาสตร์พระราชา 5,000
รวม 49,000
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8 โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ
กิจกรรมท่ี 1 การแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมท่ี 2 การแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย
กิจกรรมท่ี 3 การแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้
สุขศึกษาและพลศึกษา
กิจกรรมท่ี 4 การแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้
การงานอาชีพ
กิจกรรมท่ี 5 การแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
กิจกรรมท่ี 6 การแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กิจกรรมท่ี 7 การแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์
กิจกรรมท่ี 8 การแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กิจกรรมท่ี 9 การแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วิทยาศาสตร์)
กิจกรรมท่ี 10 การแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ศิลปะ
กิจกรรมท่ี 11 กิจกรรมส ารวจสถานท่ีแข่งขัน
กิจกรรมท่ี 12 กิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติ
กิจกรรมท่ี 13 กิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการสภา
นักเรียน

รวม 1,245,672
9 โครงการเพ่ิมผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

กิจกรรมท่ี 1 จัดหาส่ือการสอนวิชาการออกแบบและ
เทคโนโลยี ม.4

59,400

กิจกรรมท่ี 2 พัฒนาการเรียนการสอนสู่ความเป็นเลิศทาง
ศิลปะ (ทัศนศิลป์)

30,000

กิจกรรมท่ี 3 เพ่ิมผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาไทย 32,000
กิจกรรมท่ี 4 เพ่ิมผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม

20,000

กิจกรรมท่ี 5 ติวเข้มเตรียมความพร้อมสู่การสอบ GAT – 
PAT นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ภาคเรียนท่ี 2 ปี
การศึกษา 2565

15,720

รวม 157,120
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10 โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียน
กิจกรรมท่ี 1 การสอบธรรมศึกษา 970
กิจกรรมท่ี 2 กิจกรรมวันตรุษจีน 16,000
กิจกรรมท่ี 3 วันคริสต์มาส 10,000
กิจกรรมท่ี 4 การส่งเสริมสุขภาพและสมรรถภาพทางกาย 21,480
กิจกรรมท่ี 5 การส่งเสริมความเป็นเลิศแข่งขันกีฬาภายใน 231,300
กิจกรรมท่ี 6 สัปดาห์คณิตศาสตร์ 16,100
กิจกรรมท่ี 7 วันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ 25,500
กิจกรรมท่ี 8 สัปดาห์วิทยาศาสตร์ 60,625
กิจกรรมท่ี 10 กิจกรรมการเปิดโลกทัศน์และการแนะแนว
ด้านการศึกษาต่อและการมีอาชีพ 29,400
กิจกรรมท่ี 11 กิจกรรมแนะแนวน้องสู่ร้ัวมหาวิทยาลัย 10,000
กิจกรรมท่ี 12 กิจกรรมเสริมสร้างพัฒนาการเรียนรู้อาชีพ 20,000
กิจกรรมท่ี 13 กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 8,000
กิจกรรมท่ี 14 การอบรมเชิงปฏิบัติการภูมิศาสตร์และภูมิ
สารสนเทศ (GIS Day) 0
กิจกรรมท่ี 15 การน าเสนอผลงานการศึกษาค้นคว้าด้วย
ตนเอง (Symposium IS) 31,000
กิจกรรมท่ี 16 กิจกรรม Enjoy STEM Day 40,300
กิจกรรมท่ี 17 กิจกรรมวิทยาศาสตร์สัญจรแหล่งเรียนรู้ในชุม
ชุน 51,700
กิจกรรมท่ี 18 กิจกรรมประกวดส่ือการเรียนคณิตศาสตร์
ระดับม.ต้น 4,000
กิจกรรมท่ี 19 กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ 20,000
กิจกรรมท่ี 20 ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพนักเรียนด้านนาฏศิลป์
ไทย 45,000

รวม 160,370 481,005

11
โครงการ จัดซ้ือหรือซ่อม วัสดุและครุภัณฑ์ส าหรับห้อง
คอมพิวเตอร์
กิจกรรมท่ี 1 จัดซ้ือหรือซ่อม วัสดุและครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ส าหรับห้องคอมพิวเตอร์ 11,000.00
กิจกรรมท่ี 2 จัดซ้ือวัสดุและอุปกรณ์ส านักงานส าหรับห้อง
คอมพิวเตอร์ 12,470.00

รวม 23,470
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12  โครงการกิจกรรมพัฒนาระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 149,000 155,000
13 โครงการทัศนศึกษา

กิจกรรมท่ี 1 ทัศนศึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1  ณ สวน
สยาม  กรุงเทพมหานคร 142,100
กิจกรรมท่ี 2 ทัศนศึกษาอ าเภอไชยา 143,850
กิจกรรมท่ี 3 ทัศนศึกษาอ าเภออ่าวลึก  จังหวัดกระบ่ี 139,650
กิจกรรมท่ี 4  ทัศนศึกษาเส้นทางดอนสัก – ขนอม จังหวัดสุ
ราษฎร์ธานี 131,600
กิจกรรมท่ี 5  ทัศนศึกษา  จังหวัดนครศรีธรรมราช 126,400
กิจกรรมท่ี 6 ทัศนศึกษาอ าเภออ่าวลึก  จังหวัดกระบ่ี 117,200

รวม 800,800

14 โครงการค่ายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารี ปีการศึกษา 2565
กิจกรรมท่ี 1 ทัศนศึกษาและค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี 
(ลูกเสือโลก) 142,100
กิจกรรมท่ี 2 ทัศนศึกษาและค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี 
(ลูกเสือช้ันพิเศษ) 143,850
กิจกรรมท่ี 3 ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี (ลูกเสือหลวง) 139,650

รวม 425,600

15
โครงการเปิดบ้านวิชาการ โรงเรียนพุนพินพิทยาคม 
(Open House) 200,000

16 โครงการ การยกเว้นการช าระเงินบ ารุงการศึกษา
โครงการ  การจัดวัสดุ – อุปกรณ์ส าหรับการจัดการเรียน
การสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือ
ไวรัส   Covid – 19 โครงการท่ี 52

400,000
ฝ่าย
งบประมาณ

งบพัฒนาห้องเรียน โครงการท่ี 39,40,42และ 48 461,500
ฝ่ายบุริหาร
ท่ัวไป

งบจ้างครูเช่ียวชาญ โครงการท่ี 31 กิจกรรมท่ี 1 127,164 ฝ่ายบุคคล

รวม 4,359,569 2,752,871

รวมท้ังหมด 7,112,440



เงินอุดหนุน
กิจกรรม
 พัฒนา
ผู้เรียน

รายได้ไม่ระบุ
 วัตถุประสงค์

17 โครงการส่งเสริมคุณธรรม
กิจกรรมท่ี 1 กิจกรรมวันส ำคัญสถำบันชำติ ศำสนำ 
พระมหำกษัตริย์ 80,000      

กิจกรรมท่ี 2 : กิจกรรมวันไหว้ครู 16,840      

กิจกรรมท่ี 3 : กิจกรรมวันอำสำฬหบูชำและวันเข้ำพรรษำ 15,000      
กิจกรรมท่ี 4 : กิจกรรมโครงกำรคุณธรรม (ท ำบุญ ตักบำตร
 งำนบุญ) 3,000        
กิจกรรมท่ี 5 : กิจกรรมวันลอยกระทง 35,000      
กิจกรรมท่ี 6 : กิจกรรมวันส่งท้ำยปีเก่ำต้อนรับปีใหม่และวัน
ข้ึนปีใหม่ 2565 50,000      
กิจกรรมท่ี 7 : กิจกรรมค่ำยคุณธรรม จริยธรรม เพ่ือพัฒนำ
คุณภำพชีวิต 48,000      

รวม 247,840

18 โครงการส่งรุ่นพ่ียินดีรุ่นน้อง

กิจกรรมท่ี 1 : ฐำนบูมส่งพ่ียินดีน้อง 38,000

กิจกรรมท่ี 2 : ฐำน ม.4 ส่งรุ่นพ่ียินดีรุ่นน้อง 4,000

กิจกรรมท่ี 3 : ฐำน ม.1 ส่งรุ่นพ่ียินดีรุ่นน้อง 4,000

กิจกรรมท่ี 4 : ฐำน ม.2 ส่งรุ่นพ่ียินดีรุ่นน้อง 4,000

รวม 50,000

19 โครงการโรงเรียนสีขาว
กิจกรรมท่ี 1 : กิจกรรมโรงเรียนสีขำวปลอดยำเสพติดและ
อบำยมุข 20,000      
กิจกรรมท่ี 2 : กิจกรรมขยำยผลเพ่ือพัฒนำ (ด้ำนกำรค้นหำ)

10,000      
กิจกรรมท่ี 3 : กิจกรรมให้ควำมรู้เก่ียวกับยำเสพติดและ
อบำยมุขจำกวิทยำกร 20,000      

รวม 50,000

20 โครงการปฐมนิเทศนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 และ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4

กิจกรรมท่ี 1 : ปฐมนิเทศนักเรียนช้ัน ม.1 และ ม.4 48,230      

กิจกรรมท่ี 2 : มอบตัวเป็นศิษย์ 5,400        

รวม 53,630

ตารางแสดงการจัดสรรงบประมาณโครงการ กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
โครง 
 การ
ท่ี โครงการ/กิจกรรม

งบท่ีจัดสรร

หมายเหตุ
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21 โครงการ รักเป็น ปลอดภัย Young Love

กิจกรรมท่ี 1 : รักเป็น ปลอดภัย Young Love 26,650

22 โครงการ ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
กิจกรรมท่ี 2 : กิจกรรมอบรมกำรใช้โปรแกรม
ระบบปฏิบัติกำรระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

5,000
กิจกรรมท่ี 3 : กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง ประจ ำปี
กำรศึกษำ 2565 112,000
กิจกรรมท่ี 4 : กิจกรรมเย่ียมบ้ำนนักเรียน 212,200
กิจกรรมท่ี 5 : กิจกรรมพัฒนำกำรด ำเนินงำนระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 20,500

รวม 137,500 212,200

23 โครงการ สวัสดิภาพนักเรียน

กิจกรรมท่ี 1 : กิจกรรมอบรมกำรขับข่ีและตรวจสภำพรถ 25,000

กิจกรรมท่ี 2 : กิจกรรมตำวิเศษ 250,000

กิจกรรมท่ี 3 : กิจกรรมอบรมใบอนุญำตขับข่ี 20,000

รวม 295,000

24 โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน (สภานักเรียน) 
กิจกรรมท่ี 1 : กิจกรรม Zoning cleaning 10,000      
กิจกรรมท่ี 2 : กิจกรรมเลือกต้ังคณะกรรมกำรสภำนักเรียน
 ประจ ำปีกำรศึกษำ 2566 7,450        
กิจกรรมท่ี 3 : กิจกรรม Green Market 7,000
กิจกรรมท่ี 4 : กิจกรรมประกวด PK The Star & Idoi 10,000      

กิจกรรมท่ี 5 จัดซ้ือวัสดุครุภัณฑ์ห้องสภำนักเรียน 25,000

รวม 32,000 27,450     

25 โครงการ พัฒนาตน พัฒนาสถาบัน

กิจกรรมท่ี 1 : กิจกรรมอบรมใส่ใจห่วงใยน้อง 51,000

กิจกรรมท่ี 2 : กิจกรรมจิตอำสำพัฒนำ 10,000

รวม 61,000

26 โครงการจัดซ้ือวัสดุ-อุปกรณ์ ส านักงานกิจการนักเรียน
กิจกรรมท่ี 1 : จัดซ้ือวัสดุ-อุปกรณ์ ส ำนักงำนกิจกำรนักเรียน 18,000
กิจกรรมท่ี 2 : จัดซ้ือวัสดุ-อุปกรณ์ ส ำนักงำนระดับช้ันม.1 2,000
กิจกรรมท่ี 3 : จัดซ้ือวัสดุ-อุปกรณ์ ส ำนักงำนระดับช้ันม.2 2,000
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กิจกรรมท่ี 4 : จัดซ้ือวัสดุ-อุปกรณ์ ส ำนักงำนระดับช้ันม.3 2,000
กิจกรรมท่ี 5 : จัดซ้ือวัสดุ-อุปกรณ์ ส ำนักงำนระดับช้ันม.4 2,000
กิจกรรมท่ี 6 : จัดซ้ือวัสดุ-อุปกรณ์ ส ำนักงำนระดับช้ันม.5 2,000
กิจกรรมท่ี 7 : จัดซ้ือวัสดุ-อุปกรณ์ ส ำนักงำนระดับช้ันม.6 2,000

รวม 30,000

27 โครงการส่งเสริมทักษะชีวิตสู่ทักษะอาชีพ
กิจกรรมท่ี 1 : กิจกรรมรู้ทันภัย (1 ต ำรวจ 1 โรงเรียน)

กิจกรรมท่ี 2 : กิจกรรมสุขภำพจิต พิชิตสุขภำพใจ 48,000

กิจกรรมท่ี 3 : กิจกรรมเปิดโลกกว้ำงสร้ำงเส้นทำงสู่อำชีพ 48,000

กิจกรรมท่ี 4 : กิจกรรมรักกำรออม 3,000
กิจกรรมท่ี 5 : กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม (โดยพระอำจำรย์
จำกวัดท่ำข้ำม) 4,800

กิจกรรมท่ี 6 : กิจกรรมอบรมศิลปะป้องกันตัว 6,000

รวม 109,800

รวมงบ 555,500 777,570

รวมงบท้ังหมด 1,333,070
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28 โครงการพัฒนาบุคลากร
กิจกรรมท่ี 1 กิจกรรมพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 350,000 300,000
กิจกกรมท่ี 2 การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
สู่โรงเรียนมาตรฐานสากล 38,600
กิจกรรมท่ี 3 การอบรมพัฒนาครูเพ่ือการการผลิตส่ือ
การสอนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 15,470

รวม 404,070 300,000
29 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศบริหารงานบุคคล

กิจกรรมท่ี 1 ปรับปรุงระบบสารสนเทศ 7,500
กิจกรรมท่ี 2 เช่าเว็บโฮสต์ต้ิง (Web Hosting) 2,500

รวม 10,000
30 โครงการปรับปรุงห้องส านักงานกลุ่มบริหารงานบุคคล

กิจกรรมท่ี 1 กิจกรรมปรับปรุงพัฒนาห้องส านักงาน 16,000
กิจกรรมท่ี 2 กิจกรรมจัดซ้ือครุภัณฑ์ วัสดุ อุปกรณ์ส าหรับการปฏิบัติงานส านักงาน30,000
กิจกรรมท่ี 3 จัดท าท าเนียบบุคลากร 25,000

รวม 71,000
31 โครงการจัดจ้างบุคลากร เงินอุดหนุน

กิจกรรมท่ี 1 ค่าจ้างครูเช่ียวชาญ 127,164 เอาไปวิชาการ

กิจกรรมท่ี 2 ค่าจ้างบุคลากร 127,164
รวม 254,328

32 โครงการเสริมสร้างขวัญก าลังใจ
กิจกรรมท่ี 1 กระเช้าเย่ียมผู้มีอุปการะคุณ
กิจกรรมท่ี 2 กิจกรรมสังสรรค์ปีใหม่
กิจกรรมท่ี 3 กิจกรรมวันเกิดครูและบุคลากร
กิจกรรมท่ี 4 กิจกรรมการให้การช่วยเหลือแก่บุคลากร
กิจกรรมท่ี 5 กิจกรรมต้อนรับครูย้ายเข้าและย้ายออก

รวม 612,234
รวมท้ังหมด 612,234

ตารางแสดงการจัดสรรงบประมาณโครงการ กลุ่มงานบริหารงานบุคคล

โครง
 การ
ท่ี

โครงการ/กิจกรรม

งบท่ีจัดสรร

หมายเหตุ
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รายได้ไม่ระบุ
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33 โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 100,000
34 โครงการ พัฒนางานเวรยามรักษาการณ์ 30,000

35
โครงการพัฒนาอาคารสถานท่ี  บรรยากาศและ
ส่ิงแวดล้อมในโรงเรียน

-จัดท้ำห้องน ้ำห้องประชุมรวมใจและห้องประชุมเล็ก 500,000
-ตะแกรงคูระบำยน ้ำ หน้ำอำคำร 3 0
-ซ่อมถนนคอนกรีตท่ีช้ำรุดภำยในโรงเรียน 0
-ทำสีห้องประชุมริมน ้ำ 0
- จัดท้ำระแนงกันพื นท่ีท้ำควำมสะอำดหน้ำห้องรวมใจ 0
- เสำกั นรถ ยำงชะลอควำมเร็ว 0
- ปรับปรุงทำงขึ นและด้ำนข้ำงโดมโชคตำปี 500,000

รวม 1,000,000

36
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ 150,000

37
โครงการปรับปรุง ซ่อมบ ารุงอาคารสถานท่ีและ
ส่ิงแวดล้อม
-ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบโรงเรียน 0
-ปรับปรุงซ่อมแซมอำคำรสถำนท่ี 0
-ปรับปรุงซ่อมแซมเคร่ืองกรองน ้ำด่ืมโรงเรียน 0
-โรงเรียนสะอำดปรำศจำกขยะ 87,600
-ธนำคำรขยะ 15,330

รวม 102,930
38 โครงกำรพัฒนำส้ำนักงำนผู้อ้ำนวยกำร 16,360
39 โครงกำรปรับปรุงห้องส้ำนักงำนวิทยำศำสตร์ 30,000     
40 โครงกำรปรับปรุงห้องปฏิบัติกำรนำฏศิลป์ 30,000     
41 โครงกำรปรับปรุงห้องกำรศึกษำเรียนรวม

- ปรับปรุงห้องกำรศึกษำเรียนรวม 40,000
-จัดซื อวัสดุครุภัณฑ์ พัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ
เรียนรวม 40,000

รวม 80,000
42 โครงการปรับปรุงพัฒนาห้องสมุดมีชีวิต

-พัฒนำระบบห้องสมุดอัตโนมัติ 25,000
-จัดซื อวำรสำร นิตยสำร และหนังสือพิมพ์ 30,000
- มุมเฉลิมพระเกียรติ 16,500

ตารางแสดงการจัดสรรงบประมาณตามโครงการ กลุ่มงานบริหารท่ัวไป

โครง 
การ
ท่ี

โครงการ/กิจกรรม

งบท่ีจัดสรร

หมายเหตุ
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-สวนส่งเสริมกำรอ่ำน 30,000
รวม

43
โครงการพัฒนาอาคาร สถานท่ีเขตรับผิดชอบกลุ่ม
บริหารงานกิจการนักเรียน
-กิจกรรมห้องเรียนน่ำอยู่ สู่กำรเรียนรู้คุณภำพ 0
-กิจกรรมปรับปรุงห้องตัดผม 5,000
-กิจกรรมปรับปรุงโรงจอดรถจักรยำนยนต์ 300,000

รวม 305,000
44 โครงการ การเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาด

และควบคุมโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 305,000
45 โครงการ ชุมชนสัมพันธ์

กิจกรรมท่ี 1 กำรประชุมคณะกรรมกำรสถำนศึกษำ
ขั นพื นฐำน โรงเรียนพุนพินพิทยำคม 6,000
กิจกรรมท่ี 2 งำนนำรำยณ์ร้ำลึก (10 มิถุนำยน) 25,000 60000
กิจกรรมท่ี 3 งำนคณะกรรมกำรสมำคมศิษย์เก่ำ 18,500
กิจกรรมท่ี 4 งำนชมรมครูเก่ำโรงเรียนพุนพินพิทยำคม 18,500

รวม 31,000 97,000

46 โครงการพัฒนาระบบงานส านักงานกลุ่มบริหารท่ัวไป
กิจกรรมท่ี 1 จัดซื อวัสดุ ครุภัณฑ์ ส้ำนักงำนกลุ่ม
บริหำรท่ัวไป 60,000

รวม 60,000
47 โครงการ พัฒนายานพาหนะ

กิจกรรมท่ี 1 พัฒนำยำนพำหนะ 500,000
48 โครงการปรับปรุงกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา 300,000
49 โครงการพัฒนางานอนามัย 200,000
50 บริการส่ืองานโสตทัศนศึกษาและประชาสัมพันธ์ 150000

รวมท้ังหมด 2,725,290 305,000 97,000
รวมงบประมาณท้ังหมด 3,030,290



เงินอุดหนุน
กิจกรรม
 พัฒนา
ผู้เรียน

รายได้ไม่ระบุ
 วัตถุประสงค์

51 โครงการประชุมเชิงปฎิบัติการจัดท าแผนพัฒนา 40,000

52
โครงการ  การจัดวัสดุ – อุปกรณ์ส าหรับการจัดการเรียน
การสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือ วิชาการ

53 โครงการ ค่าสาธารณูปโภคภายในโรงเรียน งบกลาง

54 โครงการพัฒนาระบบงานบริหารงบประมาณ

กิจกรรมท่ี 1  จัดซ้ือวัสดุ - ครุภัณฑ์ งานพัสดุและสินทรัพย์ 29,910

กิจกรรมท่ี 2  ซ่อมแซม/บ ารุงรักษาครุภัณฑ์
กิจกรรมท่ี 3  จัดซ้ือครุภัณฑ์(กรณีซ่อมแซมไม่คุ้มค่าและมี
ความจ าเป็นเร่งด่วน)
กิจกรรมท่ี 4 จัดจ้างถ่ายเอกสารห้องส านักงานโรงเรียน
พุนพินพิทยาคม 30,000

กิจกรรมท่ี 5 จัดซ้ือวัสดุ - ครุภัณฑ์ งานการเงินและบัญชี 60,420
กิจกรรมท่ี 6 จัดซ้ือวัสดุ - ครุภัณฑ์ งานแผนงานและ
งบประมาณ 42,610

รวมท้ังหมด 202,940 155,000

รวมงบประมาณท้ังหมด

หมายเหตุ

202,940

ตารางแสดงการจัดสรรงบประมาณ กลุ่มงานบริหารงบประมาณ

โครง
การ
ท่ี

โครงการ/กิจกรรม

งบท่ีจัดสรร



โครงการท่ี ช่ือโครงการ งบท่ีขอใช้
55

กิจกรรมท่ี 1 
ค่ายคณิตศาสตร์ส าหรับนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ EEP
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ม.1/1 จ านวนนักเรียน 35 คน  (2 วัน ) 28,000
กิจกรรมท่ี 2
ค่ายคณิตศาสตร์ส าหรับนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ EEP
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ม.1/1 จ านวนนักเรียน 35 คน  (2 วัน ) 28,000
กิจกรรมท่ี 3
ค่ายคณิตศาสตร์ส าหรับนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ EEP
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ม.2/1 จ านวนนักเรียน 35 คน (2 วัน ) 28,000
กิจกรรมท่ี 4
ค่ายคณิตศาสตร์ส าหรับนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ EEP
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ม.3/1 จ านวนนักเรียน 35 คน (2 วัน ) 28,000
กิจกรรมท่ี 5
ค่ายคณิตศาสตร์ส าหรับนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ SMTP
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ม.4/1 จ านวนนักเรียน 35 คน (2 วัน ) 28,000

รวม 140,000

56
กิจกรรมท่ี 1 
English Camp ส าหรับนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ EEP
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ม.1/1 จ านวนนักเรียน 35 คน  (2 วัน ) 24,500
กิจกรรมท่ี 2
English Camp ส าหรับนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ EEP
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ม.2/1 จ านวนนักเรียน 35 คน (2 วัน ) 24,500
กิจกรรมท่ี 3
English Camp ส าหรับนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ EEP
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ม.3/1 จ านวนนักเรียน 35 คน (2 วัน ) 24,500

สรุปการจัดสรรงบประมาณประจ าปีการศึกษา 2565 เงินบ ารุงการศึกษา
งบประมาณห้องเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ

ค่ายคณิตศาสตร์ นักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ

ค่ายภาษาอังกฤษ English Camp นักเรียนโครงการ



โครงการท่ี ช่ือโครงการ งบท่ีขอใช้
กิจกรรมท่ี 4
English Camp ส าหรับนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ SMTP
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ม.4/1 จ านวนนักเรียน 35 คน (2 วัน ) 24,500

รวม 98,000
57

กิจกรรมท่ี 1 
ค่ายวิชาการส าหรับนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ EEP
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ม.1/1 จ านวนนักเรียน 35 คน  (2 วัน 1 คืน) 49,000
กิจกรรมท่ี 2
ค่ายวิชาการส าหรับนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ EEP
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ม.2/1 จ านวนนักเรียน 35 คน (2 วัน 1 คืน) 52,500
กิจกรรมท่ี 3 
ค่ายวิชาการส าหรับนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ EEP
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ม.3/1 จ านวนนักเรียน 35 คน (2 วัน 1 คืน) 70,000
กิจกรรมท่ี 4 
ค่ายวิชาการส าหรับนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ SMTP
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ม.4/1 จ านวนนักเรียน 35 คน (2 วัน 1 คืน) 84,000

รวม 255,500
58

กิจกรรมท่ี 1 กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ ณ โรงงานผลิตถุงยาง
อนามัยซัวเท็กซ์ / พิพิธภัณฑ์ดึกด าบรรพ์ธรณีวิทยาและธรรมชาติวิทยา
 จังหวัดสุราษฎร์ธานี ส าหรับนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ  ช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 จ านวนนักเรียน 70 คน 14,000

กิจกรรมท่ี 2 กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ ณ โรงงานผลิตถุงยาง
อนามัยซัวเท็กซ์ / พิพิธภัณฑ์ดึกด าบรรพ์ธรณีวิทยาและธรรมชาติวิทยา
 จังหวัดสุราษฎร์ธานี ส าหรับนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ EEP ช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี ม.2/1 จ านวนนักเรียน 35 คน 7,000

ค่ายวิชาการ นักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ

ศึกษาแหล่งเรียนรู้ นักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ



โครงการท่ี ช่ือโครงการ งบท่ีขอใช้
กิจกรรมท่ี 3 กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ ณ โรงงานผลิตถุงยาง
อนามัยซัวเท็กซ์ / พิพิธภัณฑ์ดึกด าบรรพ์ธรณีวิทยาและธรรมชาติวิทยา
 จังหวัดสุราษฎร์ธานี ส าหรับนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ EEP ช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี ม.3/1 จ านวนนักเรียน 35 คน 7,000

กิจกรรมท่ี 4 กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ ณ โรงงานผลิตถุงยาง
อนามัยซัวเท็กซ์ / พิพิธภัณฑ์ดึกด าบรรพ์ธรณีวิทยาและธรรมชาติวิทยา
 จังหวัดสุราษฎร์ธานี ส าหรับนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ SMTP 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ม.4/1 จ านวนนักเรียน 35 คน 7,000

รวม 35,000
59

กิจกรรมท่ี 1 ค่ายคอมพิวเตอร์นักเรียนโครงการพิเศษ 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี1/2

24,500

กิจกรรมท่ี 4 ค่ายคอมพิวเตอร์ นักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ 
ห้อง SMTP ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4/2

42,000

รวม 66,500
60 ค่าติวเข้มสอนเสริม 270,400
61 ค่าจ้างครูต่างประเทศ 338,000
62 ค่าซ่อมบ ารุง 101,400
63 โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ส าหรับนักเรียนโครงการพิเศษ (ยอด

คงเหลือปี 64)
909,653

รวมท้ังหมด 2,081,453

ค่ายคอมพิวเตอร์ นักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ



โครงการท่ี โครงการ/กิจกรรม งบประมาณท่ีขอใช้ หมายเหตุ
64 โครงการจัดจ้างบุคลากร เงินบกศ

กิจกรรมท่ี 1 ค่าจ้างครูเช่ียวชาญ 1,077,000
กิจกรรมท่ี 2 ค่าจ้างบุคลากร 1,723,200
กิจกรรมท่ี 3 ค่าจ้างครูต่างชาติ 1,292,400

65 โครงการ  ค่าสอนคอมพิวเตอร์เกินกว่ามาตรฐานท่ีรัฐจัดให้
กิจกรรมท่ี 1 ค่าเช่าคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง
 ห้องคอมพิวเตอร์ 1 969,300             
กิจกรรมท่ี 2 ค่าเช่าคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ห้อง
คอมพิวเตอร์ 3 969,300             

66 โครงการ ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการฯและกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนเกินมาตรฐานท่ีรัฐจัดให้
กิจกรรมท่ี 1 จัดซ้ือโปรแกรมระบบปฏิบัติการระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน

861,600

67 โครงการค่าสาธาณูประโภคส าหรับห้องเรียนปรับอากาศ
กิจกรรมท่ี 1 ประหยัดพลังงานไฟฟ้า 1,292,400          

68 โครงการประกันชีวิตนักเรียน 430,800
รวมงบประมาณห้องเรียนท่ัวไป 8,616,000

สรุปการจัดสรรงบประมาณประจ าปีการศึกษา 2565 เงินบ ารุงการศึกษา
งบประมาณห้องเรียนท่ัวไป

งบประมาณใน
โครงการคิดจาก

เงินบ ารุง
การศึกษา 80 %



ล ำดับ

ท่ี บก.ศ อุดหนุน
1 เงินอุดหนุนการจัดการเรียนการ (รายหัว) 7,820,400.00
2 เงินอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 1,961,180.00
3 เงินค่าหนังสือเรียน/ปี 2,319,387.00
4 ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน 1,016,200.00
5 ค่าอุปกรณ์การเรียน/ปี 942,200.00
6 เงินบ ารุงการศึกษา

หมวด ข
เกณฑ์การจัดการเรียนการสอนนอกเหนือหลักสูตรข้ันพ้ืนฐาน 1,308,100.00
หมวด ค
เกณฑ์การจัดการเรียนการสอนเพ่ือเพ่ิมศักยภาพและความ
สามารถของนักเรียนท่ีนอกเหนือหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 1,292,400.00
หมวด  ง
เกณฑ์การจัดการเรียนการสอนเพ่ือเพ่ิมเติมให้กับนักเรียน
นอกเหนือจากเกณฑ์มาตรฐานท่ัวไปท่ีได้งบประมาณจากรัฐ 5,169,600.00
หมวด จ
เกณฑ์จัดให้มีการดูแลด้านสวัสดิการและสวัสดิภาพนักเรียน 2,154,000.00

7 เงินเหลือจ่าย ปีการศึกษา  2564
1) เงินอุดหนุน
  - เงินอุดหนุนการจัดการเรียนการสอน 5,019,188.00
  - เงินอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 1,874,261.00
  - เงินค่าหนังสือเรียน 1,058,061.00
2) เงินบ ารุงการศึกษา 804,653.00

10,728,753.00 22,010,877.00

ส่วนท่ี 4 

32,739,630.00
รวม

รวมท้ังส้ิน

จ ำนวนเงิน (บำท)

ประมำณกำรรำยรับประจ ำปีกำรศึกษำ 2565

รำยกำร

แผนงำน/โครงกำร/งบประมำณ



1. เงินอุดหนุน
เงินรายหัว จ านวนนักเรียน จ านวนเงิน

(บาท) (คน) (บาท)

  - ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น 3,500.00 1,216 4,256,000.00
  - ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 3,800.00 938 3,564,400.00

2,154 7,820,400.00

  - ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น 880 1,216 1,070,080.00
  - ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 950 938 891,100.00

2,154 1,961,180.00

  - ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 808 406 328,048.00
  - ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 921 411 378,531.00
  - ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 996 399 397,404.00
  - ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 1384 329 455,336.00
  - ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 1326 316 419,016.00
  - ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 1164 293 341,052.00

2,154 2,319,387.00

  - ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น 450 1,216 547,200.00
  - ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 500 938 469,000.00

2,154 1,016,200.00

  - ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น 420 1,216 510,720.00
  - ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 460 938 431,480.00

2,154 942,200.00
14,059,367.00

ประเภท

รวม

รวม

รวม

4. ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน

รวม

5. ค่าอุปกรณ์การเรียน/ปี

รวมท้ังส้ิน (รายการท่ี 1-5)

ข้อมูลงบประมาณการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2565

รวม

2. กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน/ปี

3. เงินค่าหนังสือเรียน/ปี

1. เงินอุดหนุนรายหัว(ค่าจัดการเรียนสอน)/ปี



รายการ จ านวนเงิน/คน/ปี จ านวนนักเรีย จ านวนเงิน
ค่าห้องเรียนโครงการพิเศษมัธยมศึกษาป่ีท่ี 1 7300 70 511,000.00
ค่าห้องเรียนโครงการพิเศษมัธยมศึกษาป่ีท่ี 2 7400 33 244,200.00
ค่าห้องเรียนโครงการพิเศษมัธยมศึกษาป่ีท่ี 3 7900 31 244,900.00
ค่าห้องเรียนโครงการพิเศษมัธยมศึกษาป่ีท่ี 4 8800 35 308,000.00

169 1,308,100.00

รายการ จ านวนเงิน/คน/ปี จ านวนนักเรีย จ านวนเงิน
ค่าจ้างครูชาวต่างประเทศ 600 2154 1,292,400.00

1,292,400.00
          ง. เกณฑ์การจัดการเรียนการสอนเพ่ือเพ่ิมเติมให้กับนักเรียนนอกเหนือจากเกณฑ์มาตรฐานท่ัวไป

รายการ จ านวนเงิน/คน/ปี จ านวนนักเรีย จ านวนเงิน
ค่าจ้างครูท่ีมีความเช่ียวชาญในสาขาเฉพาะ 500 2,154 1,077,000.00
ค่าสาธารณูปโภคส าหรับห้องเรียนปรับอากาศ 600 2,154 1,292,400.00
ค่าสอนคอมพิวเตอร์กรณีโรงเรียนจัดคอมพิวเตอร์ 900 2,154 1,938,600.00
ค่าใช้จ่ายในการจัดร่วมโครงการโครงงานและ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเกินมาตรฐานท่ีรัฐจัดให้ 400 2,154 861,600.00

5,169,600.00

รายการ จ านวนเงิน/คน/ปี จ านวนนักเรีย จ านวนเงิน
ค่าประกันชีวิตนักเรียน/ค่าประกันอุบัติเหตุนักเรียน 200 2,154 430,800.00
ค่าจ้างบุคลากรท่ีปฏิบัติงานในสถานศึกษา 800 2,154 1,723,200.00

2,154,000.00

9,924,100.00

ข. เกณฑ์การจัดการเรียนการสอนนอกเหนือหลักสูตรข้ันพ้ืนฐาน

รวม
ค. เกณฑ์การจัดการเรียนการสอนเพ่ือเพ่ิมศักยภาพและความสามารถของนักเรียนท่ี

                  นอกเหนือหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

             ท่ีได้งบประมาณจากรัฐ

รวม

รวม

         จ. เกณฑ์จัดให้มีการดูแลด้านสวัสดิการและสวัสดิภาพนักเรียน

รวม

รวมเงินบ ารุงการศึกษาท้ังส้ิน (ข,ค,ง,จ)

2. เงินบ ารุงการศึกษา
ข้อมูลงบประมาณการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2565(ต่อ)



3. เงินเหลือจ่าย ปีการศึกษา 2564

รวม 804654

รวมท้ังส้ิน (1 + 2) 8,756,164.00

  - เงินค่าหนังสือเรียน 1,058,061.00
7,951,510.00รวม

1. เงินอุดหนุน

2. เงินบ ารุงการศึกษา

  - เงินบ ารุงการศึกษาหมวด ข 804653

รายการ จ านวนเงิน (บาท)

  - เงินอุดหนุนรายหัว(ค่าจัดการเรียนการสอน)

  - เงินอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

5,019,188.00

1,874,261.00

ข้อมูลงบประมาณการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2565(ต่อ)



1. เงินอุดหนุนรายหัว(ค่าจัดการเรียนการสอน)และเงินอุดหนุนเหลือจ่าย ปี 2564

รายการ จ านวนเงิน

1. งบรายจ่ายประจ า

  - ค่าสาธารณูปโภค 1,500,000.00

  - ค่าซ่อมแซม/จัดซ้ือ วัสดุครุภัณฑ์ 

  - ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสถานท่ีและภูมิทัศน์

2. กลุ่มบริหารวิชาการ 4,359,569.00

3. กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 555,500.00

4. กลุ่มบริหารงานบุคคล 612,234.00

5. กลุ่มบริหารท่ัวไป 2,725,290.00

6. กลุ่มบริหารงบประมาณ 202,940.00

7. งบส ารองจ่าย 884,055.00

รวม 12,839,588.00

รายการ จ านวนเงิน
1. กลุ่มบริหารวิชาการ 2,752,871.00
2. กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 777,570.00
3. กลุ่มบริหารงานบุคคล 0.00
4. กลุ่มบริหารท่ัวไป 305,000.00
5. กลุ่มบริหารงบประมาณ 0.00

รวม 3,835,441.00

รายการ จ านวนเงิน
สถานศึกษาด าเนินการตามแนวทางการด าเนินงานตามโครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 3,377,448.00

2,000,000.00

การจัดสรรงบประมาณ ปีการศึกษา 2565

2. เงินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและเงินเหลือจ่ายกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ปี 2564

3. เงินค่าหนังสือเรียน/ปี



รายการ จ านวนเงิน
สถานศึกษาด าเนินการตามแนวทางการด าเนินงานตามโครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 1,016,200.00

รายการ จ านวนเงิน
สถานศึกษาด าเนินการตามแนวทางการด าเนินงานตามโครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 942,200.00

รวมท้ังส้ิน(ข้อ 1 , 2 , 3 , 4 และ 5 22,010,877.00

1. เงินอุดหนุนรายหัว(ค่าจัดการเรียนการสอน)และเงินอุดหนุนเหลือจ่าย ปี 2564 (ต่อ)

4. ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน

5. ค่าอุปกรณ์การเรียน/ปี



รายการ จ านวนเงิน

1. ข. เกณฑ์การจัดการเรียนการสอนนอกเหนือหลักสูตรข้ันพ้ืนฐาน 1,308,100.00

2. ค. เกณฑ์การจัดการเรียนการสอนเพ่ือเพ่ิมศักยภาพและความสามารถของ

      นักเรียนท่ีนอกเหนือหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 1,292,400.00

3. ง. เกณฑ์การจัดการเรียนการสอนเพ่ือเพ่ิมเติมให้กับนักเรียนนอกเหนือจาก

      เกณฑ์มาตรฐานท่ัวไปท่ีได้งบประมาณจากรัฐ 5,169,600.00

4. จ. เกณฑ์จัดให้มีการดูแลด้านสวัสดิการและสวัสดิภาพนักเรียน 2,154,000.00

5. เงินเหลือจ่ายหมวด ข 804,653.00

รวมท้ังส้ิน (ข้อ 1,2,3,4 และ5 10,728,753.00

สถานศึกษาด าเนินการใช้จ่ายเงินบ ารุงการศึกษาตามวัตถุประสงค์การจัดเก็บ

2. เงินบ ารุงการศึกษา



1. เงินอุดหนุนรายหัว(ค่าจัดการเรียนการสอน)และเงินอุดหนุนเหลือจ่าย ปี 2564

รายการ จ านวนเงิน

1. งบรายจ่ายประจ า

  - ค่าสาธารณูปโภค 1,500,000.00

  - ค่าซ่อมแซม/จัดซ้ือ วัสดุครุภัณฑ์ 

  - ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสถานท่ีและภูมิทัศน์

2. กลุ่มบริหารวิชาการ 4,359,569.00

3. กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 555,500.00

4. กลุ่มบริหารงานบุคคล 612,234.00

5. กลุ่มบริหารท่ัวไป 2,725,290.00

6. กลุ่มบริหารงบประมาณ 202,940.00

7. งบส ารองจ่าย 884,055.00

รวม 12,839,588.00

รายการ จ านวนเงิน
1. กลุ่มบริหารวิชาการ 2,752,871.00
2. กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 777,570.00
3. กลุ่มบริหารงานบุคคล 0.00
4. กลุ่มบริหารท่ัวไป 305,000.00
5. กลุ่มบริหารงบประมาณ 0.00

รวม 3,835,441.00

รายการ จ านวนเงิน
สถานศึกษาด าเนินการตามแนวทางการด าเนินงานตามโครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 3,377,448.00

2,000,000.00

การจัดสรรงบประมาณ ปีการศึกษา 2565

2. เงินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและเงินเหลือจ่ายกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ปี 2564

3. เงินค่าหนังสือเรียน/ปี



รายการ จ านวนเงิน
สถานศึกษาด าเนินการตามแนวทางการด าเนินงานตามโครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 1,016,200.00

รายการ จ านวนเงิน
สถานศึกษาด าเนินการตามแนวทางการด าเนินงานตามโครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 942,200.00

รวมท้ังส้ิน(ข้อ 1 , 2 , 3 , 4 และ 5 22,010,877.00

1. เงินอุดหนุนรายหัว(ค่าจัดการเรียนการสอน)และเงินอุดหนุนเหลือจ่าย ปี 2564 (ต่อ)

4. ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน

5. ค่าอุปกรณ์การเรียน/ปี



รายการ จ านวนเงิน

1. ข. เกณฑ์การจัดการเรียนการสอนนอกเหนือหลักสูตรข้ันพ้ืนฐาน 1,308,100.00

2. ค. เกณฑ์การจัดการเรียนการสอนเพ่ือเพ่ิมศักยภาพและความสามารถของ

      นักเรียนท่ีนอกเหนือหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 1,292,400.00

3. ง. เกณฑ์การจัดการเรียนการสอนเพ่ือเพ่ิมเติมให้กับนักเรียนนอกเหนือจาก

      เกณฑ์มาตรฐานท่ัวไปท่ีได้งบประมาณจากรัฐ 5,169,600.00

4. จ. เกณฑ์จัดให้มีการดูแลด้านสวัสดิการและสวัสดิภาพนักเรียน 2,154,000.00

5. เงินเหลือจ่ายหมวด ข 804,653.00

รวมท้ังส้ิน (ข้อ 1,2,3,4 และ5 10,728,753.00

สถานศึกษาด าเนินการใช้จ่ายเงินบ ารุงการศึกษาตามวัตถุประสงค์การจัดเก็บ

2. เงินบ ารุงการศึกษา



เงินอุดหนุน
กิจกรรม
 พัฒนา
ผู้เรียน

รายได้ไม่ระบุ
 วัตถุประสงค์

1 โครงการพัฒนางานวิชาการ
กิจกรรมท่ี 1 การนิเทศภายในโรงเรียน 1,200
กิจกรรมท่ี 2 พัฒนาระบบงานจัดซ้ือวัสดุ งานหลักสูตร
สถานศึกษา

28,000

กิจกรรมท่ี 3 พัฒนางานแนะแนว 60,000
กิจกรรมท่ี 4 พัฒนาระบบงานทะเบียน 79,000
กิจกรรมท่ี 5 พัฒนาระบบงานจัดซ้ือวัสดุส านักงานกลุ่มงาน
วัดผล 110,200
กิจกรรมท่ี 6 กิจกรรมงานจัดซ้ือวัสดุส านักงานกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทย 34,865
กิจกรรมท่ี 7 พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนกลุ่ม
สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 40,760
กิจกรรมท่ี 8 กิจกรรมงานจัดซ้ือวัสดุส านักงาน กิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 5,045
กิจกรรมท่ี 9 กิจกรรมงานจัดซ้ือวัสดุส านักงาน กลุ่มสาระการ
เรียนรู้การงานอาชีพ 7,745
กิจกรรมท่ี 10 การพัฒนางานสารบรรณงานวิชาการ 67,900

กิจกรรมท่ี 11 การจัดการข้อมูลและสารสนเทศงานวิชาการ 126,500
กิจกรรมท่ี 12 การสอบวัดสมรรถนะครูทางด้านการวัดผล
ประเมินผล 9,400
กิจกรรมท่ี 13 การจัดประชุมการด าเนินการจัดตาราสอน 550
กิจกรรมท่ี 14  จัดซ้ือวัสดุครุภัณฑ์ส านักงานวิชาการ      26,000

รวม 597,165
2 โครงการค่ายวิชาการ

กิจกรรมท่ี 1 กิจกรรมค่าย ICT (นักเรียนท่ัวไป) 12,820
กิจกรรมท่ี 2 ค่ายเยาวชนรักษ์ภาษาไทย 66,495
กิจกรรมท่ี 3 ค่ายภาษาอังกฤษ ( English Camp) 75,000
กิจกรรมท่ี 4 โครงการอบรมนักเรียนแกนน าเพ่ือนท่ีปรึกษา 
(Youth CounselorYC) 51,140
กิจกรรมท่ี 5 ค่ายเตรียมความพร้อมเพ่ือแข่งขันทักษะทาง
วิชาการ    498,906

รวม 205,455    498,906

ตารางแสดงการจัดสรรงบประมาณตามโครงการ กลุ่มบริหารวิชาการ

โครง 
 การ
ท่ี

โครงการ/กิจกรรม

งบท่ีจัดสรร

หมายเหตุ



เงินอุดหนุน
กิจกรรม
 พัฒนา
ผู้เรียน

รายได้ไม่ระบุ
 วัตถุประสงค์

โครง 
 การ
ท่ี

โครงการ/กิจกรรม

งบท่ีจัดสรร

หมายเหตุ

3 โครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กิจกรรมท่ี 1 กิจกรรมสวนสนามและกล่าวค าปฏิญาณ
วัสดุ อุปกรณ์ ในการจัดกิจกรรมสวนสนามและกล่าวค าปฎิ
ญาณ        6,030
กิจกรรมท่ี 2 กิจกรรมถวายราชสดุดีพวงมาลา        9,620
กิจกรรมท่ี 3 กิจกรรมการเรียนการสอนลูกเสือและวันส าคัญ
ต่าง ๆ 102,500
กิจกรรมท่ี 4 กิจกรรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน 19,910
กิจกรรมท่ี 5 นักศึกษาวิชาทหาร    126,000
กิจกรรมท่ี 6 กิจกรรมนศท.อาสาจราจร  
วัสดุ อุปกรณ์ ในการท ากิจกรรมจิตอาส

     30,000
กิจกรรมท่ี 7 รายงานผลการเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 2,800

รวม 105,300 191,560

4 โครงการพัฒนาระบบงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

กิจกรรมท่ี 1 พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 2,320
กิจกรรมท่ี 2 พัฒนาห้องส านักงานประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา 35,000
กิจกรรมท่ี 3 รองรับการตรวจเย่ียมจากภายนอก 20,000

กิจกรรมท่ี 4 ปรับปรุงระบบการประเมินผลการควบคุมภายใน 4,330
กิจกรรมท่ี 5 การจัดการงานสารสนเทศโรงเรียน 8,000

รวม 69,650
5 โครงการรับนักเรียน

โครงการรับนักเรียน 58,570
6 โครงการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ส าหรับนักเรียน

กิจกรรมท่ี 1 กิจกรรมงานจัดซ้ือวัสดุ - อุปกรณ์ส าหรับ
นักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

100,000

กิจกรรมท่ี 2 จัดหาวัสดุ-อุปกรณ์ส าหรับนักเรียน (กิจกรรม
จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์-สารเคมี)

43,310
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กิจกรรมท่ี 3 กิจกรรมงานจัดซ้ือวัสดุ- อุปกรณ์ส าหรับนักเรียน
 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

12,385

กิจกรรมท่ี 4 กิจกรรมงานจัดซ้ือวัสดุ- อุปกรณ์ส าหรับนักเรียน
 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 10,000

กิจกรรมท่ี 5 กิจกรรมจัดซ้ือหนังสือเข้าห้องสมุด 0
ใช้เงินหนังสือ
เรียน

กิจกรรมท่ี 6 กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนวิชาคหกรรม 
(ห้องคหกรรม) 7,640
กิจกรรมท่ี 7 กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนวิชาคหกรรม
(งานประดิษฐ์) 3,948
กิจกกรมท่ี 8 พัฒนาการเรียนการสอนช่างไม้ 10,910
กิจกรรมท่ี 9 พัฒนาการเรียนการสอนงานตัดเย็บเส้ือผ้า 2,690
กิจกกรมท่ี 10 พัฒนาการเรียนการสอนงานเกษตร 7,500
กิจกรรมท่ี 11 จัดซ้ือวัสดุ - อุปกรณ์สอนสอบ 300,000

กิจกรรมท่ี 12 จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอนแนะแนว
51,750

รวม 550,133
7 โครงการเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา

กิจกรรมท่ี 1 มะเม่าเพ่ือพ่อ 1,000
กิจกรรมท่ี 2 ปลูกกล้วยคุณธรรม 1,000
กิจกรรมท่ี 3 การเล้ียงปลา 7,000
กิจกรรมท่ี 4 กิจกรรมแปรรูปอาหารและถนอมอาหาร 1,000
กิจกรรมท่ี 5 กิจกรรมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม 1,000
กิจกรรมท่ี 6 กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ 1,000
กิจกรรมท่ี 7 กิจกรรมพัฒนาครูจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

20,000

กิจกรรมท่ี 8 ต้อนรับแขกท่ีมาศึกษาดูงานศูนย์เรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา

10,000

กิจกรรมท่ี 9 กิจกรรมสุขภาพดี 1,000
กิจกรรมท่ี 10 กิจกรรมหนังสือเล่มเล็กส่ือความรู้สู่ความ
พอเพียง

1,000

กิจกรรมท่ี 11 พัฒนาห้องศาสตร์พระราชา 5,000
รวม 49,000
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8 โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ
กิจกรรมท่ี 1 การแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมท่ี 2 การแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย
กิจกรรมท่ี 3 การแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้
สุขศึกษาและพลศึกษา
กิจกรรมท่ี 4 การแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้
การงานอาชีพ
กิจกรรมท่ี 5 การแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
กิจกรรมท่ี 6 การแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กิจกรรมท่ี 7 การแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์
กิจกรรมท่ี 8 การแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กิจกรรมท่ี 9 การแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วิทยาศาสตร์)
กิจกรรมท่ี 10 การแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ศิลปะ
กิจกรรมท่ี 11 กิจกรรมส ารวจสถานท่ีแข่งขัน
กิจกรรมท่ี 12 กิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติ
กิจกรรมท่ี 13 กิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการสภา
นักเรียน

รวม 1,245,672
9 โครงการเพ่ิมผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

กิจกรรมท่ี 1 จัดหาส่ือการสอนวิชาการออกแบบและ
เทคโนโลยี ม.4

59,400

กิจกรรมท่ี 2 พัฒนาการเรียนการสอนสู่ความเป็นเลิศทาง
ศิลปะ (ทัศนศิลป์)

30,000

กิจกรรมท่ี 3 เพ่ิมผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาไทย 32,000
กิจกรรมท่ี 4 เพ่ิมผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม

20,000

กิจกรรมท่ี 5 ติวเข้มเตรียมความพร้อมสู่การสอบ GAT – 
PAT นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ภาคเรียนท่ี 2 ปี
การศึกษา 2565

15,720

รวม 157,120
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10 โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียน
กิจกรรมท่ี 1 การสอบธรรมศึกษา 970
กิจกรรมท่ี 2 กิจกรรมวันตรุษจีน 16,000
กิจกรรมท่ี 3 วันคริสต์มาส 10,000
กิจกรรมท่ี 4 การส่งเสริมสุขภาพและสมรรถภาพทางกาย 21,480
กิจกรรมท่ี 5 การส่งเสริมความเป็นเลิศแข่งขันกีฬาภายใน 231,300
กิจกรรมท่ี 6 สัปดาห์คณิตศาสตร์ 16,100
กิจกรรมท่ี 7 วันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ 25,500
กิจกรรมท่ี 8 สัปดาห์วิทยาศาสตร์ 60,625
กิจกรรมท่ี 10 กิจกรรมการเปิดโลกทัศน์และการแนะแนว
ด้านการศึกษาต่อและการมีอาชีพ 29,400
กิจกรรมท่ี 11 กิจกรรมแนะแนวน้องสู่ร้ัวมหาวิทยาลัย 10,000
กิจกรรมท่ี 12 กิจกรรมเสริมสร้างพัฒนาการเรียนรู้อาชีพ 20,000
กิจกรรมท่ี 13 กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 8,000
กิจกรรมท่ี 14 การอบรมเชิงปฏิบัติการภูมิศาสตร์และภูมิ
สารสนเทศ (GIS Day) 0
กิจกรรมท่ี 15 การน าเสนอผลงานการศึกษาค้นคว้าด้วย
ตนเอง (Symposium IS) 31,000
กิจกรรมท่ี 16 กิจกรรม Enjoy STEM Day 40,300
กิจกรรมท่ี 17 กิจกรรมวิทยาศาสตร์สัญจรแหล่งเรียนรู้ในชุม
ชุน 51,700
กิจกรรมท่ี 18 กิจกรรมประกวดส่ือการเรียนคณิตศาสตร์
ระดับม.ต้น 4,000
กิจกรรมท่ี 19 กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ 20,000
กิจกรรมท่ี 20 ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพนักเรียนด้านนาฏศิลป์
ไทย 45,000

รวม 160,370 481,005

11
โครงการ จัดซ้ือหรือซ่อม วัสดุและครุภัณฑ์ส าหรับห้อง
คอมพิวเตอร์
กิจกรรมท่ี 1 จัดซ้ือหรือซ่อม วัสดุและครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ส าหรับห้องคอมพิวเตอร์ 11,000.00
กิจกรรมท่ี 2 จัดซ้ือวัสดุและอุปกรณ์ส านักงานส าหรับห้อง
คอมพิวเตอร์ 12,470.00

รวม 23,470
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12  โครงการกิจกรรมพัฒนาระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 149,000 155,000
13 โครงการทัศนศึกษา

กิจกรรมท่ี 1 ทัศนศึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1  ณ สวน
สยาม  กรุงเทพมหานคร 142,100
กิจกรรมท่ี 2 ทัศนศึกษาอ าเภอไชยา 143,850
กิจกรรมท่ี 3 ทัศนศึกษาอ าเภออ่าวลึก  จังหวัดกระบ่ี 139,650
กิจกรรมท่ี 4  ทัศนศึกษาเส้นทางดอนสัก – ขนอม จังหวัดสุ
ราษฎร์ธานี 131,600
กิจกรรมท่ี 5  ทัศนศึกษา  จังหวัดนครศรีธรรมราช 126,400
กิจกรรมท่ี 6 ทัศนศึกษาอ าเภออ่าวลึก  จังหวัดกระบ่ี 117,200

รวม 800,800

14 โครงการค่ายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารี ปีการศึกษา 2565
กิจกรรมท่ี 1 ทัศนศึกษาและค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี 
(ลูกเสือโลก) 142,100
กิจกรรมท่ี 2 ทัศนศึกษาและค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี 
(ลูกเสือช้ันพิเศษ) 143,850
กิจกรรมท่ี 3 ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี (ลูกเสือหลวง) 139,650

รวม 425,600

15
โครงการเปิดบ้านวิชาการ โรงเรียนพุนพินพิทยาคม 
(Open House) 200,000

16 โครงการ การยกเว้นการช าระเงินบ ารุงการศึกษา
โครงการ  การจัดวัสดุ – อุปกรณ์ส าหรับการจัดการเรียน
การสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือ
ไวรัส   Covid – 19 โครงการท่ี 52

400,000
ฝ่าย
งบประมาณ

งบพัฒนาห้องเรียน โครงการท่ี 39,40,42และ 48 461,500
ฝ่ายบุริหาร
ท่ัวไป

งบจ้างครูเช่ียวชาญ โครงการท่ี 31 กิจกรรมท่ี 1 127,164 ฝ่ายบุคคล

รวม 4,359,569 2,752,871

รวมท้ังหมด 7,112,440
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17 โครงการส่งเสริมคุณธรรม
กิจกรรมท่ี 1 กิจกรรมวันส ำคัญสถำบันชำติ ศำสนำ 
พระมหำกษัตริย์ 80,000      

กิจกรรมท่ี 2 : กิจกรรมวันไหว้ครู 16,840      

กิจกรรมท่ี 3 : กิจกรรมวันอำสำฬหบูชำและวันเข้ำพรรษำ 15,000      
กิจกรรมท่ี 4 : กิจกรรมโครงกำรคุณธรรม (ท ำบุญ ตักบำตร
 งำนบุญ) 3,000        
กิจกรรมท่ี 5 : กิจกรรมวันลอยกระทง 35,000      
กิจกรรมท่ี 6 : กิจกรรมวันส่งท้ำยปีเก่ำต้อนรับปีใหม่และวัน
ข้ึนปีใหม่ 2565 50,000      
กิจกรรมท่ี 7 : กิจกรรมค่ำยคุณธรรม จริยธรรม เพ่ือพัฒนำ
คุณภำพชีวิต 48,000      

รวม 247,840

18 โครงการส่งรุ่นพ่ียินดีรุ่นน้อง

กิจกรรมท่ี 1 : ฐำนบูมส่งพ่ียินดีน้อง 38,000

กิจกรรมท่ี 2 : ฐำน ม.4 ส่งรุ่นพ่ียินดีรุ่นน้อง 4,000

กิจกรรมท่ี 3 : ฐำน ม.1 ส่งรุ่นพ่ียินดีรุ่นน้อง 4,000

กิจกรรมท่ี 4 : ฐำน ม.2 ส่งรุ่นพ่ียินดีรุ่นน้อง 4,000

รวม 50,000

19 โครงการโรงเรียนสีขาว
กิจกรรมท่ี 1 : กิจกรรมโรงเรียนสีขำวปลอดยำเสพติดและ
อบำยมุข 20,000      
กิจกรรมท่ี 2 : กิจกรรมขยำยผลเพ่ือพัฒนำ (ด้ำนกำรค้นหำ)

10,000      
กิจกรรมท่ี 3 : กิจกรรมให้ควำมรู้เก่ียวกับยำเสพติดและ
อบำยมุขจำกวิทยำกร 20,000      

รวม 50,000

20 โครงการปฐมนิเทศนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 และ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4

กิจกรรมท่ี 1 : ปฐมนิเทศนักเรียนช้ัน ม.1 และ ม.4 48,230      

กิจกรรมท่ี 2 : มอบตัวเป็นศิษย์ 5,400        

รวม 53,630

ตารางแสดงการจัดสรรงบประมาณโครงการ กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
โครง 
 การ
ท่ี โครงการ/กิจกรรม

งบท่ีจัดสรร

หมายเหตุ
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21 โครงการ รักเป็น ปลอดภัย Young Love

กิจกรรมท่ี 1 : รักเป็น ปลอดภัย Young Love 26,650

22 โครงการ ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
กิจกรรมท่ี 2 : กิจกรรมอบรมกำรใช้โปรแกรม
ระบบปฏิบัติกำรระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

5,000
กิจกรรมท่ี 3 : กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง ประจ ำปี
กำรศึกษำ 2565 112,000
กิจกรรมท่ี 4 : กิจกรรมเย่ียมบ้ำนนักเรียน 212,200
กิจกรรมท่ี 5 : กิจกรรมพัฒนำกำรด ำเนินงำนระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 20,500

รวม 137,500 212,200

23 โครงการ สวัสดิภาพนักเรียน

กิจกรรมท่ี 1 : กิจกรรมอบรมกำรขับข่ีและตรวจสภำพรถ 25,000

กิจกรรมท่ี 2 : กิจกรรมตำวิเศษ 250,000

กิจกรรมท่ี 3 : กิจกรรมอบรมใบอนุญำตขับข่ี 20,000

รวม 295,000

24 โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน (สภานักเรียน) 
กิจกรรมท่ี 1 : กิจกรรม Zoning cleaning 10,000      
กิจกรรมท่ี 2 : กิจกรรมเลือกต้ังคณะกรรมกำรสภำนักเรียน
 ประจ ำปีกำรศึกษำ 2566 7,450        
กิจกรรมท่ี 3 : กิจกรรม Green Market 7,000
กิจกรรมท่ี 4 : กิจกรรมประกวด PK The Star & Idoi 10,000      

กิจกรรมท่ี 5 จัดซ้ือวัสดุครุภัณฑ์ห้องสภำนักเรียน 25,000

รวม 32,000 27,450     

25 โครงการ พัฒนาตน พัฒนาสถาบัน

กิจกรรมท่ี 1 : กิจกรรมอบรมใส่ใจห่วงใยน้อง 51,000

กิจกรรมท่ี 2 : กิจกรรมจิตอำสำพัฒนำ 10,000

รวม 61,000

26 โครงการจัดซ้ือวัสดุ-อุปกรณ์ ส านักงานกิจการนักเรียน
กิจกรรมท่ี 1 : จัดซ้ือวัสดุ-อุปกรณ์ ส ำนักงำนกิจกำรนักเรียน 18,000
กิจกรรมท่ี 2 : จัดซ้ือวัสดุ-อุปกรณ์ ส ำนักงำนระดับช้ันม.1 2,000
กิจกรรมท่ี 3 : จัดซ้ือวัสดุ-อุปกรณ์ ส ำนักงำนระดับช้ันม.2 2,000
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กิจกรรมท่ี 4 : จัดซ้ือวัสดุ-อุปกรณ์ ส ำนักงำนระดับช้ันม.3 2,000
กิจกรรมท่ี 5 : จัดซ้ือวัสดุ-อุปกรณ์ ส ำนักงำนระดับช้ันม.4 2,000
กิจกรรมท่ี 6 : จัดซ้ือวัสดุ-อุปกรณ์ ส ำนักงำนระดับช้ันม.5 2,000
กิจกรรมท่ี 7 : จัดซ้ือวัสดุ-อุปกรณ์ ส ำนักงำนระดับช้ันม.6 2,000

รวม 30,000

27 โครงการส่งเสริมทักษะชีวิตสู่ทักษะอาชีพ
กิจกรรมท่ี 1 : กิจกรรมรู้ทันภัย (1 ต ำรวจ 1 โรงเรียน)

กิจกรรมท่ี 2 : กิจกรรมสุขภำพจิต พิชิตสุขภำพใจ 48,000

กิจกรรมท่ี 3 : กิจกรรมเปิดโลกกว้ำงสร้ำงเส้นทำงสู่อำชีพ 48,000

กิจกรรมท่ี 4 : กิจกรรมรักกำรออม 3,000
กิจกรรมท่ี 5 : กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม (โดยพระอำจำรย์
จำกวัดท่ำข้ำม) 4,800

กิจกรรมท่ี 6 : กิจกรรมอบรมศิลปะป้องกันตัว 6,000

รวม 109,800

รวมงบ 555,500 777,570

รวมงบท้ังหมด 1,333,070



เงินอุดหนุน
กิจกรรม
 พัฒนา
ผู้เรียน

รายได้ไม่ระบุ
 วัตถุประสงค์

28 โครงการพัฒนาบุคลากร
กิจกรรมท่ี 1 กิจกรรมพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 350,000 300,000
กิจกกรมท่ี 2 การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
สู่โรงเรียนมาตรฐานสากล 38,600
กิจกรรมท่ี 3 การอบรมพัฒนาครูเพ่ือการการผลิตส่ือ
การสอนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 15,470

รวม 404,070 300,000
29 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศบริหารงานบุคคล

กิจกรรมท่ี 1 ปรับปรุงระบบสารสนเทศ 7,500
กิจกรรมท่ี 2 เช่าเว็บโฮสต์ต้ิง (Web Hosting) 2,500

รวม 10,000
30 โครงการปรับปรุงห้องส านักงานกลุ่มบริหารงานบุคคล

กิจกรรมท่ี 1 กิจกรรมปรับปรุงพัฒนาห้องส านักงาน 16,000
กิจกรรมท่ี 2 กิจกรรมจัดซ้ือครุภัณฑ์ วัสดุ อุปกรณ์ส าหรับการปฏิบัติงานส านักงาน30,000
กิจกรรมท่ี 3 จัดท าท าเนียบบุคลากร 25,000

รวม 71,000
31 โครงการจัดจ้างบุคลากร เงินอุดหนุน

กิจกรรมท่ี 1 ค่าจ้างครูเช่ียวชาญ 127,164 เอาไปวิชาการ

กิจกรรมท่ี 2 ค่าจ้างบุคลากร 127,164
รวม 254,328

32 โครงการเสริมสร้างขวัญก าลังใจ
กิจกรรมท่ี 1 กระเช้าเย่ียมผู้มีอุปการะคุณ
กิจกรรมท่ี 2 กิจกรรมสังสรรค์ปีใหม่
กิจกรรมท่ี 3 กิจกรรมวันเกิดครูและบุคลากร
กิจกรรมท่ี 4 กิจกรรมการให้การช่วยเหลือแก่บุคลากร
กิจกรรมท่ี 5 กิจกรรมต้อนรับครูย้ายเข้าและย้ายออก

รวม 612,234
รวมท้ังหมด 612,234

ตารางแสดงการจัดสรรงบประมาณโครงการ กลุ่มงานบริหารงานบุคคล

โครง
 การ
ท่ี

โครงการ/กิจกรรม

งบท่ีจัดสรร

หมายเหตุ



เงินอุดหนุน
กิจกรรม
 พัฒนา
ผู้เรียน

รายได้ไม่ระบุ
 วัตถุประสงค์

33 โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 100,000
34 โครงการ พัฒนางานเวรยามรักษาการณ์ 30,000

35
โครงการพัฒนาอาคารสถานท่ี  บรรยากาศและ
ส่ิงแวดล้อมในโรงเรียน

-จัดท้ำห้องน ้ำห้องประชุมรวมใจและห้องประชุมเล็ก 500,000
-ตะแกรงคูระบำยน ้ำ หน้ำอำคำร 3 0
-ซ่อมถนนคอนกรีตท่ีช้ำรุดภำยในโรงเรียน 0
-ทำสีห้องประชุมริมน ้ำ 0
- จัดท้ำระแนงกันพื นท่ีท้ำควำมสะอำดหน้ำห้องรวมใจ 0
- เสำกั นรถ ยำงชะลอควำมเร็ว 0
- ปรับปรุงทำงขึ นและด้ำนข้ำงโดมโชคตำปี 500,000

รวม 1,000,000

36
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ 150,000

37
โครงการปรับปรุง ซ่อมบ ารุงอาคารสถานท่ีและ
ส่ิงแวดล้อม
-ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบโรงเรียน 0
-ปรับปรุงซ่อมแซมอำคำรสถำนท่ี 0
-ปรับปรุงซ่อมแซมเคร่ืองกรองน ้ำด่ืมโรงเรียน 0
-โรงเรียนสะอำดปรำศจำกขยะ 87,600
-ธนำคำรขยะ 15,330

รวม 102,930
38 โครงกำรพัฒนำส้ำนักงำนผู้อ้ำนวยกำร 16,360
39 โครงกำรปรับปรุงห้องส้ำนักงำนวิทยำศำสตร์ 30,000     
40 โครงกำรปรับปรุงห้องปฏิบัติกำรนำฏศิลป์ 30,000     
41 โครงกำรปรับปรุงห้องกำรศึกษำเรียนรวม

- ปรับปรุงห้องกำรศึกษำเรียนรวม 40,000
-จัดซื อวัสดุครุภัณฑ์ พัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ
เรียนรวม 40,000

รวม 80,000
42 โครงการปรับปรุงพัฒนาห้องสมุดมีชีวิต

-พัฒนำระบบห้องสมุดอัตโนมัติ 25,000
-จัดซื อวำรสำร นิตยสำร และหนังสือพิมพ์ 30,000
- มุมเฉลิมพระเกียรติ 16,500

ตารางแสดงการจัดสรรงบประมาณตามโครงการ กลุ่มงานบริหารท่ัวไป

โครง 
การ
ท่ี

โครงการ/กิจกรรม

งบท่ีจัดสรร

หมายเหตุ
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-สวนส่งเสริมกำรอ่ำน 30,000
รวม

43
โครงการพัฒนาอาคาร สถานท่ีเขตรับผิดชอบกลุ่ม
บริหารงานกิจการนักเรียน
-กิจกรรมห้องเรียนน่ำอยู่ สู่กำรเรียนรู้คุณภำพ 0
-กิจกรรมปรับปรุงห้องตัดผม 5,000
-กิจกรรมปรับปรุงโรงจอดรถจักรยำนยนต์ 300,000

รวม 305,000
44 โครงการ การเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาด

และควบคุมโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 305,000
45 โครงการ ชุมชนสัมพันธ์

กิจกรรมท่ี 1 กำรประชุมคณะกรรมกำรสถำนศึกษำ
ขั นพื นฐำน โรงเรียนพุนพินพิทยำคม 6,000
กิจกรรมท่ี 2 งำนนำรำยณ์ร้ำลึก (10 มิถุนำยน) 25,000 60000
กิจกรรมท่ี 3 งำนคณะกรรมกำรสมำคมศิษย์เก่ำ 18,500
กิจกรรมท่ี 4 งำนชมรมครูเก่ำโรงเรียนพุนพินพิทยำคม 18,500

รวม 31,000 97,000

46 โครงการพัฒนาระบบงานส านักงานกลุ่มบริหารท่ัวไป
กิจกรรมท่ี 1 จัดซื อวัสดุ ครุภัณฑ์ ส้ำนักงำนกลุ่ม
บริหำรท่ัวไป 60,000

รวม 60,000
47 โครงการ พัฒนายานพาหนะ

กิจกรรมท่ี 1 พัฒนำยำนพำหนะ 500,000
48 โครงการปรับปรุงกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา 300,000
49 โครงการพัฒนางานอนามัย 200,000
50 บริการส่ืองานโสตทัศนศึกษาและประชาสัมพันธ์ 150000

รวมท้ังหมด 2,725,290 305,000 97,000
รวมงบประมาณท้ังหมด 3,030,290



เงินอุดหนุน
กิจกรรม
 พัฒนา
ผู้เรียน

รายได้ไม่ระบุ
 วัตถุประสงค์

51 โครงการประชุมเชิงปฎิบัติการจัดท าแผนพัฒนา 40,000

52
โครงการ  การจัดวัสดุ – อุปกรณ์ส าหรับการจัดการเรียน
การสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือ วิชาการ

53 โครงการ ค่าสาธารณูปโภคภายในโรงเรียน งบกลาง

54 โครงการพัฒนาระบบงานบริหารงบประมาณ

กิจกรรมท่ี 1  จัดซ้ือวัสดุ - ครุภัณฑ์ งานพัสดุและสินทรัพย์ 29,910

กิจกรรมท่ี 2  ซ่อมแซม/บ ารุงรักษาครุภัณฑ์
กิจกรรมท่ี 3  จัดซ้ือครุภัณฑ์(กรณีซ่อมแซมไม่คุ้มค่าและมี
ความจ าเป็นเร่งด่วน)
กิจกรรมท่ี 4 จัดจ้างถ่ายเอกสารห้องส านักงานโรงเรียน
พุนพินพิทยาคม 30,000

กิจกรรมท่ี 5 จัดซ้ือวัสดุ - ครุภัณฑ์ งานการเงินและบัญชี 60,420
กิจกรรมท่ี 6 จัดซ้ือวัสดุ - ครุภัณฑ์ งานแผนงานและ
งบประมาณ 42,610

รวมท้ังหมด 202,940 155,000

รวมงบประมาณท้ังหมด

หมายเหตุ

202,940

ตารางแสดงการจัดสรรงบประมาณ กลุ่มงานบริหารงบประมาณ

โครง
การ
ท่ี

โครงการ/กิจกรรม

งบท่ีจัดสรร



โครงการท่ี ช่ือโครงการ งบท่ีขอใช้
55

กิจกรรมท่ี 1 
ค่ายคณิตศาสตร์ส าหรับนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ EEP
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ม.1/1 จ านวนนักเรียน 35 คน  (2 วัน ) 28,000
กิจกรรมท่ี 2
ค่ายคณิตศาสตร์ส าหรับนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ EEP
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ม.1/1 จ านวนนักเรียน 35 คน  (2 วัน ) 28,000
กิจกรรมท่ี 3
ค่ายคณิตศาสตร์ส าหรับนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ EEP
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ม.2/1 จ านวนนักเรียน 35 คน (2 วัน ) 28,000
กิจกรรมท่ี 4
ค่ายคณิตศาสตร์ส าหรับนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ EEP
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ม.3/1 จ านวนนักเรียน 35 คน (2 วัน ) 28,000
กิจกรรมท่ี 5
ค่ายคณิตศาสตร์ส าหรับนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ SMTP
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ม.4/1 จ านวนนักเรียน 35 คน (2 วัน ) 28,000

รวม 140,000
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กิจกรรมท่ี 1 
English Camp ส าหรับนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ EEP
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ม.1/1 จ านวนนักเรียน 35 คน  (2 วัน ) 24,500
กิจกรรมท่ี 2
English Camp ส าหรับนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ EEP
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ม.2/1 จ านวนนักเรียน 35 คน (2 วัน ) 24,500
กิจกรรมท่ี 3
English Camp ส าหรับนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ EEP
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ม.3/1 จ านวนนักเรียน 35 คน (2 วัน ) 24,500

สรุปการจัดสรรงบประมาณประจ าปีการศึกษา 2565 เงินบ ารุงการศึกษา
งบประมาณห้องเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ

ค่ายคณิตศาสตร์ นักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ

ค่ายภาษาอังกฤษ English Camp นักเรียนโครงการ



โครงการท่ี ช่ือโครงการ งบท่ีขอใช้
กิจกรรมท่ี 4
English Camp ส าหรับนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ SMTP
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ม.4/1 จ านวนนักเรียน 35 คน (2 วัน ) 24,500

รวม 98,000
57

กิจกรรมท่ี 1 
ค่ายวิชาการส าหรับนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ EEP
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ม.1/1 จ านวนนักเรียน 35 คน  (2 วัน 1 คืน) 49,000
กิจกรรมท่ี 2
ค่ายวิชาการส าหรับนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ EEP
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ม.2/1 จ านวนนักเรียน 35 คน (2 วัน 1 คืน) 52,500
กิจกรรมท่ี 3 
ค่ายวิชาการส าหรับนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ EEP
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ม.3/1 จ านวนนักเรียน 35 คน (2 วัน 1 คืน) 70,000
กิจกรรมท่ี 4 
ค่ายวิชาการส าหรับนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ SMTP
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ม.4/1 จ านวนนักเรียน 35 คน (2 วัน 1 คืน) 84,000

รวม 255,500
58

กิจกรรมท่ี 1 กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ ณ โรงงานผลิตถุงยาง
อนามัยซัวเท็กซ์ / พิพิธภัณฑ์ดึกด าบรรพ์ธรณีวิทยาและธรรมชาติวิทยา
 จังหวัดสุราษฎร์ธานี ส าหรับนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ  ช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 จ านวนนักเรียน 70 คน 14,000

กิจกรรมท่ี 2 กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ ณ โรงงานผลิตถุงยาง
อนามัยซัวเท็กซ์ / พิพิธภัณฑ์ดึกด าบรรพ์ธรณีวิทยาและธรรมชาติวิทยา
 จังหวัดสุราษฎร์ธานี ส าหรับนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ EEP ช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี ม.2/1 จ านวนนักเรียน 35 คน 7,000

ค่ายวิชาการ นักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ

ศึกษาแหล่งเรียนรู้ นักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ



โครงการท่ี ช่ือโครงการ งบท่ีขอใช้
กิจกรรมท่ี 3 กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ ณ โรงงานผลิตถุงยาง
อนามัยซัวเท็กซ์ / พิพิธภัณฑ์ดึกด าบรรพ์ธรณีวิทยาและธรรมชาติวิทยา
 จังหวัดสุราษฎร์ธานี ส าหรับนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ EEP ช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี ม.3/1 จ านวนนักเรียน 35 คน 7,000

กิจกรรมท่ี 4 กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ ณ โรงงานผลิตถุงยาง
อนามัยซัวเท็กซ์ / พิพิธภัณฑ์ดึกด าบรรพ์ธรณีวิทยาและธรรมชาติวิทยา
 จังหวัดสุราษฎร์ธานี ส าหรับนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ SMTP 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ม.4/1 จ านวนนักเรียน 35 คน 7,000

รวม 35,000
59

กิจกรรมท่ี 1 ค่ายคอมพิวเตอร์นักเรียนโครงการพิเศษ 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี1/2

24,500

กิจกรรมท่ี 4 ค่ายคอมพิวเตอร์ นักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ 
ห้อง SMTP ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4/2

42,000

รวม 66,500
60 ค่าติวเข้มสอนเสริม 270,400
61 ค่าจ้างครูต่างประเทศ 338,000
62 ค่าซ่อมบ ารุง 101,400
63 โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ส าหรับนักเรียนโครงการพิเศษ (ยอด

คงเหลือปี 64)
909,653

รวมท้ังหมด 2,081,453

ค่ายคอมพิวเตอร์ นักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ



โครงการท่ี โครงการ/กิจกรรม งบประมาณท่ีขอใช้ หมายเหตุ
64 โครงการจัดจ้างบุคลากร เงินบกศ

กิจกรรมท่ี 1 ค่าจ้างครูเช่ียวชาญ 1,077,000
กิจกรรมท่ี 2 ค่าจ้างบุคลากร 1,723,200
กิจกรรมท่ี 3 ค่าจ้างครูต่างชาติ 1,292,400

65 โครงการ  ค่าสอนคอมพิวเตอร์เกินกว่ามาตรฐานท่ีรัฐจัดให้
กิจกรรมท่ี 1 ค่าเช่าคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง
 ห้องคอมพิวเตอร์ 1 969,300             
กิจกรรมท่ี 2 ค่าเช่าคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ห้อง
คอมพิวเตอร์ 3 969,300             

66 โครงการ ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการฯและกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนเกินมาตรฐานท่ีรัฐจัดให้
กิจกรรมท่ี 1 จัดซ้ือโปรแกรมระบบปฏิบัติการระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน

861,600

67 โครงการค่าสาธาณูประโภคส าหรับห้องเรียนปรับอากาศ
กิจกรรมท่ี 1 ประหยัดพลังงานไฟฟ้า 1,292,400          

68 โครงการประกันชีวิตนักเรียน 430,800
รวมงบประมาณห้องเรียนท่ัวไป 8,616,000

สรุปการจัดสรรงบประมาณประจ าปีการศึกษา 2565 เงินบ ารุงการศึกษา
งบประมาณห้องเรียนท่ัวไป

งบประมาณใน
โครงการคิดจาก

เงินบ ารุง
การศึกษา 80 %
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ชื่องาน/โครงการ โครงการพัฒนางานวิชาการ  
ลักษณะโครงการ      โครงการใหม่       โครงการต่อเนื่อง   โครงการพิเศษ 
สนองกลยุทธ์ของโรงเรียน ข้อที่ 1  โครงการหลักที่ 1   
สนองมาตรฐานการศึกษา  
  มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 

   ข้อท่ี 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน       ตัวบ่งช้ีย่อยท่ี 1-6 
   ข้อท่ี 1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน     ตัวบ่งช้ีย่อยท่ี 1-4 

  มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา  ตัวบ่งช้ีย่อยท่ี 2.1-2.6 
  มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนน้ผู้เรียนเป็นสำคัญ  ตัวบ่งช้ีย่อยท่ี 3.1-3.5 
ส่งเสริมค่านิยม 12 ประการ ข้อที่ 1-12 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายกชนนท์ ขวัญพุฒ และนายภานุกร คงไสยะ 
งาน /  กลุ่มสาระ  วิชาการ               
กลุ่มบริหาร งานวิชาการ 
ระยะเวลาดำเนินงาน/โครงการ 1 เมษายน 2565 – 31 มีนาคม 2566 

1. หลักการและเหตุผล 
จากแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของชาติ  ที่มุ่งเน้นให้นักเรียนรู้จักศึกษาค้นคว้าและแสวงหา

ความรู้ได้ด้วยตนเอง จากสื่อหรือแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายและเน้นกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ เป็นหลักการ
ทางวิทยาศาสตร์ ให้นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์  มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ   มี
วิสัยทัศน์พร้อมกับบูรณาการความรู้ ความสามารถด้านทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษในการเรียนรู้  กล้าที่จะ
ส่ือสารกับชาวต่างชาติได้ได้อย่างเหมาะสม รู้จักการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงท่ีต้องรู้หลักความ
พอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ ้มกันในตัวที่ดีภายใต้เงื ่อนไขที่ต้องมีความรู้คู ่คุณธรรมทั ้งทางด้านวัตถุ สังคม 
สิ่งแวดล้อมและมีวัฒนธรรม   ซึ่งการสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ ที่เน้น คุณลักษณะดังกล่าว โรงเรียนจะต้องมี
กระบวนการคัดสรรความสามารถนักเรียนที่มีความพร้อมด้านความรู้วิทยาศาสตร์   คณิตศาสตร์  ภาษาอังกฤษ
และคอมพิวเตอร์  ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม  ภายใต้กรอบความคิดที่เป็นไปได้และมีคุณภาพให้กับ
ผู้เรียน ผู้เรียนจะต้องได้รับการพัฒนาด้านการเรียนการสอน เต็มตามศักยภาพ  
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 เนื่องด้วยในปีการศึกษา 2564 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนอยู่ใน
ระดับต่ำกว่าเกณฑ์จึงได้เพิ ่มพัฒนางานวิชาการเพื ่อยกระดับการบริหารและการดำเนินงานวิชาการให้มี
ประสิทธิภาพ 
2. วัตถุประสงค์โครงการ 
 2.1 เพื่อให้สถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษาท่ีเหมาะสมกับผู้เรียนและความต้องการของท้องถิ่นใช้ในการ
เรียนการสอน 
 2.2 เพื่อส่งเสริมศักยภาพบุคลากรด้านวิชาการ 
  2.3 เพื่อให้มีฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศของกลุ่มบริหารวิชาการ 
3.  เป้าหมายโครงการ 
  3.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ (ระบุช้ินงานท่ีได้/ระบจุำนวนนักเรียน จากการทำโครงการนี้) 

 - สถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษาท่ีเหมาะสมสอดคล้องกับเป้าหมายการศึกษาและความต้องการ
ของผู้เรียนครบทุกสาระการเรียนรู้ทุกระดับช้ันของการศึกษาข้ันพื้นฐานร้อยละ 100 
 - สถานศึกษามีฐานข้อมูลและสารสนเทศด้านงานวิชาการไว้สำหรับในการวางแผน ดำเนินงาน 
ติดตามและตัดสินใจร้อยละ 80 
  - สถานศึกษามีการพัฒนาบุคลกรในกลุ่มบริหารวิชาการเพิ่มขึ้นร้อยละ 10 

  3.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ (ระบุผลเชิงคุณภาพ) 
 - สถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษาท่ีเหมาะสมสอดคล้องกับเป้าหมายการศึกษาและความต้องการ
ของผู้เรียนครบทุกสาระการเรียนรู้ ทุกระดับช้ันของการศึกษาข้ันพื้นฐาน  
 - สถานศึกษามีฐานข้อมูลและสารสนเทศท่ีถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์และเหมาะสมสำหรับการวาง
แผนการดำเนินงาน ติดตาม ตรวจสอบ และปรับปรุงแก้ไข 
  - สถานศึกษามีบุคลากรท่ีมีความเป็นผู้นำทางด้านวิชาการ 
 

4.  กิจกรรมและวิธีการดำเนินงาน 

กิจกรรม 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมที่ 1 การนิเทศภายในโรงเรียน 
1. ข้ันเตรียม (Plan) 
ประชุมวางแผน 

เดือนเมษายน คณะกรรมการกลุ่มบริหารงาน
วิชาการ 
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กิจกรรม 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

ประชุมผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อช้ีแจงความสำคัญและความ
จำเป็นในการจัดทำโครงการนิเทศภายในโรงเรียน เพื่อ
สร้างเข้าใจให้ตรงกัน 
  - แต่งต้ังคณะกรรมการนิเทศภายในโรงเรียน 
2. ขั้นปฏิบัติ (DO) 
ดำเนินงานตามแผน 
  - ประชุมคณะกรรมการนิเทศภายในโรงเรียน เพื่อ
กำหนดกิจกรรมการนิเทศ และกำหนดแผนการนิเทศ 
  - สร้างเครื่องมือการนิเทศ ได้แก่ แบบบันทึกต่าง ๆ และ
ปฏิทินการปฏิบัติงานนิเทศภายใน 
  - นิเทศตามปฏิทินปฏิบัติการนิเทศภายใน 

เดือน
พฤษภาคม 
ถึงเดือน
กันยายน 

คณะกรรมตามคำส่ังแต่งต้ัง
คณะกรรมการนิเทศภายใน
โรงเรียน 

3. ข้ันติดตามผล (Check) 
การตรวจสอบผลการดำเนินการ 
  - ติดตามการนิเทศการสอนภาคเรียนละ 1 ครั้ง 

เดือนตุลาคม หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ และ
นางวิลาศิณีย์  พูลสมบัติ 

 4. ข้ันสรุปรายงานผล (Action) 
 - ประเมินผลการนิเทศ ภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
  - สรุปผลการดำเนินการนิเทศภายใน 

เดือนตุลาคม หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ และ  
นางวิลาศิณีย์  พูลสมบัติ 

กิจกรรมที่ 2 พัฒนาระบบงานจัดซ้ือวัสดุ งานหลักสูตรสถานศึกษา 
 1. ขั้นเตรียม (Plan) 
- ประชุมบุคลากรในกลุ่มงานหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อ
วางแผนปฏิบัติงานและความต้องของวัสดุ-อุปกรณ์
สำนักงานของงานหลักสูตรสถานศึกษาท่ีจำเป็นจะต้องใช้ 

พฤษภาคม 
2565 

นางจิราภรณ์  สมฤดี 
 

2. ขั้นปฏิบัติ (DO) 
- ประชุมคณะกรรมการเพื่อจะดำเนินการจัดซื้อ วัสดุ-
อุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับกลุ่มงานหลักสูตรสถานศึกษา 

ปีการศึกษา 
2565 

นางจิราภรณ์  สมฤดี 
 

3. ขั้นติดตามผล (Check) 
- ตรวจสอบผลการดำเนินการเกี่ยวกับการใช้วัสดุ-อุปกรณ์ 
และความพึงพอใจ ต่อผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่าย 

ปีการศึกษา 
2565 

นางจิราภรณ์  สมฤดี 
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4. ขั้นสรุปรายงานผล (Action) 
- สรุปผลการดำเนินการเกี่ยวกับการใช้วัสดุ-อุปกรณ์ภายใน
กลุ่มงานหลักสูตรสถานศึกษา 

ปีการศึกษา 
2565 

นางจิราภรณ์  สมฤดี 
 

กิจกรรมที่ 3 พัฒนางานแนะแนว 
1. ข้ันเตรียม (Plan) 
ประชุมช้ีแจงผู้เกี่ยวข้อง/วางแผนการปฏิบัติงาน 

เดือน
พฤษภาคม 

นางสาวสรัญญา  ชูแช่มและ
บุคลากรแนะแนวทุกคน 

2. ข้ันปฏิบัติ (DO) 
-  เขียนโครงการเพื่อขออนุมัติ 
1. งานรวบรวมข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคลและจัดทำ

ระเบียนสะสม 
1.1 จัดทำแบบทดสอบและเครื่องมือแนะแนว 
1.2 จัดทำข้อมูลระเบียนสะสมให้กับนักเรียน ม.1 และ ม.4 

ทุกคน 
2. งานบริการสนเทศแนะแนว 
2.1 ขอเอกสารข้อมูลจากสถาบันการศึกษาท่ัวประเทศ 
2.2 จัดทำป้ายนิเทศให้ความรู้ด้านการศึกษาต่อและอาชีพ

และข่าวสารจากสถาบันต่าง ๆจัดแนะแนวการศึกษา
ต่อ เชิญวิทยากรมาแนะแนว 

2.3 จัดทำป้ายข้อความติดห้องแนะแนว 
2.4 จัดทำป้ายนิเทศ 
2.5 จัดหาอุปกรณ์เครื่องเสียงและจัดซื้อบอร์ดสำหรับ
วิทยากรมาแนะแนวการศึกษา 
3. งานบริการให้คำปรึกษา 
3.1 จัดทำห้องให้คำปรึกษาให้แก่นักเรียนเพื่อให้นักเรียนท่ี

มีปัญหาสามารถมาขอรับคำปรึกษา 
3.2 ประชาสัมพันธ์ตารางให้คำปรึกษาติดประกาศและแจ้ง

ให้นักเรียนทราบ 
3.3 ให้คำปรึกษาท้ังรายบุคคลและรายกลุ่ม 

เดือน
พฤษภาคมถึง
กันยายน 

 

นางสาวสรัญญา  ชูแช่มและ
บุคลากรแนะแนวทุกคน 



 

 

59 
 

กิจกรรม 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

3.4 บันทึกให้คำปรึกษาลงในแบบฟอร์ม 
4.งานสวัสดิการทุนการศึกษา 
4.1 นักเรียนสมัครขอรับทุนการศึกษาและการยกเว้นการ
ชำระเงินบำรุงการศึกษา 
4.2 สัมภาษณ์นักเรียนทุนและเย่ียมบ้าน 
4.3 ประกาศรายช่ือและเตรียมเอกสารมอบทุน 
5.งานติดตามผล 
1.1 สำรวจท่ีอยู่นักเรียน ม. 3 ม.6  
1.2 จัดทำแบบสำรวจความพึงพอใจต่อการบริการงานแนะ

แนว 
1.3 สำรวจและติดตามผลการศึกษาต่อของนักเรียนช้ัน ม.

3 และ ม.6 
จัดป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การศึกษาต่อของนักเรียนช้ัน 
ม.6ว 
3. ข้ันติดตามผล (Check) 
ติดตามผลการดำเนินงานและประเมินผลความพร้อมและ
เพียงพอในการใช้งานเพื่อบริการแนะแนวแก่นักเรยีนอย่าง
มีประสิทธิภาพ 

เดือนตุลาคม นางสาวสรัญญา ชูแช่ม 

 4. ขั้นสรุปรายงานผล (Action) 
- ประเมินผลกิจกรรม  - 
 สรุปผลการดำเนินกิจกรรม 

เดือนตุลาคม นางสาวสรัญญา  ชูแช่ม 

กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมพัฒนาระบบงานทะเบียน 
1. ข้ันเตรียม (Plan) 
งานทะเบียนประวัติ     
  1.  สำรวจจำนวนนักเรียนระดับช้ัน ม.1 และ ม. 4 ท่ีเข้า
ใหม่ 
  2.  จัดทำเอกสารใบมอบตัวนักเรียน 
  3.  วางแผนการทำรายช่ือนักเรียน 

10 มี.ค. 65 – 
31 มี.ค. 65 

 
 

ตลอดปี
การศึกษา 

ครูอร่ามศรี  ไทยเสน และ
เจ้าหน้าท่ีงานทะเบียน 
 



 

 

60 
 

กิจกรรม 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

งานตรวจสอบคุณวุฒิทางการศึกษาของนักเรียน 
      สำรวจความต้องการหน่วยงานท่ีของตรวจสอบวุฒฺ
ทางการศึกษาของนักเรียน 
งานจัดทำเอกสารทางการศึกษา    
      ตรวจสอบข้อมูลประวัตินักเรียนผู้ปกครองท่ีย้ายเข้า
เรียนทุกคนให้เลขประจำตัวนักเรียน 
งานประมวลผลข้อมูล 
      จัดเตรียมข้อมูล  
งานย้ายนักเรียนและเทียบโอน 
      จัดทำแบบฟอร์มการย้ายเข้า ย้ายออก 

 
 

ตลอดปี
การศึกษา 

 
 

ตลอดปี
การศึกษา 

 
ตลอดปี

การศึกษา 
2. ข้ันปฏิบัติ (DO) 
1. ตรวจสอบรายช่ือนักเรียนจากหลักฐานการมอบตัวชั้น 
ม.1 และ ม.4 จัดห้องเรียนตามระดับผลการสอบเข้าให้เลข
ประจำตัวนักเรียน 
ทุกคน 
  2. ช้ัน  ม.2, ม. 3.,ม.5,ม.6  จัดนักเรียนตามระดับผลการ
เรียนและแผนการเรียนพิมพ์รายช่ือนักเรียนทุกระดับช้ัน 
  3. ตรวจสอบคุณวุฒิทางการศึกษาให้กับหน่วยงานท่ีขอ
ตรวจสอบวุฒิ 
  4. แจ้งผลการตรวจสอบวุฒิไปยังสถานศึกษาอื่นท่ีส่ง
หนังสือ 
  5. บันทึกข้อมูลประวัตินักเรียนแต่ละคนทุกระดับช้ันใน
โปรแกรม  SGS 
  6. ลงทะเบียนวิชาเรียน,  กิจกรรม  และผลการเรียน 
ในโปรแกรม  SGS 
  7. กำหนดตารางการบันทึกคะแนน  

ตลอดปี
การศึกษา 

 

ครูอร่ามศรี  ไทยเสน และ
เจ้าหน้าท่ีงานทะเบียน 
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  8. ตรวจสอบการบันทึกคะแนนของครูทุกกลุ่มสาระ และ
ทุกกิจกรรม 
  9. ประมวลผล พิมพ์ข้อมูลลง ปพ.1 - 3 ปพ.6, ปพ.7 
  10. แจ้งผลการประเมินให้นักเรียน  ครูประวิชา 
ผู้ปกครองนักเรียนทราบ  ภาคเรียนละ  1  ครั้ง 
  11. จัดทำเอกสาร  ปพ.1-3, ปพ.6 ,ปพ.7 
  12. จัดทำรายงานผลการจบหลักสูตร ปพ 2 ,ปพ.3 
  13. นักเรียน ผู้ปกครอง ศิษย์เก่า  เขียนคำร้องแสดง
ความจำนงในการขอหลักฐานทางการศึกษา 
  14. ผู้ปกครองยื่นคำร้องขอย้ายสถานศึกษา 
  15. ดำเนินการจัดทำเอกสารหลักฐานการย้ายออกเสนอ
ผู้อำนวยการเพื่อขออนุมัติ 
  16. ย้ายเข้า ผู้ปกครองนักเรียนแจ้งความประสงค์ต่อ
ผู้อำนวยการ 
  17. ตรวจสอบ และเทียบโอนวิชาเรียน 
  18. จัดทำหนังสือรับย้ายส่งไปยังโรงเรียนต้นทาง 
 3. ขั้นติดตามผล (Check) 
 1. ตรวจสอบรายช่ือนักเรียนทุกระดับช้ัน 
  2. ทำสรุปจำนวนนักเรียนแต่ละระดับ 
  3. ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล 
  4. ตรวจสอบหลักฐานการสำเร็จการศึกษาของนักเรียน 

ตลอดปี
การศึกษา 

 

ครูอร่ามศรี  ไทยเสน และ
เจ้าหน้าท่ีงานทะเบียน 
 

 4. ข้ันสรุปรายงานผล (Action) 
  1. จัดทำแฟ้มรายช่ือนักเรียนและจำนวนนักเรียน 
  2. รายงานการตรวจสอบวุฒิทางการศึกษา 
  3. รายงานการขอหลักฐานการศึกษา 
  4. รายงานผลการจัดกิจกรรม 
  5. รายงานข้อมูลนักเรียนย้ายเข้า  ย้ายออก 
 

15 พ.ค. 65 ครูอร่ามศรี  ไทยเสน และ
เจ้าหน้าท่ีงานทะเบียน 
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กิจกรรมที่ 5  พัฒนาระบบงานจัดซ้ือวัสดุสำนักงานกลุ่มงานวัดผล 
 1. ข้ันเตรียม (Plan) 
   - ประชุมบุคลากรในกลุ่มงานวัดผลเพื่อวางแผน
ปฏิบัติงาน 
    - ประชุมคณะทำงานเพื่อวางแผนปฏิทินปฏิบัติงานในปี 
2565 
และความต้องของวัสดุ-อุปกรณ์สำนักงานของกลุ่มงาน
วัดผลและประเมินผลท่ีจำเป็นจะต้องใช้ 

เมษายน 2565 นายสุทธิรักษ์  แพวิเศษ 
นางสาวสุทธานันท์  สุขแสง
นางสาวดวงพร  เพชรแสง 
นางสาวนอรีซะห์  มะนอ 
นายพงศกร  นบนอบ 
นางสาวคณิสรา  เนยสูงเนิน 

 2. ข้ันปฏิบัติ (DO) 
   - ประชุมคณะกรรมการเพื่อจะดำเนินการจัดซื้อ วัสดุ-
อุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับงานวัดผลและประเมินผล 

พฤษภาคม 
2565 -

มกราคม 2566 

นายสุทธิรักษ์  แพวิเศษ 
นางสาวสุทธานันท์  สุขแสง
นางสาวดวงพร  เพชรแสง 
นางสาวนอรีซะห์  มะนอ 
นายพงศกร  นบนอบ 
นางสาวคณิสรา  เนยสูงเนิน 

3. ข้ันติดตามผล (Check) 
    - ตรวจสอบผลการดำเนินการเกี่ยวกับการใช้วัสดุ-
อุปกรณ์ และความพึงพอใจ ต่อผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนร่วม
ทุกฝ่าย 

กันยายน 2565 
, มีนาคม 2566 

นางสาวสุทธานันท์  สุขแสง
นางสาวดวงพร  เพชรแสง 

4. ข้ันสรุปรายงานผล (Action) 
 - สรุปผลการดำเนินการเกี่ยวกับการใช้วัสดุ-อุปกรณ์
ภายในกลุ่มงานวัดผลและประเมินผล 

มีนาคม 2566 นางสาวนอรีซะห์  มะนอ 
นางสาวคณิสรา  เนยสูงเนิน 

กิจกรรมที่ 6 กิจกรรมงานจัดซ้ือวัสดุสำนักงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
 1. ข้ันเตรียม (Plan) 
   - ประชุมบุคลากรในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย และ
สำรวจความต้องของวัสดุ-อุปกรณ์สำนักงานของกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาไทยและประเมินผลท่ีจำเป็นจะต้องใช้ 

พ.ค. 65 นางสร้อยเพ็ชร ทิพย์สวัสด์ิ 
 

 2. ข้ันปฏิบัติ (DO) พ.ค. 65 นางสร้อยเพ็ชร ทิพย์สวัสด์ิ 
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   - ประชุมคณะกรรมการเพื่อจะดำเนินการจัดซื้อ วัสดุ-
อุปกรณ์ 
3. ข้ันติดตามผล (Check) 
    - ตรวจสอบผลการดำเนินการเกี่ยวกับการใช้วัสดุ-
อุปกรณ์ และความพึงพอใจ ต่อผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนร่วม
ทุกฝ่าย 

มิ.ย. 65 นางสร้อยเพ็ชร ทิพย์สวัสด์ิ 
 

4. ข้ันสรุปรายงานผล (Action) 
 - สรุปผลการดำเนินการเกี่ยวกับการใช้วัสดุ-อุปกรณ์
ภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
 
 

มิ.ย. 65 นางสร้อยเพ็ชร ทิพย์สวัสด์ิ 

กิจกรรมที่ 7 พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
 1. ขั้นเตรียม (Plan) 
 -  ประชุมช้ีแจงผู้เกี่ยวข้อง/วางแผนการปฏิบัติงาน 
  -  มอบหมายผู้รับผิดชอบในแต่ละด้านของงาน 

พฤษภาคม 
2565 

นายสมชาย  คามิ 
และกลุ่มสาระสุขและพลศึกษา 

2. ข้ันปฏิบัติ (DO) 
  -  สำรวจอุปกรณ์/ส่ือท่ีต้องใช้ประกอบการเรียนการสอน 
  -  สำรวจวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน 
  -  ติดต่อประสานงานกับทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้อง 
  -  จัดทำ  จัดหา จัดซื้อจัดจ้าง 
  -  ตรวจสอบวัสดุอุปกรณ์ท่ีจัดซื้อจัดจ้าง 

ปีการศึกษา 
2565 

นายสมชาย  
คามิและกลุ่มสาระสุขและพลศึกษา 

 3. ข้ันติดตามผล (Check) 
 -  จากการสอบถาม 

ปีการศึกษา 
2565 

นายสมชาย  คามิ 

 4. ข้ันสรุปรายงานผล (Action) 
 -  สรุปรายงานผลการดำเนินการ 

ปีการศึกษา 
2565 

 

กิจกรรมที่ 8 กิจกรรมงานจัดซ้ือวัสดุสำนักงาน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 1. ข้ันเตรียม (Plan) 
   - ประชุมบุคลากร และสำรวจความต้องของวัสดุ-

พ.ค. 65 นางณัฐกานต์  ศรีเช้ือ และคณะ 
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กิจกรรม 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

อุปกรณ์สำนักงาน และประเมินผลท่ีจำเป็นจะต้องใช้ 
 2. ข้ันปฏิบัติ (DO) 
   - ประชุมคณะกรรมการเพื่อจะดำเนินการจัดซื้อ วัสดุ-
อุปกรณ์ 

พ.ค. 65 นางณัฐกานต์  ศรีเช้ือ และคณะ 

3. ข้ันติดตามผล (Check) 
    - ตรวจสอบผลการดำเนินการเกี่ยวกับการใช้วัสดุ-
อุปกรณ์ และความพึงพอใจ ต่อผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนร่วม
ทุกฝ่าย 

มิ.ย. 65 นางณัฐกานต์  ศรีเช้ือ และคณะ 

4. ข้ันสรุปรายงานผล (Action) 
 - สรุปผลการดำเนินการเกี่ยวกับการใช้วัสดุ-อุปกรณ์ 

มิ.ย. 65 นางณัฐกานต์  ศรีเช้ือ และคณะ 

กิจกรรมที่ 9 กิจกรรมงานจัดซ้ือวัสดุสำนักงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
 1. ข้ันเตรียม (Plan) 
   - ประชุมบุคลากร และสำรวจความต้องของวัสดุ-
อุปกรณ์สำนักงาน และประเมินผลท่ีจำเป็นจะต้องใช้ 

พฤษภาคม 
2565 

ครูจรรยา กุลชาติ 

 2. ข้ันปฏิบัติ (DO) 
   - ประชุมคณะกรรมการเพื่อจะดำเนินการจัดซื้อ วัสดุ-
อุปกรณ์ 

ปีการศึกษา 
2565 

ครูจรรยา กุลชาติ 

3. ข้ันติดตามผล (Check) 
    - ตรวจสอบผลการดำเนินการเกี่ยวกับการใช้วัสดุ-
อุปกรณ์ และความพึงพอใจ ต่อผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนร่วม
ทุกฝ่าย 

ปีการศึกษา 
2565 

ครูจรรยา กุลชาติ 

4. ข้ันสรุปรายงานผล (Action) 
 - สรุปผลการดำเนินการเกี่ยวกับการใช้วัสดุ-อุปกรณ์ 

ปีการศึกษา 
2565 

ครูจรรยา กุลชาติ 

กิจกรรมที่ 10  การพัฒนางานสารบรรณงานวิชาการ 
1. ข้ันเตรียม (Plan) 
- ศึกษาวิธีการดำเนินงานของกลุ่มบริหารงานวิชาการ 
- นำข้อมูลงานสารบรรณงานวิชาการก่อนหน้านี้มา
วิเคราะห์ถึงสภาพการทำงานและปัญหาท่ีพบ 

พฤษภาคม-
มิถุนายน 2565 

นางสาวกชพร เพชรโสม  
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กิจกรรม 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

- ศึกษาแนวทางเพื่อนำมาใช้ในการพัฒนางานสารบรรณ
งานวิชาการ 
- วางแผนการจัดทำระบบการเก็บงานสารบรรณงาน
วิชาการ 
2. ข้ันปฏิบัติ (DO) 
- ดำเนินจัดทำงานสารบรรณงานวิชาการอย่างเป็นระบบ 
- พัฒนางานสารบรรณงานวิชาการแต่ละส่วนตามแผนท่ี
วางไว ้

พฤษภาคม 
2565 

– เมษายน 
2566 

นางสาวกชพร เพชรโสม  

3. ข้ันติดตามผล (Check) 
- กำกับ นิเทศ ตรวจสอบ และติดตามการพัฒนางานสาร
บรรณงานวิชาการ 
- วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคท่ีเกิดจากการพัฒนางาน
สารบรรณงานวิชาการ 

มีนาคม 2566 นางสาวกชพร เพชรโสม  

4. ข้ันสรุปรายงานผล (Action) 
- กำหนดแนวทางในการปรับปรุงการดำเนินงานในครั้ง
ต่อไป ให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น 
- จัดทำสรุปรายงาน 

เมษายน 2566 นางสาวกชพร เพชรโสม  

กิจกรรมที่ 11 การจัดการข้อมูลและสารสนเทศงานวิชาการ 
1. ข้ันเตรียม (Plan) 
- ศึกษาวิธีการดำเนินงานของกลุ่มบริหารงานวิชาการ 
- วิเคราะห์ข้อมูลท่ีต้องเก็บรวบในการดำเนินงานกลุ่ม 

พฤษภาคม -
มิถุนายน 2565 

นายกชนนท์ ขวัญพุฒ  
นายภานุกร คงไสยะ 

2. ข้ันปฏิบัติ (DO) 
- ออกแบบ จัดทำเครื่องมือสำหรับการจัดเก็บข้อมูล 
- จัดเก็บข้อมูลโดยใช้เครื่องมือท่ีได้สร้างไว้ 
- นำข้อมูลท่ีได้มาจัดทำสารสนเทศ 

มิถุนายน 2565 
– มีนาคม 
2566 

นายกชนนท์ ขวัญพุฒ  
นายภานุกร คงไสยะ 

3. ข้ันติดตามผล (Check) 
- กำกับ นิเทศ ตรวจสอบ และติดตามการจัดการข้อมูล
และสารสนเทศงานวิชาการ 

มีนาคม 2566 นายกชนนท์ ขวัญพุฒ  
นายภานุกร คงไสยะ 
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กิจกรรม 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

- วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคท่ีเกิดจากการจัดการข้อมูล
และสารสนเทศงานวิชาการ 
4. ข้ันสรุปรายงานผล (Action) 
- กำหนดแนวทางในการปรับปรุงการดำเนินงานในครั้ง
ต่อไป ให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น 
- จัดทำสรุปรายงาน 

เมษายน 2566 นายกชนนท์ ขวัญพุฒ  
นายภานุกร คงไสยะ 

กิจกรรมที่ 12 การสอบวัดสมรรถนะครูทางด้านการวัดผลประเมินผล 
1. ข้ันเตรียม (Plan) 
- ศึกษา วิเคราะห์สมรรถนะของครูทางด้านวิชาการ 
- ทบทวนสมรรถนะของครูทางด้านวิชาการ 

พฤษภาคม – 
สิงหาคม 2565 

นายกชนนท์ ขวัญพุฒ  
นางสาวสุวนันท์ พงษ์ขาวน้อย 

2. ข้ันปฏิบัติ (DO) 
- สมัครเข้ารับการทดสอบสมรรถนะของครูทางด้าน
วิชาการ 
- เข้ารับการทดสอบสมรรถนะของครูทางด้านวิชาการ 

สิงหาคม 2565 นายกชนนท์ ขวัญพุฒ  
นางสาวสุวนันท์ พงษ์ขาวน้อย 

3. ข้ันติดตามผล (Check) 
- กำกับ นิเทศ ตรวจสอบ และติดตามการพัฒนาบุคลากร
ด้านวิชาการ 
- วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคท่ีเกิดจากการพัฒนา
บุคลากรด้านวิชาการ 

กันยายน 2565 นายกชนนท์ ขวัญพุฒ  
นางสาวสุวนันท์ พงษ์ขาวน้อย 

4. ข้ันสรุปรายงานผล (Action) 
- กำหนดแนวทางในการปรับปรุงการดำเนินงานในครั้ง
ต่อไป ให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น 
- จัดทำสรุปรายงาน 

ตุลาคม 2565 นายกชนนท์ ขวัญพุฒ  
นางสาวสุวนันท์ พงษ์ขาวน้อย 

กิจกรรมที่ 13 การจัดประชุมการดำเนินการจัดตารางสอน 

1. ข้ันเตรียม (Plan) 
- วิเคราะห์หลักสูตรสถานศึกษา และโครงสร้างหลักสูตร
สถานศึกษา 
- สำรวจห้องเรียน ห้องปฏิบัติการท่ีใช้สำหรับการ 

พฤษภาคม-
มิถุนายน 2565 

นายกชนนท์ ขวัญพุฒ 
นายภานุกร คงไสยะ 
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กิจกรรม 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

- สำรวจรายวิชาท่ีเปิดสอนและจัดครูเข้าสอนให้ต้องตาม
ความสามารถและความถนัด 
2. ขั้นปฏิบัติ (DO) 
- นำข้อมูลท่ีได้ทำการรวบรวมมาใช้ในการจัดตารางสอน 
- ส่งข้อมูลตารางเรียน-ตารางสอนให้ผู้ท่ีเกี่ยวข้องรับทราบ 
และดำเนินการ 

มิถุนายน 2565 
– มีนาคม 
2566 

นายกชนนท์ ขวัญพุฒ 
นายภานุกร คงไสยะ 

3. ข้ันติดตามผล (Check) 
- กำกับ นิเทศ ตรวจสอบ และติดตามการจัดตารางเรียน-
ตารางสอน 
- วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคท่ีเกิดจากการจัดตาราง
เรียน-ตารางสอน 

มีนาคม 2566 นายกชนนท์ ขวัญพุฒ 
นายภานุกร คงไสยะ 

4. ข้ันสรุปรายงานผล (Action) 
- กำหนดแนวทางในการปรับปรุงการดำเนินงานในครั้ง
ต่อไป ให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น 
- จัดทำสรุปรายงาน 

เมษายน 2566 นายกชนนท์ ขวัญพุฒ 
นายภานุกร คงไสยะ 

กิจกรรมที่ 14 จัดซ้ือวัสดุครุภัณฑ์สำนักงานวิชาการ 
1. ข้ันเตรียม (Plan) 
- ประชุมช้ีแจงผู้เกี่ยวข้อง/วางแผนการปฏิบัติงาน 
- เสนอขออนุมัติโครงการแต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินงาน 

พฤษภาคม -
มิถุนายน 2565 

นายภานุกร คงไสยะ 

2. ข้ันปฏิบัติ (DO) 
- ดำเนินการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ดำเนินการปรับปรุงห้อง
วิชาการ 

มิถุนายน - 
พฤศจิกายน 
2565 

นายภานุกร คงไสยะ 

3. ข้ันติดตามผล (Check) 
- สภาพการใช้งาน 

ตลอดปี
การศึกษา
2565 

นายภานุกร คงไสยะ 

4. ข้ันสรุปรายงานผล (Action) 
- สรุปกิจกรรมรายงานผลการดำเนินกิจกรรม 

มีนาคม 2566 นายภานุกร คงไสยะ 
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5. งบประมาณที่ใช้ 
   โครงการนี้ใช้งบประมาณ 597,165 บาท จำแนกรายการใช้จ่ายดังนี้ 

กิจกรรมและคำชี้แจง การใช้งบประมาณ งบประมาณ 

กิจกรรมท่ี 1 การนิเทศภายในโรงเรียน 1,200 

กิจกรรมท่ี 2 พัฒนาระบบงานจัดซื้อวัสดุ งานหลักสูตรสถานศึกษา 28,000 

กิจกรรมท่ี 3 พัฒนางานแนะแนว 60,000 
กิจกรรมท่ี 4 พัฒนาระบบงานทะเบียน 79,000 

กิจกรรมท่ี 5 พัฒนาระบบงานจัดซื้อวัสดุสำนักงานกลุ่มงานวัดผล 110,200 
กิจกรรมท่ี 6 กิจกรรมงานจัดซื้อวัสดุสำนักงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 34,865 
กิจกรรมท่ี 7 พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา
และพลศึกษา 

40,760 

กิจกรรมท่ี 8 กิจกรรมงานจัดซื้อวัสดุสำนักงาน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 5,045 

กิจกรรมท่ี 9 กิจกรรมงานจัดซื้อวัสดุสำนักงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 7,745 

กิจกรรมท่ี 10 การพัฒนางานสารบรรณงานวิชาการ 67,900 

กิจกรรมท่ี 11 การจัดการข้อมูลและสารสนเทศงานวิชาการ 126,500 

กิจกรรมท่ี 12 การสอบวัดสมรรถนะครูทางด้านการวัดผลประเมินผล 9,400 

กิจกรรมท่ี 13 การจัดประชุมการดำเนินการจัดตารางสอน 550 

กิจกรรมท่ี 14 จัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำนักงานวิชาการ 26,000 
รวมงบประมาณที่ใช้ทั้งสิ้น 597,165 

6. สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนพุนพินพิทยาคม และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
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7. การวัดและประเมินผลโครงการ 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือวัดและ
ประเมินผล 

เชิงปริมาณ 
1. หล ักส ูตรสถานศึกษาที ่ เหมาะสม
สอดคล้องกับเป้าหมายการศึกษาและ
ความต้องการของผู้เรียนครบทุกสาระการ
เร ียนร ู ้ท ุกระดับชั ้นของการศึกษาขั้น
พื้นฐานร้อยละ 100 
2. สถานศึกษามีฐานข้อมูลและสารสนเทศ
ด้านงานวิชาการไว้สำหรับในการวางแผน 
การดำเนินงานการติดตามและตัดสินใจ
ร้อยละ 80 
3. สถานศึกษามีการพัฒนาบุคลกรในกลุ่ม
บริหารงานวิชาการเพิ่มขึ้นร้อยละ 10 
เชิงคุณภาพ 
1. หล ักส ูตรสถานศึกษาที ่ เหมาะสม
สอดคล้องกับเป้าหมายการศึกษาและ
ความต้องการของผู้เรียนครบทุกสาระการ
เรียนรู ้ ทุกระดับชั ้นของการศึกษาขั้น
พื้นฐาน 
2. มีฐานข้อมูลและสารสนเทศที่ถูกต้อง 
ครบถ้วน สมบูรณ์และเหมาะสมสำหรับ
การวางแผนการดำเน ินงาน ต ิดตาม 
ตรวจสอบ และปรับปรุงแก้ไข 
3. สถานศึกษามีบุคลากรท่ีมีความเป็นผู้นำ
ทางด้านวิชาการ 

1. จัดเก็บข้อมูลจากเอกสาร หลักฐาน 
2. สัมภาษณ์เจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้อง 
3. สังเกต 
4. วิเคราะห์ สังเคราะห์ รายละเอียด
จากรายการตรวจสอบ แบบสังเกตและ
แบบทดสอบ 

1. รายการตรวจสอบ 
2. แบบสังเกต 
3. แบบทดสอบ 
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8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
8.1 สถานศึกษามีหลักสูตรการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมสอดคล้องกับเป้าหมายการศึกษาและความต้องการของ
ผู้เรียนและท้องถิ่น 
8.2 สถานศึกษามีฐานข้อมูลและสารสนเทศท่ีถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์และเหมาะสมสำหรับการวาง
แผนการดำเนินงาน ติดตาม ตรวจสอบ และปรับปรุงแก้ไข 
8.3 สถานศึกษามีบุคลากรท่ีมีความเป็นผู้นำทางด้านวิชาการ 

 

ลงช่ือ.............................................................ผู้เสนอโครงการ 
       (นายภานุกร คงไสยะ) 
 ……..………../…………………………/……………… 

 

    ลงช่ือ...........................................                           ลงช่ือ.........................................ผู้เห็นชอบโครงการ   
         (นางเนตรนภา  ปาละแม)                                      (นางเกศสุนีย์ งานไพโรจน์) 

   หัวหน้างานวิชาการ                       รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ    
 

อนุมัติงบประมาณ จำนวน 597,165 บาท 
โดยใช้เงิน      1.  อุดหนุนการเรียนการสอน     597,165    บาท     
 2.  อุดหนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน .................. บาท 
                  3.  บกศ ...........................................................บาท     
 4.  รายได้สถานศึกษา ..................................... บาท   
                  5.  อื่น ๆ ....................................………………… บาท 
 
 

                                          ลงช่ือ………………………………………………… 
                   (นายธีรเดช จู่ท่ิน) 
          ผู้อำนวยการโรงเรียนพุนพินพทยาคม 
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ชื่องาน/โครงการ  โครงการค่ายวิชาการ 
ลักษณะโครงการ      โครงการใหม่        โครงการต่อเนื่อง  โครงการพิเศษ 
สนองกลยุทธ์ของโรงเรียน ข้อที่ 1  โครงการหลักที่ 2 
สนองมาตรฐานการศึกษา  
  มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 

   ข้อท่ี 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน        ตัวบ่งช้ีย่อยท่ี 1-6 
   ข้อท่ี 1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน      ตัวบ่งช้ีย่อยท่ี 1-4 
  มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา  ตัวบ่งช้ีย่อยท่ี ............... 
  มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนน้ผู้เรียนเป็นสำคัญ  ตัวบ่งช้ีย่อยท่ี 1-5 
ส่งเสริมค่านิยม 12 ประการ ข้อที่ 1 – 12 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายณัฏฐนิต  เนตรวรนันท์     
งาน / กลุ่มสาระ  วิชาการ 
กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
ระยะเวลาดำเนินงาน/โครงการ 1 เมษายน 2564 – 31 มีนาคม 2565 

1.  หลักการและเหตุผล 
 จากแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของชาติที่มุ่งเน้นให้นักเรียนรู้จักศึกษาค้นคว้าและแสวงหา  
ความรู้ได้ด้วยตนเองจากสื่อหรือแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายและเน้นกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบเป็นหลักการ 
ทางวิทยาศาสตร์ให้นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์คิดอย่างมีวิจารณญาณมีวิสัย 
ทัศน ์พร ้อมก ับบ ูรณาการความร ู ้ความสามารถด ้านทักษะการส ื ่อสารภาษาอ ังกฤษในการเร ียนร ู้
กล้าท่ีจะส่ือสารกับชาวต่างชาติได้ได้อย่างเหมาะสมรู้จักการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงท่ีต้องรู้
หลักความพอประมาณมีเหตุผล มีภูมิคุ ้มกันในตัวที่ดีภายใต้เงื ่อนไขที่ต้องมีความรู้คู ่คุณธรรมทั้งทางด้านวัตถุ 
สังคมส่ิงแวดล้อมและมีวัฒนธรรมซ่ึงการสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีเน้นคุณลักษณะดังกล่าวโรงเรียนจะต้องมีกระ
บวนการคัดสรรความสามารถนักเรียนที่มีความพร้อมด้านความรู้วิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ภาษาอังกฤษและ 
คอมพิวเตอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมภายใต้กรอบความคิดที่เป็นไปได้และมีคุณภาพให้กับผู้เรียน 
ผู ้เรียนจะต้องได้รับการพัฒนาด้านการเรียนการสอน เต็มตามศักยภาพ เนื ่องด้วยในปีการศึกษา 2564 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนอยู่ในระดับต่ำกว่าเกณฑ์จึงได้เพิ ่มกิจกรรม
ของงานวิชาการและกิจการนักเรียนเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธ์ิและเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน 
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2.  วัตถุประสงค์โครงการ 
  2.1 เพื่อให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นไปตามเป้าหมายท่ี สพฐ.กำหนด   
  2.2 เพื่อให้นักเรียนได้บูรณาการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร์ 
กับรายวิชาอื่นได้อย่างเหมาะสมอย่างมีเหตุผลมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยม12ประการรวมทั้งสอดแทรกหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  2.3 เพื่อให้นักเรียนได้ใช้ความรู้ความสามารถเพื่อการศึกษาต่อและเป็นประชากรท่ีมีคุณภาพ  
 

3.  เป้าหมายโครงการ 
 ด้านปริมาณ 
 - ผู้เรียนได้ร่วมกิจกรรมค่ายวิชาการไม่น้อยกว่า 2 ครั้ง/ปี 
  - นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง หรือผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้อง มีความพึงพอใจร้อยละ 80      
 ด้านคุณภาพ 

    - นักเรียนได้พัฒนาเป็นเลิศทางวิชาการความในด้านความรู้ความสามารถทักษะในการดำรง 
ชีวิตตามศักยภาพของแต่ละบุคคล 
           - นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง หรือผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้อง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับดี 
 

4.  กิจกรรมและวิธีการดำเนินงาน 

กิจกรรม 
ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมค่าย ICT (นักเรียนทั่วไป) 
1. ขั้นเตรียม (Plan)   
- ประชุมช้ีแจงผู้เกี่ยวข้อง/วางแผนการปฏิบัติงาน 
- เสนอขออนุมัติโครงการ 

เม.ย. – พ.ค. 64 ครูอุมาพร/ งาน
คอมพิวเตอร์ 

2. ขั้นปฏิบัติ (DO)   

- แต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินงาน 
- ประชาสัมพันธ์โครงการ 
- รับสมัครนักเรียนเข้าร่วมโครงการ  
  ระดับช้ัน ม.ต้น จำนวน 40 คน 
  ระดับช้ัน ม.ปลาย จำนวน 40 คน 
- ดำเนินงานโครงการค่าย ICT สำหรับนักเรียนท่ัวไป 

พ.ย. – ธ.ค. 65 ครูอุมาพร/ งาน
คอมพิวเตอร์ 

3. ขั้นติดตามผล (Check)   
- จัดทำรายละเอียดผลการดำเนินงาน 
- ประเมินความพึงพอใจ 

ม.ค. 66 ครูอุมาพร/ งาน
คอมพิวเตอร์ 
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กิจกรรม 
ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

4. ข้ันสรุปรายงานผล (Action)   
- อภิปรายผลการดำเนินงาน 
- รายงานผลการดำเนินงาน 

ก.พ. 66 ครูอุมาพร/ งาน
คอมพิวเตอร์ 

กิจกรรมที่ 2 ค่ายเยาวชนรักษ์ภาษาไทย 
1. ขั้นเตรียม (Plan)   
- ประชุมวางแผนดำเนินงาน 
- เสนอกิจกรรมไปยังแผนงานฯ เพื่อขออนุมัติงบประมาณตาม
โครงการในแผนปฏิบัติการประจำปี 
- แต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินงาน 

 พฤศจิกายน 2565 
 

นางวิยะดา  
วิจารณ์  และครู
กลุ่มสาระ
ภาษาไทย 

2. ขั้นปฏิบัติ (DO)   
1. ครูกลุ่มสาระภาษาไทยเสนอโครงการ 
2. วางแผนและดำเนินการตามแผน 
3. จัดค่ายเยาวชนรักษ์ภาษาไทย 

ธันวาคม2565 
- 
มีนาคม  2566 
 

นางวิยะดา  
วิจารณ์  และครู
กลุ่มสาระ
ภาษาไทย 

3. ขั้นติดตามผล (Check)   
1. ประเมินผลการดำเนินงานตามกิจกรรม 
 

มีนาคม 2566 นางวิยะดา  
วิจารณ์   

4. ขั้นสรุปรายงานผล (Action)   

1. จัดทำสรุป รวบรวมเอกสารตามกิจกรรม และจัดทำแฟ้มโครงการ
รายงานผลการทำเนินงาน 
2. รายงานผลการดำเนินงาน/รายงานประจำป ี

มีนาคม 
2566 

นางวิยะดา  
วิจารณ์   

กิจกรรมที่ 3 ค่ายภาษาอังกฤษ ( English Camp) 

1. ขั้นเตรียม (Plan)   
- ประชุมเพื่อวิเคราะห์โครงการและกำหนดทิศทางการดำเนินงาน 
- วางแผนการทำงาน และแต่งต้ังผู้รับผิดชอบกิจกรรมต่าง ๆ 
คณะทำงานโครงการห้องเรียนพิเศษ 
 

พฤศจิกายน 2565 
–  มีนาคม 2566 

นางธิดาวัล  จรัล
ศิลป์และคณะครู
กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาต่าง 
ประเทศ 

กิจกรรม 
ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 
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- ดำเนินการกิจกรรมต่าง ๆ ตามแผนท่ีวางไว้ 
 

พฤศจิกายน 
2565–  มีนาคม 
2566 

นางธิดาวัล  จรัล
ศิลป์และคณะครู
กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาต่าง 
ประเทศ 

3. ขั้นติดตามผล (Check)   
ติดตามและประเมินผลการทำงาน 
 

มีนาคม 2566 นางธิดาวัล  จรัล
ศิลป์และคณะครู
กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาต่าง 
ประเทศ 

4. ขั้นสรุปรายงานผล (Action)   
 

สรุป รายงานผล ปรับปรุง และแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
 

มีนาคม 2566 นางธิดาวัล  จรัล
ศิลป์และคณะครู
กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาต่าง 
ประเทศ 

กิจกรรมที่ 4 โครงการอบรมนักเรียนแกนนำเพื่อนที่ปรึกษา  (Youth CounselorYC) 
1. ขั้นเตรียม (Plan)   
- ประชุมช้ีแจงผู้เกี่ยวข้อง/วางแผนการปฏิบัติงาน 
เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติจากผู้บริหารโรงเรียน 

พฤษภาคม นางสาวสรัญญา  
ชูแช่มและ
บุคลากรแนะ
แนวทุกคน 

2. ขั้นปฏิบัติ (DO)   
- ติดต่อวิทยากร 
ประชาสัมพันธ์โครงการนักเรียนเพื่อนท่ีปรึกษา (Youth 
Counselor;YC)  ให้แก่แกนนำนักเรียนร่วมกับวิทยากร 

พฤษภาคม - 
กันยายน 
 

นางสาวสรัญญา  
ชูแช่มและ
บุคลากรแนะ
แนวทุกคน 

3. ขั้นติดตามผล (Check)   
การตรวจสอบผลการดำเนินการ 
  - ติดตามการปฏิบัติกิจกรรมนักเรียนเพื่อนท่ีปรึกษา (Youth 
Counselor;YC)  

ตุลาคม นางสาวสรัญญา 
ชูแช่ม 

 
 

กิจกรรม 
ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 
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  - ประเมินผลกิจกรรมนักเรียนเพื่อนท่ีปรึกษา (Youth 
Counselor;YC)   
  - สรุปผลการดำเนินกิจกรรมนักเรียนเพื่อนท่ีปรกึษา (Youth 
Counselor;YC)   

ตุลาคม นางสาวสรัญญา  
ชูแช่ม 

กิจกรรมที่ 5 ค่ายเตรียมความพร้อมเพื่อแข่งขันทักษะทางวิชาการ 

1. ขั้นเตรียม (Plan)   
- ประชุมช้ีแจงผู้เกี่ยวข้อง/วางแผนการปฏิบัติงาน 
- เสนอขออนุมัติโครงการ 
- แต่งต้ังคณะกรรมการการดำเนินงาน 

เม.ย. 64 ครูสุวนันท์  
พงษ์ขาวน้อย  
 

2. ขั้นปฏิบัติ (DO)   

- ประชุมคณะกรรมการการดำเนินงาน 
- ขออนุญาตจัดค่าย 
- ดำเนินการขออนุมัติงบประมาณ 
- ดำเนินการขอจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ 
- ดำเนินงานโครงการค่าย 

1 พ.ค. 64 –  
30 ม.ค.65 

ครูกชพร เพชร
โสมและคณะ 
 

3. ขั้นติดตามผล (Check)   
- จัดทำรายละเอียดผลการดำเนินงาน 
- ประเมินความพึงพอใจ 
 
 

ก.พ. 65 ครูกชพร เพชร
โสมและคณะ 

4. ขั้นสรุปรายงานผล (Action)   

- อภิปรายผลการดำเนินงาน 
- รายงานผลการดำเนินงาน 

ม.ีค. 65 ครูกชพร เพชร
โสมและคณะ 

 
5. งบประมาณที่ใช้ 
  โครงการนี้ใช้งบประมาณ 704,361 บาท จำแนกรายการใช้จ่ายดังนี้ 
 
 
 
 
 

กิจกรรมและคำชี้แจง การใช้งบประมาณ งบประมาณ 
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กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมค่าย ICT (นักเรียนท่ัวไป) 12,820 

กิจกรรมที่ 2 ค่ายเยาวชนรักษ์ภาษาไทย 66,495 

กิจกรรมที่ 3 ค่ายภาษาอังกฤษ ( English Camp) 75,000 

กิจกรรมที่ 4 โครงการอบรมนักเรียนแกนนำเพื่อนที่ปรึกษา  (Youth 
CounselorYC) 51,140 

กิจกรรมที่ 5 ค่ายเตรียมความพร้อมเพื่อแข่งขันทักษะทางวิชาการ 498,906 

รวมงบประมาณที่ใช้ทั้งสิ้น 704,361 
 

6. สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนและสถานท่ีตามท่ีแต่ละกิจกรรมกำหนด 
 

7. การวัดและประเมินผลโครงการ 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือวัดและ 
ประเมินผล 

เชิงปริมาณ   
1.ผู้เรียนได้ร่วมกิจกรรมค่ายวิชาการไม่น้อ
ยกว่า 2 ครั้ง/ปี 
2. นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ผู้ปกครอง หรือผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้อง 
มีความพึงพอใจร้อยละ 80    
 
  

1.จัดเก็บข้อมูลจากเอกสาร หลักฐาน 
2.สัมภาษณ์เจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้อง 
3. สังเกต 
4. วิเคราะห์ สังเคราะห์  
รายละเอียดจากการตอบแบบสอบถา
มความพึงพอใจ 

แบบสอบถามความพึงพอใจ 

เชิงคุณภาพ 
1.พึงพอใจอยู่ในระดับดี.นักเรียนได้พัฒนา
ความเป็นเลิศทางวิชาการในด้านความรู้  
ความสามารถทักษะในการดำรงชีวิตตาม 
ศักยภาพของแต่ละบุคคล 
2. นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ผู้ปกครอง หรือผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้อง มีความ 

  

 

 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
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8.1นักเรียนได้บูรณาการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร์กับรายวิชาอื่
นได้อย่างเหมาะสมอย่างมีเหตุผล มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม 12 ประการรวมทั้งสอด- 

แทรกหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 8.2 นักเรียนได้ใช้ความรู้ความสามารถเพื่อการศึกษาต่อและเป็นประชากรท่ีมีคุณภาพ  
  8.3 นักเรียนได้พฒันาความรู้ ความสามารถ  ทักษะในการดำรงชีวิตตามศักยภาพ เป็นบุคคลท่ีมีคุณภาพ   
มีทักษะท่ีดี ใฝ่เรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนือ่ง 

   
ลงช่ือ.............................................................ผู้เสนอโครงการ 

                        (นายณัฏฐนิต เนตรวรนันท์) 
      …..………../………………/……………… 
 

    ลงช่ือ...........................................                              ลงช่ือ.........................................ผู้เห็นชอบโครงการ   
         (นางเนตรนภา ปาละแม)                                     (นางเกศสุนีย์  งานไพโรจน์) 
      หัวหน้างานกลุ่มบริหารวิชาการ    รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ    
 
 

อนุมัติงบประมาณ จำนวน 704,361 บาท 
โดยใช้เงิน      1.  อุดหนุนการเรียนการสอน     205,455    บาท     
 2.  อุดหนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 498,906   บาท 
                  3.  บกศ ......................................................... บาท     
 4.  รายได้สถานศึกษา .................................... บาท   
                  5.  อื่น ๆ ....................................………………… บาท 
 
 

                                            ลงช่ือ………………………………………………… 
                                 (นายธีรเดช จู่ท่ิน) 
            ผู้อำนวยการโรงเรียนพุนพินพทยาคม 
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ชื่องาน/โครงการ  ส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  

ลักษณะโครงการ     ◻ โครงการใหม่     🗹  โครงการต่อเนื่อง ◻  โครงการพิเศษ 
สนองกลยุทธ์ของโรงเรียน ข้อที่  1   โครงการหลักที ่3 โครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
สนองมาตรฐานการศึกษา  

🗹  มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 

◻   ข้อท่ี 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน       ตัวบ่งช้ีย่อยท่ี  .............. 

🗹   ข้อท่ี 1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน     ตัวบ่งช้ีย่อยท่ี ............... 

◻  มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา  ตัวบ่งช้ีย่อยท่ี ............... 

◻  มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนน้ผู้เรียนเป็นสำคัญ  ตัวบ่งช้ีย่อยท่ี ............... 
ส่งเสริมค่านิยม 12 ประการ ข้อที่......................................................................................................................... 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางณัฐกานต์   ศรีเช้ือ และคณะ      
งาน /  กลุ่มสาระ  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน         
กลุ่มบริหารวิชาการ 
ระยะเวลาดำเนินงาน/โครงการ ตลอดปีการศึกษา 2565 

1.  หลักการและเหตุผล 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเป็นกิจกรรมที่จัดอย่างเป็นกระบวนการด้วยรูปแบบและวิธีการที่หลากหลาย             

ให้ได้รับประสบการณ์จากการปฏิบัติจริง มีความหมายและมีคุณค่าในการพัฒนาผู้เรียน ทั้งทางด้านร่างกาย 
จิตใจ  สติปัญญา อารมณ์และสังคม มุ่งเสริมเจตคติ คุณค่าชีวิต ปลูกฝังคุณธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ 
ส ่ง เสร ิมให ้ผ ู ้ เร ียนร ู ้จ ักและเข ้าใจตนเองสร ้างจ ิตสำน ึกในการอน ุร ักษ ์ธรรมชาต ิและส ิ ่ งแวดล ้อม 
รู้จักปรับตัวและปฏิบัติตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม ประเทศชาติและดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุข 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน แบ่งเป็น 2 ลักษณะ คือ กิจกรรมแนะแนว             
เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนาความสามารถของผู้เรียนให้เหมาะสมตามความแตกต่างระหว่างบุคคล 
สามารถค้นพบและพัฒนาศักยภาพของตนเองเสริมสร้างทักษะชีวิตวุฒิภาวะทางอารมณ์ การเรียนรู้เชิงพหุปัญญา                  
การสร้างสัมพันธภาพที่ดี การให้คำปรึกษาด้านชีวิตศึกษาต่อการพัฒนาตนเองสู่โลกอาชีพและการมีงานทำ             
อีกหนึ่งกิจกรรมคือกิจกรรมนักเรียน เป็นกิจกรรมที่ผู ้เรียนปฏิบัติด้วยตนเองอย่างครบวงจร ตั้งแต่ศึกษา 
วิเคราะห์ วางแผน ปฏิบัติตามแผน ประเมินและปรับปรุงการทำงาน โดยเน้นการทำงานร่วมกันเป็นกลุ่ม เช่น 
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ช ุ ม น ุ ม  ล ู ก เ ส ื อ   เ น ต ร น า ร ี ย ุ ว ก า ช า ด ผ ู ้ บ ำ เ พ ็ ญ ป ร ะ โ ย ช น ์ แ ล ะ น ั ก ศ ึ ก ษ า ว ิ ช า ท ห า ร 
เพื่อเป็นการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนอย่างหลากหลายจึงได้จัดโครงการนี้ขึ้น 
 
 2.  วัตถุประสงค์โครงการ 

1. เพื่อให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ท่ีหลากหลาย เกิดความรู้ ความชำนาญท้ังวิชาการและวิชาชีพ 
 2.เพื่อให้ผู้เรียนเห็นคุณค่าขององค์ความรู้ต่างๆ 
นำความรู้และประสบการณ์ไปพัฒนาตนเองและประกอบสัมมาชีพ 

3.เพื่อพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ สมรรถนะ บุคลิกภาพ เจตคติ ค่านิยมในการดำเนินชีวิต 
เสริมสร้างศีลธรรม จริยธรรม มีจิตสำนึกทำประโยชน์เพื่อสังคมและประเทศชาติ 
  
 3.  เป้าหมายโครงการ 
  3.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ  

นักเรียนโรงเรียนพนุพินพิทยาคมร้อยละ90ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน และผ่านเกณฑ์การประเมินกิจกรรมพฒันาผู้เรียน  
  3.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ  

ผู้เรียนเห็นถึงความสำคัญของกิจกรรมต่าง ๆ  เสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์   สมรรถนะหลัก 
คุณธรรมจริยธรรม  ความสำนึกในความเป็นชาติไทย และวิถีตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมากยิ่งขึ้น  

 
      4.  กิจกรรมและวิธีการดำเนินงาน 

กิจกรรม 
ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมสวนสนามและกล่าวคำปฏิญาณ 
1. ขั้นเตรียม (Plan) เมษายน 2565 ครูปวริศร  

รังษ ี
และคณะ 

ประชุมครู บุคลากรเพื่อแจ้งแนวนโยบายวางแผนกิจกรรมร่วมกัน  
2. ขั้นปฏิบัติ (DO) เมษายน 2565 

เมษายน 2565 
กรกฎาคม 2565-
กุมภาพันธ์ 2566 

แต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินงาน และดำเนินกิจกรรมตามกิจกรรม  
โดยการกำหนดวันฝึกซ้อม เพื่อเตรียมความพร้อม 
และปฎิบัติกิจกรรมสวนสนามและกล่าวคำปฎิญาณ 

 

3. ขั้นติดตามผล (Check) กุมภาพันธ์ 2566 
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กิจกรรม 
ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

ประเมินความพึงพอใจและการเข้าร่วมกิจกรรม ภาพถ่ายกิจกรรม  
4. ขั้นสรุปรายงานผล (Action) มีนาคม 2566 
สรุปและรายงานผลการความพึงพอใจ 
จำนวนการเข้าร่วมกิจกรรมและภาพถ่ายกิจกรรม 

 

กิจกรรมท่ี 2 กิจกรรมถวายราชสดุดี. 
1. ขั้นเตรียม (Plan) เมษายน 2565 ครูปวริศร  

รังษ ี
และคณะ 

ประชุมครู บุคลากรเพื่อแจ้งแนวนโยบายวางแผนกิจกรรมร่วมกัน  
2. ขั้นปฏิบัติ (DO) เมษายน 2565 

เมษายน 2565 
กรกฎาคม 2565-
กุมภาพันธ์ 2566 

แต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินงาน และดำเนินกิจกรรมตามกิจกรรม  
โดยการกำหนดวันฝึกซ้อม เพื่อเตรียมความพร้อม 
และปฎิบัติกิจกรรมถวายราชสดุดี 

 

3. ขั้นติดตามผล (Check) กุมภาพันธ์ 2566 
ประเมินความพึงพอใจและการเข้าร่วมกิจกรรม ภาพถ่ายกิจกรรม  
4. ขั้นสรุปรายงานผล (Action) มีนาคม 2566 ครูปวริศร  

รังษ ี
และคณะ 

สรุปและรายงานผลการความพึงพอใจ 
จำนวนการเข้าร่วมกิจกรรมและภาพถ่ายกิจกรรม 

 

กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมการเรียนการสอนลูกเสือและวันสำคัญต่าง ๆ  
1. ขั้นเตรียม (Plan) เมษายน 2565 ครูปวริศร  

รังษ ี
และคณะ 

ประชุมครู บุคลากรเพื่อแจ้งแนวนโยบายวางแผนกิจกรรมร่วมกัน  
2. ขั้นปฏิบัติ (DO) เมษายน 2565 

เมษายน 2565 
กรกฎาคม 2565-
กุมภาพันธ์ 2566 

แต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินงาน และดำเนินกิจกรรมตามกิจกรรม   
3. ขั้นติดตามผล (Check) กุมภาพันธ์ 2566 
ประเมินความพึงพอใจ ภาพถ่ายกิจกรรม  
4. ขั้นสรุปรายงานผล (Action) มีนาคม 2566 
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กิจกรรม 
ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

สรุปและรายงานผลการความพึงพอใจ ภาพถ่ายกิจกรรม  
กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน 
1. ขั้นเตรียม (Plan) เมษายน 2565 ครูณัฐกานต์ 

ศรีเช้ือและ 
คณะ 

ประชุมคณะทำงานเพื่อแจ้งแนวนโยบายวางแผนกิจกรรมร่วมกัน  
2. ขั้นปฏิบัติ (DO) 
ดำเนินการปฎิบัติตามโครงการของนักเรียนท่ีนำเสนอ จำนวน 3  ครั้ง 

พฤษภาคม 2565 
-กุมภาพันธ์ 2566 

3. ขั้นติดตามผล (Check) กุมภาพันธ์ 2566 
ประเมินความพึงพอใจ  ภาพถ่ายกิจกรรม  
4. ขั้นสรุปรายงานผล (Action) มีนาคม 2566 
สรุปผลการปฎิบัติงานของลูกเสือจิตอาสาพระราชทานและรายงานผลใ
ห้สถานศึกษาทราบ และสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ 

 

กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร 
1. ขั้นเตรียม (Plan)   
- ประชุมช้ีแจงผู้เกี่ยวข้อง/วางแผนการปฏิบัติงาน 
 

เมษายน 2565 ว่าท่ีร้อยตรีชัย
ณรงค์  
ปิ่นกาญจนไพ
บูลย์และคณะ 

2. ขั้นปฏิบัติ (DO)   
- เสนอขออนุมัติโครงการ 
- แต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินงาน 
- ดำเนินกิจกรรมตามโครงการ 

เมษายน 2565 
เมษายน 2565 

กรกฎาคม 2565-
กุมภาพันธ์ 2566 

ว่าท่ีร้อยตรีชัย
ณรงค์  
ปิ่นกาญจนไพ
บูลย์ 
และคณะ 

3. ขั้นติดตามผล (Check)   
- ติดตามผลการดำเนินกิจกรรม กุมภาพันธ์ 2566 ว่าท่ีร้อยตรีชัย

ณรงค์  
ปิ่นกาญจนไพ
บูลย์และคณะ 

4. ขั้นสรุปรายงานผล (Action)   
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กิจกรรม 
ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

- สรุปผลและรายงานผล มีนาคม 2566 ว่าท่ีร้อยตรีชัย
ณรงค์  
ปิ่นกาญจนไพ
บูลย์และคณะ 

กิจกรรมที่ 6 กิจกรรมนศท.อาสาจราจร 
1. ขั้นเตรียม (Plan)   
- ประชุมช้ีแจงผู้เกี่ยวข้อง/วางแผนการปฏิบัติงาน 
 

เมษายน 2565 ว่าท่ีร้อยตรีชัย
ณรงค์  
ปิ่นกาญจนไพ
บูลย์ 

2. ขั้นปฏิบัติ (DO)   
- เสนอขออนุมัติโครงการ 
- แต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินงาน 
- ดำเนินกิจกรรมตามโครงการ 

เมษายน 2565 
เมษายน 2565 

พฤษภาคม 2565-
กุมภาพันธ์ 2566 

ว่าท่ีร้อยตรีชัย
ณรงค์  
ปิ่นกาญจนไพ
บูลย์ 

3. ขั้นติดตามผล (Check)   
- ติดตามผลการดำเนินกิจกรรม กุมภาพันธ์ 2566 ว่าท่ีร้อยตรีชัย

ณรงค์  
ปิ่นกาญจนไพ
บูลย์และคณะ 

4. ขั้นสรุปรายงานผล (Action)   
- ประชุมช้ีแจงผู้เกี่ยวข้อง/วางแผนการปฏิบัติงาน 
 

เมษายน 2565 ว่าท่ีร้อยตรีชัย
ณรงค์  
ปิ่นกาญจนไพ
บูลย์และคณะ 

กิจกรรมที่ 7 รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
1. ขั้นเตรียม (Plan) เมษายน 2565 ครูสรัญญา 

ชูแช่ม  ประชุมคณะทำงานเพื่อแจ้งแนวนโยบายวางแผนกิจกรรมร่วมกัน  



 
 

83 
 

กิจกรรม 
ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

2. ขั้นปฏิบัติ (DO) เมษายน 2565 
เมษายน 2565 

กรกฎาคม 2565-
กุมภาพันธ์ 2566 

ครูฮาซีรันณ์   
แวอาหลง 
ครูทอรุ้ง  
คงขันธ์และ 
ครูธนพร    
สนสุวรรณ 

ดำเนินการ แจ้งแนวปฎิบัติให้คณะครูและนักเรียนทราบ 
ให้นักเรียนดำเนินการเลือกชุมนุม จัดหมู่ลูกเสือ  
วางแผนในการทำกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์   
จัดทำทะเบียนคุมการเข้าร่วมกิจกรรมของนักเรียน 
นักเรียนเข้าเรียนและประเมินผลตามกำหนดการของแต่ละกิจกรรม  

 

3. ขั้นติดตามผล (Check) กุมภาพันธ์ 2566 
การตัดสินผลการเรียนของแต่ละชุมนุม ลูกเสือ  เพื่อสังคม  นศท. 
แนะแนว  บันทึกการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ภาพถ่าย 

 

4. ขั้นสรุปรายงานผล (Action) มีนาคม 2566 
สรุปและรายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
จัดทำสารสนเทศผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

 

 
5. งบประมาณที่ใช้ 

                   โครงการนี้ใช้งบประมาณ 301,830 บาท จำแนกรายการใช้จ่ายดังนี้ 
 

กิจกรรมและคำชี้แจง การใช้งบประมาณ งบประมาณ 

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมสวนสนามและกล่าวคำปฏิญาณ 
วัสดุ อุปกรณ์ ในการจัดกิจกรรมสวนสนามและกล่าวคำปฎิญาณ 

6,030 

กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมถวายราชสดุดี.    
พวงมาลา เบรกเช้าของลูกเสือ-เนตรนารี และดุริยางค์ (กิจกรรมข้างนอก)   
พวงมาลา  และการจัดสถานท่ีเพื่อทำพิธีในโรงเรียน 

9,620 

กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมการเรียนการสอนลูกเสือและวันสำคัญต่าง ๆ    
วัสดุอุปกรณ์   ค่าเหมารถเพื่อไปทำกิจกรรมข้างนอก  ของลูกเสือกกต. 
ของลูกเสือต้านภัยยาเสพติด  

102,500 
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กิจกรรมและคำชี้แจง การใช้งบประมาณ งบประมาณ 

กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน 
วัสดุอุปกรณ์   ค่าเหมารถเพื่อไปทำกิจกรรมข้างนอก   
ค่าอาหารและเครื่องด่ืมในการทำกิจกรรมของลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน 
จำนวน 3 ครั้ง 

19,910 

กิจกรรมที่ 5 นักศึกษาวิชาทหาร 
ค่าเช่าเหมาพาหนะในการไปเรียนวิชาทหาร ณ 
หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกท่ี 45 ค่ายวิภาวดีรังสิต 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี  
จำนวน 100 นาย ระหว่างวันท่ี 1 กรกฎาคม 2565-17 กุมภาพันธ์ 2566  
ดังรายละเอียดท่ีแนบมา 

 
126,000   

กิจกรรมที่ 6 กิจกรรมนศท.อาสาจราจร   
วัสดุ อุปกรณ์ ในการทำกิจกรรมจิตอาสา 
ของนศท.เกี่ยวกับการบริการงานจราจรของสถานศึกษา 
หรือของหน่วยงานภายนอก 

30,000  

กิจกรรมที่ 7 รายงานผลการเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
ค่าวัสดุอุปกรณ์ ในการจัดกิจกรรมชุมนุม 
การสรุปรายงานผลสัมฤทธิ์ในการเรียน 

2,800 

รวมงบประมาณที่ใช้ทั้งสิ้น 301,830 
 

6. สถานที่ดำเนินการ  โรงเรียนพนุพินพิทยาคม  ต.ท่าข้าม อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี. 

7. การวัดและประเมินผลโครงการ 
 

ตัวบ่งชี้ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือวัดและประเมินผล 
7.1 เชิงปริมาณ 
1. ผู้เรียนร้อยละ 90 มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
ตามหลักสูตร 

 
ทดสอบ 

 
แบบทดสอบ 

2. จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ร้อยละ 90 
ท่ีส่งเสริมตอบสนองความต้องการและความสนใจของ
ผู้เรียน 

สอบถาม แบบสอบถาม 
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ตัวบ่งชี้ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือวัดและประเมินผล 
3. นักเรียนร้อยละ 95 ผ่านเกณฑ์การประเมิน สำรวจ แบบสำรวจ 
7.2 เชิงคุณภาพ 
       ผู้เรียนเห็นถึงความสำคัญของกิจกรรมต่าง ๆ  
เสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์   สมรรถนะหลัก 
คุณธรรมจริยธรรม  ความสำนึกในความเป็นชาติไทย 
และวิถีตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมากยิ่งขึ้น  

แบบประเมิน แบบประเมินความพึงพอใจ 

 
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. ผู้เรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ตามหลักสูตร 
     2. มีกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนท่ีส่งเสริมและตอบสนองความต้องการ ความสามารถ 
ความถนัดและความสนใจของผู้เรียน  
 3. ผู้เรียนมีความรู้ ความชำนาญ มีประสบการณ์ท้ังทางวิชาการและวิชาชีพมากยิ่งขึ้น   
  

ลงช่ือ.............................................................ผู้เสนอโครงการ 
                                               (นางณัฐกานต์  ศรีเช้ือ) 

 ……..……../…………………/…………… 
 
   ลงช่ือ .....................................................   ลงช่ือ...................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
           (นางณัฐกานต์  ศรีเช้ือ)                         (นางเกศสุนีย์   งานไพโรจน์)  
        หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน           รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ 
 
อนุมัติงบประมาณ จำนวน  296,860  บาท  
โดยใช้เงิน      อุดหนุนการเรียนการสอน     105,300   บาท     
                  อุดหนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 191,560  บาท 

                 ◻ บกศ .......................................................  บาท     

                 ◻ รายได้สถานศึกษา .................................... บาท   

                 ◻ อื่น ๆ ....................................………………… บาท 
 
                                          ลงช่ือ………………………………………………… 
                       (นายธีรเดช  จู่ท่ิน) 
             ผู้อำนวยการโรงเรียนพุนพนิพทยาคม 
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ชื่องาน/โครงการ   พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

ลักษณะโครงการ     ◻ โครงการใหม่       โครงการต่อเนื่อง ◻  โครงการพิเศษ 

สนองกลยุทธ์ของโรงเรียน ข้อท่ี …1……..  โครงการหลักท่ี  4 

สนองมาตรฐานการศึกษา 

◻  มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู้เรียน 

◻   ข้อท่ี 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน       ตัวบ่งช้ีย่อยท่ี 1-5 

◻   ข้อท่ี 1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน     ตัวบ่งช้ีย่อยท่ี 1-4 

  มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา  ตัวบ่งช้ีย่อยท่ี 1-6 

◻  มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  ตัวบ่งช้ีย่อยท่ี 1-5 

ส่งเสริมค่านิยม 12 ประการ ข้อท่ี........1-12................................................... 

ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาววิยะดา  วิจารณ์ 

งาน /  กลุ่มสาระ  ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

กลุ่มบริหาร   วิชาการ 

ระยะเวลาดำเนินงาน/โครงการ   ปีการศึกษา 2565 

1.  หลักการและเหตุผล 

  การพัฒนาคุณภาพการศึกษานับเป็นหัวใจของการบริหารและการจัดการศึกษาใน                  
สถานศึกษาท่ีมุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพในการเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียนเป็นคนเก่ง เป็นคนดี มีความสุข
สามารถดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ดังนั้นสถานศึกษา
จึงให้ความสำคัญกับการพัฒนาศักยภาพทางการศึกษาของผู้เรียน ผู้เรียนต้องได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพ
ตามท่ีพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช 2542 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี3) พ.ศ. 2553 ได้เน้น
เรื่องการประกนัคุณภาพทางการศึกษาด้วยเหตุผลนี้การยกระดับมาตรฐานการศึกษาภายในสถานศึกษา 
สถานศึกษาจึงจัดให้มีระบบประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งประกอบด้วยการควบคุมคุณภาพการศึกษา การ
ตรวจสอบ/ทบทวนและปรับปรุงคุณภาพนอกจากนี้ให้มีการประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาและ
มีการรับรองคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและสอดคล้องกับ
มาตรฐานการศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานพ.ศ.2544โดยคำนึงถึงกลไกและ
สภาพแวดล้อมของสถานศึกษาท่ีจะช่วยส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการพัฒนาอย่างเต็มท่ี ท้ังนี้ให้ถือว่าการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารและการจัดการศึกษาท่ีต้อง
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ดำเนินงานอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ครูและบุคลากรทางศึกษามีการบริหารและการจัดการศึกษาอย่างมี
ประสิทธิภาพ และประสบความสำเร็จในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของชาติ 

   จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษาผ่านท้ังสามครั้งสถานศึกษาจำเป็นต้องพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในให้มี
ความเหมาะสมทันสมัยและสะดวกต่อการนำข้อมูลสารสนเทศมาใช้จึงจำเป็นโครงการประกันคุณภาพภายใน
โรงเรียนขึ้นเพื่อดำเนินการปรับปรงุพัฒนาคุณภาพการศึกษาและเตรียมความพร้อมในการรองรับการ
ประเมินคุณภาพภายนอก และเพื่อให้เห็นผลการดำเนินการท่ีชัดเจน และนำมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
และมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาใช้เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให้ได้มาตรฐานตามท่ีกำหนด มี
ระบบการประกันคุณภาพภายในท่ีเข็มแข็ง ด้วยความจำเป็นดังกล่าวจึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น 

 

2. วัตถุประสงค์ 

  2.1 ผลผลิต ( Outputs) 

   1. เพื่อพัฒนาระบบการดำเนินงานของสถานศึกษาให้มีความสอดคล้องกับบริบทและมีความ
คล่องตัวในการบริหารจัดการ 

  2. เพื่อพัฒนาห้องสำนักงานประกันคุรภาพภายในให้มีความเหมาะสมในการดำเนินงาน 

  3.เพื่อพัฒนาระบบประกันคุณภาพตามมาตรฐานให้มีความพร้อมในการรับการประเมินภายใน
และภายนอก 

  4. เพื่อจัดทำระบบข้อมูลสารสนเทศท่ีเกี่ยวข้อง 

    2.2 ผลลัพธ์ ( Outcomes) 

  1. ครูและนักเรียนมีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานการศึกษากำหนด 

  2. ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษามีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องทุกปี 

3. เป้าหมาย  
   3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ  

   1. โรงเรียนพนุพินพิทยาคมมีการพัฒนาระบบระบบการดำเนินงานของสถานศึกษาให้มีความ
สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาและมีความคล่องตัวในการบริหารจัดการ  
   2. มีการพัฒนา/ปรับปรุงให้ห้องประกันคุณภาพมีความเหมาะสมและบรรยากาศของการ
ดำเนินงานประกนัคุณภาพ 
   3. พัฒนาระบบประกนัคุณภาพตามมาตรฐานให้มีความพร้อมในการรับการประเมินภายในและ
ภายนอก  
   3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ  

   1. โรงเรียนมีการพฒันาคุณภาพการจัดการศึกษาเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการจัดการศึกษา
บรรลุตามเป้าหมายมาตรฐานการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานทุกมาตรฐาน มีระดับความพึงพอใจในระดับดี ไม่
ต่ำกว่าร้อยละ 90 
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   2. มีการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมการประกนัคุณภาพภายใน
สถานศึกษา อย่างน้อยปีละครั้ง 

  3. มีการจัดทำข้อมูลสารสนเทศท่ีเกี่ยวข้องอย่างมีคุณภาพ มีระดับความพึงพอใจในระดับดี ไม่ต่ำ
กว่าร้อยละ 90      

4.  กิจกรรมและวิธีการดำเนินงาน 

กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมพัฒนางานระบบประกันภายในสถานศึกษา 

1. ขั้นเตรียม (Plan)   
- ประชุมบุคลากรในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
ภายในเพื่อวางแผนปฏิบัติงาน 

- ประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
เพื่อวางแผนปฏิทินปฏิบัติงานในปี 2565 

- ประชุมวางแผนรับการประเมิน ตรวจเยี่ยม 

- กำหนดปฏิทินการดำเนินงานระบบประกนัคุณภาพ 

- แต่งต้ังคณะทำงานเพื่อรับผิดชอบมาตรฐาน 
ประเมินมาตรฐาน และจัดทำ SAR 

- จัดทำคู่มืองานระบบประกันคุณภาพภายใน 

- เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการระบบประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษากับหน่วยงานอื่น 

พฤษภาคม   2565 นส.วิยะดา  วิจารณ์ 

คณะกรรมการตามคำส่ัง 

2. ขั้นปฏิบัติ (DO)   
- ดำเนินการพัฒนาระบบประกันคุณภาพของ
โรงเรียนพนุพินพิทยาคม 

- จัดทำมาตรฐาน กำหนดค่าเป้าหมาย ประกาศใช้
มาตรฐานและค่าเป้าหมาย 

- จัดทำเครื่องมือและออกแบบวิธีการเก็บข้อมูล 

- ติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ของแต่
ละฝ่าย 

- ส่งเสริมการเขียนรายงานผลการดำเนินงาน และ
รายงานผู้บังคับบัญชา 

- จัดเก็บเอกสาร รายงานผลการดำเนินงานโครงการ 

งานจัดการเรียนการสอน เพื่อจัดเก็บเป็นข้อมูล
สารสนเทศของโรงเรียน 

ตลอดปีการศึกษา 2565 งานประกนัคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา 

น.ส.วิยะดา  วิจารณ์ 

คณะกรรมการตามคำส่ัง 
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กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

- ประเมินผลการดำเนินงานตามมาตรฐานการของ
โรงเรียน 
- รองรับการประเมินจากหน่วยงานต้นสังกัด และ  
สมศ. 

- กระดาษ A4 จำนวน 12 รีม 

- กระดาษโฟโต้ สำหรับทำปก SAR และปกเอกสาร
อื่นท่ีเกี่ยวข้อง จำนวน 2 ห่อ 

 
 

3. ขั้นติดตามผล (Check)   
- การประเมินผลการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา 

- รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐาน จัดทำ
รายงาน SAR ฉบับร่าง 

กุมภาพันธ์ - เมษายน 
2566 

งานประกนัคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา 

น.ส.วิยะดา  วิจารณ์ 

คณะกรรมการตามคำส่ัง 

4. ขั้นสรุปรายงานผล (Action)   
- รายงานผลการดำเนินงานการพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนพนุพิน 
พิทยาคม 

- สะท้อนผลการพัฒนาคุณภาพระบบประกันของ
คณะบุคลากรในโรงเรียน 

- รายงานผลการประเมินตนเองของสถานสึกษา 
(SAR) ต่อผู้บังคับบัญชา  หน่วยงานต้นสังกัด และ
เผยแพร่ 

- นำผลการประเมินตนเองมาใช้ในการพัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพภายในและมาตรบานการศึกษาในปี
ต่อไป 

กุมภาพันธ์ - เมษายน 
2566 

งานประกนัคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา 

น.ส.วิยะดา  วิจารณ์ 

คณะกรรมการตามคำส่ัง 

กิจกรรมที่ 2 พัฒนาห้องสำนักงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

1. ขั้นเตรียม (Plan)   
- สำรวจความต้องการในการจัดทำ จัดซื้อ วัสดุ 
อุปกรณ์และป้ายต่าง ๆ ในห้องสำนักงานประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา 

- ประชุมวางแผนการดำเนินงานของบุคลากรประกัน
คุณภาพฯ 

เมษายน - พฤษภาคม  
2565 

งานประกนัคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา 

น.ส.วิยะดา  วิจารณ์ 

2. ขั้นปฏิบัติ (DO)   
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กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

- จัดระบบไฟฟ้าสำหรับโต๊ะคอมพิวเตอร์จำนวน 3 
จุด และสำหรับใช้งานอื่น ๆ ภายในห้องสำนักงาน 3 
จุ รวมเป็น 6 จุด 

- ตู้เหล็กเก็บเอกสารงานระบบประกันคุณภาพห้าปี
ย้อนหลังจนถึงปีปัจจุบัน จำนวน 1 ตู้ 

เมษายน - กรกฏาคม  
2565 

งานประกนัคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา 

น.ส.วิยะดา  วิจารณ์ 

คณะกรรมการตามคำส่ัง 

- เม็คสำหรับเข้าเล่มตัวใหญ่ ได้มาตรฐาน พร้อมเข็ม 

- คอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์สำหรับเครื่องคอม 

- เครื่องปริ๊นเอกสาร สามารถแสกน ถ่ายเอกสารได้
ในตัว พร้อมหมึกหนึ่งชุด 

 

 

3. ขั้นติดตามผล (Check)   
- ติดตามการดำเนินการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ และ
จัดการติดต้ังทุกป้ายให้แล้วเสร็จ 

- ประเมินผลความพึงพอใจต่อกิจกรรม 

เมษายน - กันยายน 2565 งานประกนัคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา 

น.ส.วิยะดา  วิจารณ์ 

4. ขั้นสรุปรายงานผล (Action)   
- รายงานผลการดำเนินกิจกรรม การพัฒนาห้อง
สำนักงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

กันยายน 2565 งานประกนัคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา 

น.ส.วิยะดา  วิจารณ์ 

กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมรองรับการตรวจเยี่ยมจากภายนอก ( สมศ ) 

1. ขั้นเตรียม (Plan)   
- ประชุมวางแผนการดำเนินงาน 

- ประชุมคณะกรรมการเฉพาะฝ่าย 

- จัดทำคำส่ังคณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายต่าง ๆ 

- จัดเตรียมอาคารสถานท่ี เตรียมความพร้อมด้าน
อาคารสถานท่ี 

ปีการศึกษา 2565 งานประกนัคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา 

น.ส.วิยะดา  วิจารณ์ 

คณะกรรมการตามคำส่ัง 

2. ขั้นปฏิบัติ (DO)   
- ดำเนินงานตามแผนท่ีวางไว้ 

- รองรับการตรวจเยี่ยมตามกำหนดการท่ีหน่วยงาน
ตรวจเยี่ยมกำหนดไว้ 

ปีการศึกษา 2565 งานประกนัคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา 

น.ส.วิยะดา  วิจารณ์ 

คณะกรรมการตามคำส่ัง 

3. ขั้นติดตามผล (Check)   
- นิเทศ ติดตามผลการดำเนินงานทุกด้าน ปีการศึกษา 2565 งานประกนัคุณภาพ

ภายในสถานศึกษา 
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กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

น.ส.วิยะดา  วิจารณ์ 

คณะกรรมการตามคำส่ัง 

4. ขั้นสรุปรายงานผล (Action)   
- รายงานผลการดำเนินงาน 

-สะท้อนผลการดำเนินงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบและนำ
ผลไปใช้ในครั้งต่อไป 

ปีการศึกษา 2565 งานประกนัคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา 

น.ส.วิยะดา  วิจารณ์ 

คณะกรรมการตามคำส่ัง 

กิจกรรมที่ 4 ปรับปรุงระบบการประเมินผลการควบคุมภายใน 

1. ขั้นเตรียม (Plan)   
ประชุมคณะกรรมวาง แผนการดำเนินงานควบคุม
ภายใน 

พฤษภาคม 2565 น.ส.สุคนทา  คงทน 

นางศุภลักษณ์ พลเพชร 

คณะกรรมการ
ผู้รับผิดชอบทุกกลุ่มงาน 

2. ขั้นปฏิบัติ (DO)   
ปฏิบัติงานตามแผน ท่ีวางไว้ 1 ตุลาคม 2565 – 

กันยายน2565 

น.ส.สุคนทา  คงทน 

นางศุภลักษณ์ พลเพชร 

คณะกรรมการ
ผู้รับผิดชอบทุกกลุ่มงาน 

3. ขั้นติดตามผล (Check)   
ติดตามผลการดําเนินงานตามแผนการบริหารความ
เส่ียงช่วง 6 เดือนแรก ตามแบบติดตาม ปย. 3 

เมษายน 2565 น.ส.สุคนทา  คงทน 

นางศุภลักษณ์ พลเพชร 

คณะกรรมการ
ผู้รับผิดชอบทุกกลุ่มงาน 

4. ขั้นสรุปรายงานผล (Action)   
- ติดตามผลการดําเนินงานตามแผนส้ินงวด
ปีงบประมาณ2565 

- สรุปรายงานผลการ ดำเนินงานและข้อเสนอแนะ 

 

กุมภาพันธ์ -เมษายน 2566 น.ส.สุคนทา  คงทน 

นางศุภลักษณ์ พลเพชร 

คณะกรรมการ
ผู้รับผิดชอบทุกกลุ่มงาน 

กิจกรรมที่ 5 การจัดการงานสารสนเทศโรงเรียน 

1. ขั้นเตรียม (Plan)   
- ประชุมช้ีแจงผู้เกี่ยวข้อง/วางแผนการปฏิบัติงาน 

- เสนอขออนุมัติโครงการ 

เม.ย. 2565 ครูศุภลักษณ์ พลเพชร 
และครูสุคนทา  คงทน 
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กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

2. ขั้นปฏิบัติ (DO)   
- แต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินงาน 

- จัดซื้อวัสดุ 

เม.ย.  – มี.ค. 2565 ครูศุภลักษณ์ พลเพชร 
และครูสุคนทา  คงทน 

3. ขั้นติดตามผล (Check)   
- จัดทำรายละเอียดผลการดำเนินงาน 

- ประเมินความพึงพอใจ 

มี.ค. 2565 ครูศุภลักษณ์ พลเพชร 
และครูสุคนทา  คงทน 

4. ขั้นสรุปรายงานผล (Action)   
- อภิปรายผลการดำเนินงาน 

- รายงานผลการดำเนินงาน 

มี.ค. 2565 ครูศุภลักษณ์ พลเพชร 
และครูสุคนทา  คงทน 

 
5. งบประมาณที่ใช้ 

   โครงการนี้ใช้งบประมาณ  69,650 บาท จำแนกรายการใช้จ่ายดังนี้ 

กิจกรรมและคำช้ีแจง การใช้งบประมาณ งบประมาณ 

กิจกรรมท่ี 1 กิจกรรมพัฒนางานระบบประกันภายในสถานศึกษา  
ใช้ในการจัดทำเอกสารต้ังแต่เริ่มการจัดทำมาตรฐาน จนถึงการรายงานผลการ
ดำเนินงานตามมาตรฐาน 

2,320 

กิจกรรมท่ี 2 พัฒนาห้องสำนักงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
ในการจัดการปรับปรุงพัฒนาห้องประกันคุณภาพภายในให้มีความเหมาะสม
กับงานท่ีปฏิบัติ 

35,000 

กิจกรรมท่ี 3 กิจกรรมรองรับการตรวจเยี่ยมจากภายนอก ( สมศ. ) 20,000 

กิจกรรมท่ี 4 ปรับปรุงระบบการประเมินผลการควบคุมภายใน 4,330 

กิจกรรมท่ี 5 การจัดการงานสารสนเทศโรงเรียน 8,000 

รวมงบประมาณท่ีใช้ท้ังส้ิน 69,650 

6. สถานที่ดำเนินการ  โรงเรียนพุนพนิพิทยาคม  

7. การวัดและประเมินผลโครงการ 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือวัดและ
ประเมินผล 

1. เป้าหมายเชิงปริมาณ - ประเมินความพึงพอใจ - แบบประเมินตวามพึง
พอใจ 
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ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือวัดและ
ประเมินผล 

1. โรงเรียนพนุพินพิทยาคมมีการ
พัฒนาระบบระบบการ
ดำเนินงานของสถานศึกษาให้มี
ความสอดคล้องกับบริบทของ
สถานศึกษาและมีความคล่องตัว
ในการบริหารจัดการ 

2. มีการพัฒนา/ปรับปรุง ให้ห้อง
ประกันคุณภาพมีความเหมาะสม 
และบรรยากาศของการ
ดำเนินงานประกนัคุณภาพ 

3.พัฒนาระบบประกันคุณภาพ
ตามมาตรฐานให้มีความพร้อมใน
การรับการประเมินภายในและ
ภายนอก 

1. จัดซื้อวัสดุสำหรับใช้ในงาน
สารสนเทศ จำนวน  6  รายการ 

2. รายงานผลการประเมิน
โครงการจัดซื้อวัสดุสำหรับงาน
สารสนเทศ จำนวน   7   เล่ม    

3. ร้อยละ 90 ของแต่ละงานมี
การจัดทำแผนการควบคุม
ภายใน ติดตามผลและรายงาน
ผลการควบคุมภายใน 

- ตรวจสอบการดำเนินงานข้อมูลจากเอกสาร 
หลักฐาน 

- แบบตรวจสอบ 

- แบบรายงาน 

 

2.เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

1. โรงเรียนมีการพัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษาเป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานการจัด
การศึกษาบรรลุตามเป้าหมาย
มาตรฐานการจัดการศึกษาข้ัน
พื้นฐานทุกมาตรฐาน มีระดับ

- ประเมินความพึงพอใจ 

 
- แบบประเมินตวามพึง
พอใจ 

- แบบรายงาน 
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ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือวัดและ
ประเมินผล 

ความพึงพอใจไม่ต่ำกว่าร้อยละ 
95 

2. มีการติดตามและประเมินผล
การดำเนินงานโครงการ/
กิจกรรมการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา อย่างน้อยปี
ละครั้ง 

3. มีการจัดทำข้อมูลสารสนเทศ
ท่ีเกี่ยวข้องอย่างมีคุณภาพมี
ระดับความพึงพอใจไม่ต่ำกว่า
ร้อยละ 90 

4.มีข้อมูลสารสนเทศสำหรับ
บริหารจัดการภายในสถานศึกษา 

5. ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนร่วมทุก
ฝ่าย มีความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 อยู่ในระดับดีมาก        

6. บุคลากรท่ีรับผิดชอบกลุ่มงาน
ท้ัง 5 กลุ่มงานมีการดำเนินการ 
ควบคุมภายในอย่างมu
ประสิทธิภาพมากขึ้น 

 
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

  1.มีพัฒนาระบบการดำเนินงานของสถานศึกษาให้มีความสอดคล้องกับบริบทและมีความคล่องตัวในการ
บริหารจัดการ 

 2. มีพัฒนาห้องสำนักงานประกันคุรภาพภายในให้มีความเหมาะสมในการดำเนินงาน 

 3. มีพัฒนาระบบประกนัคุณภาพตามมาตรฐานให้มีความพร้อมในการรับการประเมินภายในและภายนอก 

 4. มีการจัดทำระบบข้อมูลสารสนเทศท่ีเกี่ยวข้อง 

 5. ครูและนักเรียนมีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานการศึกษากำหนด 

 6. เพื่อให้การดำเนินงานการใช้ทรัพยากรของสถานศึกษาให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 
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 7.เพื่อให้ผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องเล็งเห็นความสำคัญของการป้องกันหรือลดความผิดพลาดในการพัฒนาระบบ
ควบคุมภายในหน่วยงาน 

 8. เพื่อจัดทำเอกสารสรุปผลการควบคุมภายในหน่วยงาน 

 
ลงช่ือ..................................................................ผู้เสนอโครงการ 

(นางสาววิยะดา วิจารณ์) 

………../………………/………… 

 
    ลงช่ือ...........................................                              ลงช่ือ.........................................ผู้เห็นชอบโครงการ   

         (นางเนตรนภา ปาละแม)                                        (นางเกศสุนีย์  งานไพโรจน์) 

     หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ            รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ 

 
อนุมัติงบประมาณ จำนวน 69,650 บาท  โดยใช้เงิน       

 อุดหนุนการเรียนการสอน 69,650 บาท     

           อุดหนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน .................. บาท 

           บกศ ......................................................... บาท     

           รายได้สถานศึกษา .................................... บาท   

           อื่น ๆ ....................................………………… บาท 

 
 

                                            ลงช่ือ………………………………………………… 

                        (นายธีรเดช จู่ท่ิน) 

             ผู้อำนวยการโรงเรียนพุนพนิพทยาคม 
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ชื่องาน/โครงการ รับนักเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2565  
ลักษณะโครงการ      โครงการใหม่       โครงการต่อเนื่อง   โครงการพิเศษ 
สนองกลยุทธ์ของโรงเรียน ข้อที่ 1  โครงการหลักที่ 5 
สนองมาตรฐานการศึกษา  
  มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 

   ข้อท่ี 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน       ตัวบ่งช้ีย่อยท่ี  .............. 
   ข้อท่ี 1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน     ตัวบ่งช้ีย่อยท่ี ............... 

  มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา  ตัวบ่งช้ีย่อยท่ี 2.2 
  มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนน้ผู้เรียนเป็นสำคัญ  ตัวบ่งช้ีย่อยท่ี ............... 
ส่งเสริมค่านิยม 12 ประการ ข้อที่ 12  
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นายพิชญพงศ์  ชาตะกูล 
งานรับนักเรียน  กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
ระยะเวลาดำเนินงาน/โครงการ  พฤศจิกายน 2565 –เมษายน 2566 

1.  หลักการและเหตุผล 
สถานศึกษามีหน้าที่จัดการศึกษาให้สอดคล้องตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น

พื้นฐานที่มุ่งตอบสนองความมุ่งหมายของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 และพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และท่ีแก้ไขเพิ ่มเติม พ .ศ.2545 รวมทั ้งให้สอดคล้องกับระเบียบสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานว่าด้วยการรับนักเรียนเข้าเรียนในสถานศึกษา 

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม  เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ และเป็นโรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง มีเขตพื้นท่ี
บริการท่ีสอดคล้องกับจำนวนนักเรียนท่ีจบช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ตามสำมะโนนักเรียน 
ดังนั้น งานรับนักเรียน กลุ่มบริหารงานวิชาการ  จึงได้ดำเนินการวางแผนการรับนักเรียนเข้าเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ปีการศึกษา 2566 ให้สอดคล้องเหมาะสมกับนโยบายของแผนการรับนักเรียน
ของ กระทรวง และ สพฐ. ตามสำมะโนนักเรียนท่ีได้สำรวจไว้ และตามบริบทของโรงเรียนท่ีสามารถรับนักเรียน
ได้ ด้วยความถูกต้อง เสมอภาค โปร่งใส และยุติธรรม 

กลุ่มบริหารงานวิชาการ  จึงได้จัดทำโครงการรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 และ 4 ปีการศึกษา 2566
เพื่อให้มีความสอดคล้องตามแผนการจัดชั้นเรียนท่ีโรงเรียนได้กำหนดไว้  และพัฒนากระบวนการรับนักเรยีนให้
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เกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  อันจะส่งผลให้นักเรียนได้เข้ารับการศึกษาจนจบภาคบังคับ ตลอดจนจบการศึกษาขั้น
พื้นฐาน โดยศึกษาต่อในแผนการเรียนตามความถนัด และความสนใจของผู้เรียนแต่ละคน 
 
 2.  วัตถุประสงค์โครงการ 

2.1  เพื่อคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ให้ครบตามแผนการรับนักเรียน 
2.2  เพื่อคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ให้ครบตามแผนการรับนักเรียน 
 

 3.  เป้าหมายโครงการ 
  3.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ (ระบุช้ินงานท่ีได้/ระบจุำนวนนักเรียน จากการทำโครงการนี้) 
  1. รับนักเรียนเข้าเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 จำนวน 10 ห้องเรียน จำนวน 400 คน 
  2. รับนักเรียนเข้าเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 จำนวน 8 ห้องเรียน จำนวน 320 คน 
  3. รายงานผลการประเมินโครงการ  จำนวน 1 เล่ม 
  3.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ (ระบุผลเชิงคุณภาพ) 
  1. นักเรียนได้เข้าเรียนในแผนการเรียนตามความถนัด และความสนใจของตนเอง 
  2. ได้นักเรียนท่ีมีความสามารถ และมีคุณลักษณะสอดคล้องตามแผนการรับนักเรียน 
  3. ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่าย มีความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 อยู่ในระดับดี 

 

      4.  กิจกรรมและวิธีการดำเนินงาน 

กิจกรรม 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมที่ 1 การรับสมัครนักเรียนเข้าเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2566 
1. ขั้นเตรียม (Plan)   

1. การประชุมช้ีแจงคณะกรรมการรับนักเรียน/ผู้เกี่ยวข้อง เพื่อ
เตรียมการกำหนดแผนการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2566 

2. การประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียน 
3. การจัดหาโปรแกรมระบบการรับสมัครนักเรียนออนไลน ์

พ.ย. 2565 
 

ธ.ค.2565 
ธ.ค.2565 

 

2. ขั้นปฏิบัติ (DO)   
1. การรับสมัครนักเรียน ม.3 เดิม เข้าเรียน ม.4 
2. การรับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4 ห้องเรียนพิเศษ 
3. การสอบคัดเลือกนักเรียน ม.1 และ ม.4 ห้องเรียนพิเศษ 
4. การรายงานตัว/มอบตัว ม.1 และ ม.4 ห้องเรียนพเิศษ 
5. การรับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4 ห้องเรียนท่ัวไป 

ม.ค.2566 
ก.พ.2566 
มี.ค.2566 
มี.ค.2566 
มี.ค.2566 

 



  
 

98 
 

กิจกรรม 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

6. การสอบคัดเลือกนักเรียน ม.1 และ ม.4 ห้องเรียนท่ัวไป 
7. การรายงานตัว/มอบตัว ม.1 และ ม.4 ห้องเรียนท่ัวไป 

เม.ย.2566 
เม.ย.2566 

3. ข้ันติดตามผล (Check)   
1. ผลจากการสอบคัดเลือกเข้าเรียน ม.1 และ ม.4 เม.ย.2566 

 
 

4. ข้ันสรุปรายงานผล (Action)   
1. สรุปผล/รายงานผลโครงการ  
2. สำรวจสภาพปัญหาและข้อเสนอแนะในการจัดกิจกรรมในปี

ถัดไป 

เม.ย.2566  

 
5. งบประมาณที่ใช้ 

   โครงการนี้ใช้งบประมาณ  58,570  บาท  จำแนกรายการใช้จ่ายดังนี้ 
 

กิจกรรมและคำชี้แจง การใช้งบประมาณ งบประมาณ 

1. การประชุมช้ีแจงคณะกรรมการรับนักเรียน/ผู้เกี่ยวข้อง เพื่อ
เตรียมการกำหนดแผนการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2566 

2. การประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียน 
3. การจัดหาโปรแกรมระบบการรับสมัครนักเรียนออนไลน ์
4. การรับสมัครนักเรียน ม.3 เดิม เข้าเรียน ม.4 
5. การรับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4 (ห้องเรียนพิเศษ) 
6. การสอบคัดเลือกนักเรียน ม.1 และ ม.4 (ห้องเรียนพิเศษ) 
7. การรายงานตัว/มอบตัว ม.1 และ ม.4 (ห้องเรียนพิเศษ) 
8. การรับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4 (ห้องเรียนท่ัวไป) 
9. การสอบคัดเลือกนักเรียน ม.1 และ ม.4 (ห้องเรียนท่ัวไป) 
10. การรายงานตัว/มอบตัว ม.1 และ ม.4 (ห้องเรียนท่ัวไป) 
11. วัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในสำนักงาน 

2,000 
 

6,000 
6,500 

- 
- 

3,000 
2,000 
6,000 
18,000 
10,000 
5,070 

รวมงบประมาณที่ใช้ทั้งสิ้น 58,570 
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6. สถานที่ดำเนินการ  โรงเรียนพนุพินพิทยาคม 
 
 7. การวัดและประเมินผลโครงการ 
 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือวัดและประเมินผล 
เชิงปริมาณ 
1. รับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 จำนวน 400 คน 
    จำนวน 10 ห้องเรียน 
2. รับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 จำนวน 320 คน 
    จำนวน 8 ห้องเรียน 

 
การสำรวจ 
การสำมะโนประชากร 

 
แบบสำรวจ 
แบบบันทึกข้อมูล 

เชิงคุณภาพ 
1. นักเรียนได้เข้าเรียนในแผนการเรียน 
   ตามความถนัดและความสนใจของตนเอง 
2. นักเรียนและผู้ปกครองมีความพึงพอใจใน 
   การเข้าเรียน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 

 
การสังเกต  
การสัมภาษณ์ 
การสอบถาม 

 
แบบสังเกต 
แบบสอบถาม 

 

 8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (ดูจากวัตถุประสงค์ท่ีต้ังไว้) 
8.1 โรงเรียนพุนพินพิทยาคมดำเนินการรับนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 

2566 ครบตามแผนการรับนักเรียน 
8.2 นักเรียนได้เข้าเรียนในแผนการเรียนตามความถนัด และความสนใจของตนเอง 

 
ลงช่ือ.............................................................ผู้เสนอโครงการ 

(นายพิชญพงศ์  ชาตะกูล) 
 ……..………../…………………………/……………… 

 
    ลงช่ือ...........................................                              ลงช่ือ.........................................ผู้เห็นชอบโครงการ   
         (นางเนตรนภา ปาละแม)                                       (นางเกศสุนีย์  งานไพโรจน์) 
      หัวหน้างานกลุ่มบริหารวิชาการ    รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ    
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อนุมัติงบประมาณ จำนวน........ 58,570...........................บาท    
โดยใช้เงิน      
  อุดหนุนการเรียนการสอน     58,570      บาท     
  อุดหนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน .................. บาท 
                   บกศ ........................................................ บาท     
  รายได้สถานศึกษา .................................... บาท   
                   อื่น ๆ ....................................………………… บาท 
 
 
                                           ลงช่ือ………………………………………………… 
                       (นายธีรเดช จู่ท่ิน) 
           ผู้อำนวยการโรงเรียนพุนพินพทยาคม 
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ชื่อแผนงาน : บริหารงานวิชาการ 

ชื่อโครงการ : จัดหาวัสดุ-อุปกรณ์สำหรับนักเรียน  

สนองกลยุทธ์โรงเรียน :  กลยุทธ์ ข้อท่ี 1 สพม.11 ข้อท่ี 2  สพฐ. ข้อท่ี 1 & 2 

สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา : 

มาตรฐานท่ี 2 ตัวบ่งช้ีท่ี  2.5 ,2.6  มาตรฐานท่ี 3 ตัวบ่งช้ีท่ี 3.2 

ลักษณะโครงการ : โครงการต่อเนื่อง     โครงการใหม่ 

ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ :   ครูสุวนันท์  พงษ์ขาวน้อย 

กลุ่มบริหารงานที่รับผิดชอบ :  กลุ่มงานวิชาการ 
 

1.หลักการและเหตุผล   

   ในปัจจุบัน การบริหารงานใด ๆ ในสถานศึกษาเพื่อจะให้งานนั้นบรรลุวัตถุประสงค์และมีประสิทธิภาพ

ประสิทธิผลตามท่ีกำหนดไว้ได้ต้องอาศัยทรัพยากรพื้นฐานในการบริหาร ซึ่งได้แก่ คน (Man) เงิน (Money) พัสดุ 

(Material) และวิธีการบริหารจัดการ (Method or management) อันเป็นปัจจัยท่ีสำคัญยิ่งต่อการปฏิบัติงาน 

ในปัจจัยท้ังส่ีประการนั้น เป็นท่ียอมรับกันว่าการบริหารงานพัสดุ มีความสำคัญมากเท่ากับการบริหารด้านอื่นๆ ใน

การบริหารงานขององค์กรทุกประเภท เนื่องจากพสัดุเป็นเครื่องมือเครื่องใช้ท่ีอำนวยความสะดวกในการ

บริหารงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ท่ีกำหนดไว้ได้ 

  ตามมาตรฐานการศึกษาโรงเรียนพุนพนิพิทยาคมด้านคุณภาพการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ มาตรฐานท่ี 

13 สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ รวมถึงมีความตระหนักและ

เห็นถึงความสำคัญและความจำเป็นดังกล่าวจึงได้จัดทำโครงการจัดหา-วัสดุอุปกรณ์ และการดำเนินงานดังกล่าวได้

น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมาเป็นแนวทางใน

การดำเนินงาน  เพื่อให้งานสำเร็จลุล่วงและเกิดประสิทธิภาพ 
 

2. วัตถุประสงค์ 

 2.1 เพื่อจัดหา จัดซื้อ ซ่อมบำรุงวัสดุ-อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ในการจัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติงาน 

                อื่นๆในสถานศึกษา 
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 2.2 เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งาน และกิจกรรมโรงเรียนสู่สาธารณชน 

 2.3 เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ในสถานศึกษา 

3. เป้าหมาย  
 3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ (ระบุขนาด ปริมาณของผลงานท่ีเกิดขึ้นหลังจากดำเนินการเสร็จ) 

 3.1.1 จัดซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ สำหรับใช้ในสถานศึกษา  

 3.1.2 จัดซื้อหรือซ่อมบำรุงครุภัณฑ์สำหรับใช้ในสถานศึกษา  

 3.1.3 รายงานผลการประเมินโครงการจัดซื้อหรือซ่อมวัสดุและครุภัณฑ์ 
 3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ  

 3.2.1 สถานศึกษามีวัสดุ-อุปกรณ์สำหรับใช้ในการบริหารงานอย่างเหมาะสม 
      3.2.2 มีครุภัณฑ์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน และการปฏิบัติงานอื่นๆในสถานศึกษา 
 3.2.3 ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่าย มีความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ  80 อยู่ในระดับ ดีมาก     
 

4.  กิจกรรมและวิธีการดำเนินงาน 

กิจกรรม 
ระยะเวลา

ดำเนินการ 
ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมงานจัดซ้ือวัสดุ - อุปกรณ์สำหรับนักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

1. ข้ันเตรียม (Plan) 

-  ประชุมช้ีแจงผู้เกี่ยวข้อง/วางแผนการปฏิบัติงาน 

 -  มอบหมายผู้รับผิดชอบในแต่ละด้านของงาน 

พ.ค. 65 นายสมชาย  คามิ

และกลุ่มสาระสุข

และพลศึกษา 

2. ขั้นปฏิบัติ (DO) 

-  สำรวจอุปกรณ์/ส่ือท่ีต้องใช้ประกอบการเรียนการสอน 

-  ติดต่อประสานงานกับทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้อง 

-  จัดทำ  จัดหา จัดซื้อจัดจ้าง 

-  ตรวจสอบวัสดุอุปกรณ์ท่ีจัดซื้อจัดจ้าง 

มิ.ย. 65 – พ.ย.65 

3. ข้ันติดตามผล (Check) 

- ติดตาม ตรวจสอบ 

ธ.ค. 65 – ก.พ. 66 
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กิจกรรม 
ระยะเวลา

ดำเนินการ 
ผู้รับผิดชอบ 

4. ขั้นสรุปรายงานผล (Action) 

-  สรุปรายงานผลการดำเนินการ 

มี.ค. 66 

กิจกรรมที่ 2 จัดหาวัสดุ-อุปกรณ์สำหรับนักเรียน (กิจกรรมจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์-สารเคมี) 

1. ข้ันเตรียม (Plan) 

- ประชุมช้ีแจงผู้เกี่ยวข้อง/วางแผนการปฏิบัติงาน 

พ.ค. 65 คณะครูกลุ่มสาระ

การเรียนรู้

วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี 

2. ข้ันปฏิบัติ (DO) 

- ศึกษารายละเอียดมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด หรือผลการเรียนรู้  

- ดำเนินการบันทึกส่ังซื้อสารเคมี และอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์          

ท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด หรือผลการเรียนรู้ 

- จัดกระบวนการเรียนรู้โดยใช้อุสารเคมี และอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ 

พ.ค. 65 - ก.พ. 66 

3. ข้ันติดตามผล (Check) 

- รวบรวมเอกสารหลักฐานเพื่อนำมาสรุปผลและรายงานผลการ

ดำเนินกิจกรรม 

ก.พ. 66 

4. ขั้นสรุปรายงานผล (Action) 

- ประเมินผลการดำเนินงานตามกิจกรรม 

- สรุป/รายงานผล การจัดซื้ออุปกรณ์ สารเคมี ทางวิทยาศาสตร์ 

- นำผลการดำเนินกิจกรรมมาปรับปรุงพิจารณาประกอบการจัดซื้อ

อุปกรณ์สารเคมี ทางวิทยาศาสตร์ครั้งต่อไป 

มี.ค. 66 

กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมงานจัดซ้ือวัสดุ- อุปกรณ์สำหรับนักเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

1. ข้ันเตรียม (Plan) 

- ประชุมช้ีแจงผู้เกี่ยวข้อง/วางแผนการปฏิบัติงาน 

พ.ค. 65 นางรัตนาภรณ์ 

ทองอิ่น 

2. ขั้นปฏิบัติ (DO) พ.ค. 65 - ก.พ. 66 
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กิจกรรม 
ระยะเวลา

ดำเนินการ 
ผู้รับผิดชอบ 

- ศึกษารายละเอียดมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด ท่ีสอดคล้องกับ
มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด หรือผลการเรียนรู้ 
- เสนอขออนุมัติโครงการ 
- ขอจัดซื้อวัสดุ – อุปกรณ์สำหรับนักเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ 
3. ขั้นติดตามผล (Check) 

- รวบรวมเอกสารหลักฐานเพื่อนำมาสรุปผลและรายงานผลการ

ดำเนินกิจกรรม 

ก.พ. 66 

4. ขั้นสรุปรายงานผล (Action) 

- ประเมินผลการดำเนินงานตามกิจกรรม 

- สรุป/รายงานผล  

มี.ค. 66 

กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมงานจัดซ้ือวัสดุ- อุปกรณ์สำหรับนักเรียน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

1. ข้ันเตรียม (Plan) 

ประชุมช้ีแจงผู้เกี่ยวข้อง/วางแผนการปฏิบัติงาน 

พ.ค. 65 นางณัฐกานต์  ศรี

เช้ือ และคณะ 

2. ข้ันปฏิบัติ (DO) 

เสนอขออนุมัติโครงการ 

พ.ค. 65 

3. ข้ันติดตามผล (Check) 

ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการของโครงการ 

มิ.ย. 65 

4. ขั้นสรุปรายงานผล (Action) 

สรุป/รายงานผล 

มิ.ย. 65 

กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมจัดซ้ือหนังสือเข้าห้องสมุด 

1. ข้ันเตรียม (Plan) 

- เสนอโครงการ 

- ประชุมวางแผนการปฏิบัติงาน 

- มอบหมายการปฏิบัติงาน 

เม.ย.65 นางเยาวดี 

ศักดิ์แก้ว 

2. ข้ันปฏิบัติ (DO) มิ.ย. - ก.ย.65 
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กิจกรรม 
ระยะเวลา

ดำเนินการ 
ผู้รับผิดชอบ 

- คัดเลือกหนังสือ 

- ติดต่อร้านจำหน่ายหนังสือ 

-  จัดซื้อหนังสือ 

3. ข้ันติดตามผล (Check) 

- กำกับ ดูแลและติดตามการดำเนินงานประเมินผลการดำเนินงาน 

ต.ค. 65 

4. ข้ันสรุปรายงานผล (Action) 

- สรุปผลการดำเนินงานรายงานผลการดำเนินงาน 

พ.ย. 65 

กิจกรรมที่ 6 กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนวิชาคหกรรม (ห้องคหกรรม)   

1. ข้ันเตรียม (Plan) 

-  ประชุมช้ีแจงผู้เกี่ยวข้อง/วางแผนการปฏิบัติงาน 

 -  มอบหมายผู้รับผิดชอบในแต่ละด้านของงาน 

พ.ค. 65 ครูจิราภรณ์ 

มีล่อง  

2. ขั้นปฏิบัติ (DO) 

-  สำรวจอุปกรณ์/ส่ือท่ีต้องใช้ประกอบการเรียนการสอน 

-  ติดต่อประสานงานกับทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้อง 

-  จัดทำ  จัดหา จัดซื้อจัดจ้าง 

-  ตรวจสอบวัสดุอุปกรณ์ท่ีจัดซื้อจัดจ้าง 

มิ.ย. 65 – พ.ย.65 

3. ข้ันติดตามผล (Check) 

- ติดตาม ตรวจสอบ 

ธ.ค. 65 – ก.พ. 66 

4. ข้ันสรุปรายงานผล (Action) 

-  สรุปรายงานผลการดำเนินการ 

มี.ค. 66 

กิจกรรมที่ 7 กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนวิชาคหกรรม(งานประดิษฐ์) 

1. ข้ันเตรียม (Plan) 

- ประชุม วางแผน การปฏิบัติงาน 

พ.ค. 65 ครูกมลทิพย์ 

ทองน้อย 

2. ข้ันปฏิบัติ (DO) 

- ปฏิบัติการซื้อวัสดุอุปกรณ์ เพื่อใช้สอนนักเรียน 

มิ.ย. 65 – พ.ย.65 
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กิจกรรม 
ระยะเวลา

ดำเนินการ 
ผู้รับผิดชอบ 

3. ข้ันติดตามผล (Check) 

- ติดตามผลการสอนนักเรียน 

ธ.ค. 65 – ก.พ. 66 

4. ข้ันสรุปรายงานผล (Action) 

-  สรุปรายงานผลการดำเนินการ 

มี.ค. 66 

กิจกกรมที่ 8 พัฒนาการเรียนการสอนช่างไม้ 

1. ข้ันเตรียม (Plan) 

- ประชุม วางแผน การปฏิบัติงาน 

พ.ค. 65 ครูพนมกร 

ทองคลอด 

2. ข้ันปฏิบัติ (DO) 

- ปฏิบัติการซื้อวัสดุอุปกรณ์ เพื่อใช้สอนนักเรียน 

มิ.ย. 65 – พ.ย.65 

3. ข้ันติดตามผล (Check) 

- ติดตามผลการสอนนักเรียน 

ธ.ค. 65 – ก.พ. 66 

4. ข้ันสรุปรายงานผล (Action) 

-  สรุปรายงานผลการดำเนินการ 

มี.ค. 66 

กิจกกรมที่ 9 พัฒนาการเรียนการสอนงานตัดเย็บเสื้อผ้า 

1. ข้ันเตรียม (Plan) 

- ประชุม วางแผน การปฏิบัติงาน 

พ.ค. 65 ครูวนิดา คชนาค 

2. ข้ันปฏิบัติ (DO) 

- ปฏิบัติการซื้อวัสดุอุปกรณ์ เพื่อใช้สอนนักเรียน 

มิ.ย. 65 – พ.ย.65 

3. ข้ันติดตามผล (Check) 

- ติดตามผลการสอนนักเรียน 

ธ.ค. 65 – ก.พ. 66 

4. ข้ันสรุปรายงานผล (Action) 

-  สรุปรายงานผลการดำเนินการ 

มี.ค. 66 

กิจกกรมที่ 9 พัฒนาการเรียนการสอนงานเกษตร 

1. ข้ันเตรียม (Plan) 

- ประชุม วางแผน การปฏิบัติงาน 

พ.ค. 65 ครูวนิดา  เซี่ยงฉิน 
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กิจกรรม 
ระยะเวลา

ดำเนินการ 
ผู้รับผิดชอบ 

2. ขั้นปฏิบัติ (DO) 

- ปฏิบัติการซื้อวัสดุอุปกรณ์ เพื่อใช้สอนนักเรียน 

มิ.ย. 65 – พ.ย.65 

3. ข้ันติดตามผล (Check) 

- ติดตามผลการสอนนักเรียน 

ธ.ค. 65 – ก.พ. 66 

4. ข้ันสรุปรายงานผล (Action) 

-  สรุปรายงานผลการดำเนินการ 

มี.ค. 66 

กิจกรรมที่ 10 จัดซ้ือวัสดุ - อุปกรณ์สำหรับการสอนสอบ 

1. ข้ันเตรียม (Plan) 

- ประชุม วางแผน การปฏิบัติงาน 

พ.ค. 65 ครูสุวนันท์ พงษ์

ขาวน้อย 

2. ข้ันปฏิบัติ (DO) 

- ปฏิบัติการซื้อวัสดุอุปกรณ์ เพื่อใช้สอนนักเรียน 

มิ.ย. 65 – พ.ย.65 

3. ข้ันติดตามผล (Check) 

- ติดตามผลการสอนนักเรียน 

ธ.ค. 65 – ก.พ. 66 

4. ข้ันสรุปรายงานผล (Action) 

-  สรุปรายงานผลการดำเนินการ 

มี.ค. 66 

กิจกรรมที่ 11 จัดซ้ือวัสดุ - อุปกรณ์สำหรับการสอนสอบ 

1. ข้ันเตรียม (Plan) 

- ประชุม วางแผน การปฏิบัติงาน 

พ.ค. 65 ครูสุวนันท์ พงษ์

ขาวน้อย 

2. ขั้นปฏิบัติ (DO) 

- ปฏิบัติการซื้อวัสดุอุปกรณ์ เพื่อใช้สอนนักเรียน 

มิ.ย. 65 – พ.ย.65 

3. ข้ันติดตามผล (Check) 

- ติดตามผลการสอนนักเรียน 

ธ.ค. 65 – ก.พ. 66 

4. ข้ันสรุปรายงานผล (Action) 

-  สรุปรายงานผลการดำเนินการ 

มี.ค. 66 

กิจกรรมที่ 12 จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอนแนะแนว 
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กิจกรรม 
ระยะเวลา

ดำเนินการ 
ผู้รับผิดชอบ 

1. ข้ันเตรียม (Plan) 

- ประชุม วางแผน การปฏิบัติงาน 

พ.ค. 65 ครูสรัญญา ชูแช่ม 

2. ข้ันปฏิบัติ (DO) 

- ปฏิบัติการซื้อวัสดุอุปกรณ์ เพื่อใช้สอนนักเรียน 

มิ.ย. 65 – พ.ย.65 

3. ข้ันติดตามผล (Check) 

- ติดตามผลการสอนนักเรียน 

ธ.ค. 65 – ก.พ. 66 

4. ข้ันสรุปรายงานผล (Action) 

-  สรุปรายงานผลการดำเนินการ 

มี.ค. 66 

กิจกรรมที่ 13 เอกสารประกอบการสอน 

1. ข้ันเตรียม (Plan) 

- ประชุม วางแผน การปฏิบัติงาน 

พ.ค. 65 ครูสุวนันท์ พงษ์

ขาวน้อย 

2. ข้ันปฏิบัติ (DO) 

- ปฏิบัติการซื้อวัสดุอุปกรณ์ เพื่อใช้สอนนักเรียน 

มิ.ย. 65 – พ.ย.65  

3. ข้ันติดตามผล (Check) 

- ติดตามผลการสอนนักเรียน 

ธ.ค. 65 – ก.พ. 66  

4. ข้ันสรุปรายงานผล (Action) 

-  สรุปรายงานผลการดำเนินการ 

มี.ค. 66  

 

5. งบประมาณที่ใช้ 

  โครงการนี้ใช้งบประมาณ  550,133  บาท จำแนกรายการใช้จ่ายดังนี้ 

กิจกรรมและคำชี้แจง การใช้งบประมาณ งบประมาณ 

กิจกรรมท่ี 1 กิจกรรมงานจัดซื้อวัสดุ - อุปกรณ์สำหรับนักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้

สุขศึกษาและพลศึกษา  

100,000 
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กิจกรรมและคำชี้แจง การใช้งบประมาณ งบประมาณ 

กิจกรรมท่ี 2 จัดหาวัสดุ-อุปกรณ์สำหรับนักเรียน (กิจกรรมจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์-

สารเคมี) 

43,310 

กิจกรรมท่ี 3 กิจกรรมงานจัดซื้อวัสดุ- อุปกรณ์สำหรับนักเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้

คณิตศาสตร์ 

12,385 

กิจกรรมท่ี 4 กิจกรรมงานจัดซื้อวัสดุ- อุปกรณ์สำหรับนักเรียน กิจกรรมพฒันาผู้เรียน 10,000 

กิจกรรมท่ี 5 กิจกรรมจัดซื้อหนังสือเข้าห้องสมุด 0 

กิจกรรมท่ี 6 พัฒนาการเรียนการสอนคหกรรม (ห้องคหกรรม)  

ใช้ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการเรียน 

7,640 

กิจกรรมท่ี 7 พัฒนาการเรียนการสอนคหกรรม (งานประดิษฐ์) 

ใช้ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการเรียน 

3,948 

กิจกรรมท่ี 8 พัฒนาการเรียนการสอนช่างไม้   

ใช้ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการเรียน. 

10,910 

กิจกรรมท่ี 9 พัฒนาการเรียนการสอนงานตัดเย็บเส้ือผ้า 

ใช้ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการเรียน. 

2,690 

กิจกรรมท่ี 10 พัฒนาการเรียนการสอนงานเกษตร   

ใช้ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการเรียน. 

7,500 

กิจกรรมท่ี 11 จัดซื้อวัสดุ - อุปกรณ์สำหรับการสอนสอบ 300,000 

กิจกรรมท่ี 12 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอนแนะแนว 51,750 

กิจกรรมท่ี 13 เอกสารประกอบการสอน 0 

รวมงบประมาณที่ใช้ทั้งสิ้น 550,133 

 

 6. สถานที่ดำเนินการ  โรงเรียนพุนพนิพิทยาคมตามท่ีแต่ละกิจกรรมกำหนด 
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7. การวัดและประเมินผลโครงการ 

ตัวบ่งชี้ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือ 
7.1 เชิงปริมาณ 
      7.1.1 จัดซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ สำหรับใช้ใน
สถานศึกษา จำนวน...... 
       7.1.2 จัดซื้อหรือซ่อมบำรุงครุภัณฑ์สำหรับใช้ใน
สถานศึกษา จำนวน...... 
        7.1.3 รายงานผลการประเมินโครงการจัดซื้อ
หรือซ่อมวัสดุและครุภัณฑ์สำหรับห้องคอมพิวเตอร์ 
จำนวน ........ เล่ม 

1. จัดเก็บข้อมูลจากเอกสาร 
หลักฐาน 
2. สัมภาษณ์เจ้าหน้าท่ีท่ี
เกี่ยวข้อง 
3. สังเกต 
4. วิเคราะห์ สังเคราะห์ 
รายละเอียดจาก
แบบสอบถาม และแบบ
ประเมินความพึงพอใจ 
 

 - แบบสอบถาม 
- แบบประเมินความพึง
พอใจ 

7.2 เชิงคุณภาพ 
      7.2.1 สถานศึกษามีวัสดุ-อุปกรณ์สำหรับใช้ใน
การบริหารงานอย่างเหมาะสม 
     7.2.2 มีครุภัณฑ์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
และการปฏิบัติงานอื่นๆในสถานศึกษา 
     7.2.3 ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่าย มีความ
พึงพอใจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ  80 อยู่ในระดับ  ดีมาก  
(ดีเย่ียม  ดีมาก  ดี  พอใช้  ปรับปรุง) 
 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 8.1 สถานศึกษามีวัสดุ - อุปกรณ์ สำหรับใช้ในการบริหารงานอย่างเหมาะสม 

 8.2 มีครุภัณฑ์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน และการปฏิบัติงานอื่นๆในสถานศึกษา 

 8.3 ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่าย มีความพึงพอใจ 
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ลงช่ือ.............................................................ผู้เสนอโครงการ 
   ( นางสาวสุวนันท์  พงษ์ขาวน้อย ) 
.................... /.............. / ................. 

 

    ลงช่ือ...........................................                              ลงช่ือ.........................................ผู้เห็นชอบโครงการ   
         (นางเนตรนภา ปาละแม)                                       (นางเกศสุนีย์  งานไพโรจน์) 
      หัวหน้างานกลุ่มบริหารวิชาการ    รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ    
 
 

อนุมัติงบประมาณ จำนวน   550,133  บาท   

โดยใช้เงิน 
  อุดหนุนการเรียนการสอน     550,133   บาท     

  อุดหนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน .................. บาท 

  บกศ ........................................................ บาท     
  รายได้สถานศึกษา ................................... บาท   
  อื่น ๆ .......................................................... บาท 
  
 

                                           ลงช่ือ.......................................................... 
                       (นายธีรเดช จู่ท่ิน) 
           ผู้อำนวยการโรงเรียนพุนพินพทยาคม 
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ชื่องาน/โครงการ โครงการเศรษฐกิจพอเพียง 
ลักษณะโครงการ     ◻  โครงการใหม่       โครงการต่อเนื่อง ◻  โครงการพิเศษ 
สนองกลยุทธ์ของโรงเรียน ข้อที่ 1  โครงการหลักที่ 7 
สนองมาตรฐานการศึกษา  
 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 

◻   ข้อท่ี 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน      ตัวบ่งช้ีย่อยท่ี  6 

◻   ข้อท่ี 1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน    ตัวบ่งช้ีย่อยท่ี  1 

  มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา  ตัวบ่งช้ีย่อยท่ี 2.1 
  มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนน้ผู้เรียนเป็นสำคัญ  ตัวบ่งช้ีย่อยท่ี 3.1 
ส่งเสริมค่านิยม 12 ประการ ข้อที่    
1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  
10.รู้จักดำรงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจำเป็นมีไว้พอกินพอใช้ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจำหน่ายและขยายกิจการ 
เมื่อมีความพร้อม เมื่อมีภูมิคุ้มกันท่ีดี  
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางจรรยา  กุลชาติ  ,นางสุพัตรา  ล้านเพ็ชร      
กลุ่มบริหาร งานสถานศึกษาพอเพียง             
ระยะเวลาดำเนินงาน/โครงการ 1 เมษายน 2565 – 31 มีนาคม 2566 

1.  หลักการและเหตุผล 
 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงมีพระราชดำรัสแก่พสกนิกรชาวไทยเกี่ยวกับการ 
ดำเนินชีวิตโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งเป็นปรัชญาท่ีต้ังอยู่บนพืน้ฐานของทางสายกลางและ 
ความไม่ประมาทโดยคำนึงถึงการรู้จักพึ่งตนเองความพอประมาณความมีเหตุผลการสร้างภูมิคุ้มกันท่ีดีในตัวใช้ 
ความรู้และคุณธรรมในการวางแผนตัดสินใจในการดำรงชีวิตอย่างยั่งยืนภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์และความ 
เปล่ียนแปลงต่างๆการวางรากฐานการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีความจำเป็นอย่างยิ่งท่ี
จะต้องปลูกฝังให้เกิดข้ึนกับทุกคนในสังคมไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กเยาวชนที่เป็นอนาคตของชาติซึ่งสำนักงาน 
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานได้กำหนดกลยุทธ์การปลูกฝังคุณธรรมความสำนึกในความเป็นชาติไทยและ 
วิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนพุนพนิพิทยาคมสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 11 ได้พระหนักถึงความสำคัญของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยได้พัฒนาการเรียนการสอนให้ 
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นักเรียนได้สำนึกในความเป็นชาติไทยความพอเพียงความพอประมาณเพื่อให้นักเรียนได้มีความรู้ความเข้าใจ
มีภูมิคุ้มกันในตัวเองสามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้องโดยการนำมะเม่าท่ีมีอยู่ในโรงเรียนนำมาใช้ทำเป็นอาหารได้โด
ยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเล้ียงปลาในบ่อซีเมนต์ปลูกกล้วยน้ำว้าในโรงเรียนการจัดกิจกรรมต่างๆและพัฒนาครูให้ 
เขียนแผนการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้ 
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงบูรณาการท้ัง 8 กลุ่มสาระและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและสามารถดำเนินชีวิต 
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างยั่งยืน 
 
2.  วัตถุประสงค์โครงการ 
     2.1 เพื่อให้นักเรียนได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างถูกต้อง 
 2.2เพื่อให้นักเรียนสามารถปฏิบัติหน้าท่ีตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างถูกต้อง 
     2.3เพื่อให้ครูสามารถจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างถูกต้อง 
     2.4.เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้กับนักเรียน ครูบุคลากรทางการศึกษา 
ผู้ปกครองและหน่วยงานอื่น ๆ 
 

3.  เป้าหมายโครงการ 
 3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ  
  3.1.1นักเรียนร้อยละ80มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
      3.1.2  นักเรียนร้อยละ 80 สามารถปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างถูกต้อง 
  3.1.3ครูร้อยละ95สามารถเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ได้อย่างถูกต้อง 
  3.1.4 ผู้แทนชุมชนผู้ปกครองวิทยากร/ภูมิปัญญาท้องถิ่นองค์กรภาครัฐ/ภาคเอกชน 
มีส่วนร่วมในการพัฒนา/ปรับปรุงโครงการเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา 
       3.1.5 รายงานผลการประเมิน กิจกรรมพัฒนาศูนย์เรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
จำนวน 1 เล่ม 
 3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ  

  3.2.1 นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างถูกต้อง 
      3.2.2 นักเรียน สามารถปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างถูกต้อง 
      3.2.3 ครูสามารถนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างถูกต้อง    
      3.2.4 ผู้แทนชุมชน ผู้ปกครอง มีส่วนร่วมในการพัฒนาปรับปรุง โครงการเศรษฐกิจพอเพียง 
     3.2.5 ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่าย มีความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 อยู่ในระดับ ดีมาก    
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4.  กิจกรรมและวิธีการดำเนินงาน 
กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมมะเม่าเพื่อพอ่ 
1. ขั้นเตรียม (Plan)   

- ประชุมช้ีแจงผู้เกี่ยวข้อง/วางแผนการปฏิบัติงาน 

- งานแผนงานพัสดุขออนุญาตเบิกเงินค่าวัสดุอุปกรณ์ 
/ค่าอาหาร 

 
ครูกมลทิพย์ 
ทองน้อย 

2. ขั้นปฏิบัติ (DO)   

- ปฏิบัติการทำผลิตภัณฑ์มะเม่า พฤษภาคม 2565 
- กันยายน 2565 

  

3. ขั้นติดตามผล (Check)   

- ตรวจสอบ การทำผลิตภัณฑ์ของนักเรียน พฤษภาคม 2565 
- กันยายน 2565 

 

4. ขั้นสรุปรายงานผล (Action)   

- สรุป/รายงานผล  กันยายน 2565  

กิจกกรมที่ 2 กิจกรรมปลูกกล้วยคุณธรรม. 
1. ขั้นเตรียม (Plan)   

- ประชุมช้ีแจงผู้เกี่ยวข้อง/วางแผนการปฏิบัติงาน 

- เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติจากผู้บริหารโรงเรียน 
พฤษภาคม 2565 

ครูจิราภรณ์ 
สมฤดี 

2. ขั้นปฏิบัติ (DO)   

- ปฏิบัติปลูกกล้วยเพิ่มเติม พฤษภาคม 2565 
- มีนาคม 2566 

 

3. ขั้นติดตามผล (Check)   

- การดูแลรักษากล้วย พฤษภาคม 2565 
- มีนาคม 2566 

 

4. ขั้นสรุปรายงานผล (Action)   

- สรุปผลการทำกิจกรรม มีนาคม 2566  
กิจกรรมที่ 3 การเลี้ยงปลา 
1. ขั้นเตรียม (Plan)   

- ประชุมครู 

- เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 

- แต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินงาน 
 

ครูจารุวรรณ 
รักษ์รอด 
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กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

- มอบหมายหน้าท่ี 
2. ขั้นปฏิบัติ (DO)   

- ปฎิบัติการเล้ียงปลา พฤษภาคม 2565  - 
มีนาคม 2566 

 

3. ขั้นติดตามผล (Check)   

- กำกับติดตามการดำเนินการตามแผนท่ีจัดเตรียมไว้ พฤษภาคม 2564  - 
มีนาคม 2565 

 

4. ขั้นสรุปรายงานผล (Action)   

- สรุปผลการจัดทำโครงการและประเมินผล  
เพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาโครงการครั้งต่อไป 
 

มีนาคม 2565 
 

กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมแปรรูปอาหารและถนอมอาหาร 
1. ขั้นเตรียม (Plan)   

- ประชุมครู 

- เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 

- แต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินงาน 
พฤษภาคม 2565   

ครูจิราภรณ์  
มีล่อง 

2. ขั้นปฏิบัติ (DO)   
- ปฏิบัติการแปรรูปอาหารเพื่อจำหน่าย 
 

พฤษภาคม 2565  - 
มีนาคม 2566 

 
 

 
3. ขั้นติดตามผล (Check)   

  -  ติดตามผลการปฏิบัติงาน  
 

พฤษภาคม 2565  - 
มีนาคม 2566 

 

4. ขั้นสรุปรายงานผล (Action)   
  -  สรุปรายงานผลการดำเนินการ พฤษภาคม 2565  - 

มีนาคม 2566 
 

กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม 
1. ขั้นเตรียม (Plan)   

- ประชุมช้ีแจงผู้เกี่ยวข้อง/วางแผนการปฏิบัติงาน 

- เสนอขออนุมัติโครงการ 

- แต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินงาน 

พฤษภาคม 2565  - 
มีนาคม 2566 

ครูสุพัตรา 
ล้านเพ็ชร 
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กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
2. ขั้นปฏิบัติ (DO)   

- ปฏิบัติตามแผนท่ีวางไว้ พฤษภาคม 2565  - 
มีนาคม 2566 

 

3. ขั้นติดตามผล (Check)   

- ประเมินความพึงพอใจในการจัดกิจกรรม พฤษภาคม 2565  - 
มีนาคม 2566 

 

4. ขั้นสรุปรายงานผล (Action)   

- สรุปกิจกรรม 

- รายงานผลการดำเนินกิจกรรม 
พฤษภาคม 2565  - 

มีนาคม 2566 
 

กิจกกรมที่ 6 กิจกรรมศิลปสร้างสรรค์ 
1. ขั้นเตรียม (Plan)   

- ประชุมช้ีแจงผู้เกี่ยวข้อง/วางแผนการปฏิบัติงาน พฤษภาคม 2565  - 
มีนาคม 2566 

ครูอรอุมา  
บัวลอย 

2. ขั้นปฏิบัติ (DO)   

- ปฏิบัติงานศิลปสร้างสรรค์ พฤษภาคม 2565  - 
มีนาคม 2566 

 

3. ขั้นติดตามผล (Check)   

-      ติดตามงาน พฤษภาคม 2565  - 
มีนาคม 2566 

 

4. ขั้นสรุปรายงานผล (Action)   

- จัดทำสรุปรายงาน 
 

พฤษภาคม 2565  - 
มีนาคม 2566 

 

กิจกรรมที่ 7 กิจกรรมพัฒนาครูจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
1. ขั้นเตรียม (Plan)   
  -  ประชุมหารือในรายละเอียดขอบข่าย  
และแนวทางในการดำเนินการ 

พฤษภาคม 2565  - 
มีนาคม 2566 

ครูจรรยา  
กุลชาติ 

2. ขั้นปฏิบัติ (DO)   
 - จัดอบรมครูจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของ 
   เศรษฐกิจพอเพียง 

พฤษภาคม 2565  - 
มีนาคม 2566 

 

3. ขั้นติดตามผล (Check)   
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กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
  -  ติดตามผลงาน พฤษภาคม 2565  - 

มีนาคม 2566 
 

4. ขั้นสรุปรายงานผล (Action)   
  -  สรุปและรายงานผลการจัดกิจกรรม พฤษภาคม 2565  - 

มีนาคม 2566 
 

กิจกรรมที่ 8  ต้อนรับแขกที่มาศึกษาดูงานศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา 
1. ขั้นเตรียม (Plan)   
- ประชุมช้ีแจงผู้เกี่ยวข้อง/วางแผนการปฏิบัติงาน พฤษภาคม 2565  - 

มีนาคม 2566 
ครูจรรยา 
กุลชาติ 

2. ขั้นปฏิบัติ (DO)   
 - ดำเนินการต้อนรับแขกเมื่อมีแขกมาเยี่ยมชม พฤษภาคม 2565  - 

มีนาคม 2566 
 

3. ขั้นติดตามผล (Check)   

  -  ติดตามผลการดำเนินงาน พฤษภาคม 2565  - 
มีนาคม 2566 

 

4. ขั้นสรุปรายงานผล (Action)   
  -  สรุปและรายงานผลการจัดกิจกรรม พฤษภาคม 2565  - 

มีนาคม 2566 
 

กิจกรรมที่ 9  กิจกรรมสุขภาพดี 
1. ขั้นเตรียม (Plan)   
- ประชุมช้ีแจงผู้เกี่ยวข้อง/วางแผนการปฏิบัติงาน พฤษภาคม 2565  - 

มีนาคม 2566 
ครูชัยณรงค์    

ปิ่นกาญจนไพบูลบ์ 
2. ขั้นปฏิบัติ (DO)   
 - ดำเนินการ พฤษภาคม 2565  - 

มีนาคม 2566 
 

3. ขั้นติดตามผล (Check)   
  -  ติดตามผลการดำเนินงาน พฤษภาคม 2565  - 

มีนาคม 2566 
 

 

4. ขั้นสรุปรายงานผล (Action)   
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กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
  -  สรุปและรายงานผลการจัดกิจกรรม 
 

พฤษภาคม 2565  - 
มีนาคม 2566 

 

กิจกรรมที่ 10 กิจกรรมหนังสือเล่มเล็กสื่อความรู้สู่ความพอเพียง 
1. ขั้นเตรียม (Plan)   
- ประชุมช้ีแจงผู้เกี่ยวข้อง/วางแผนการปฏิบัติงาน พฤษภาคม 2565  - 

มีนาคม 2566 
ครูสร้อยเพ็ชร  
ทิพย์สวัสด์ิ 

2. ขั้นปฏิบัติ (DO)   
 - ดำเนินการปฏิบัติการสอนทำหนังสือเล่มเล็ก พฤษภาคม 2565  - 

มีนาคม 2566 
 

3. ขั้นติดตามผล (Check)   
  -  ติดตามผลการดำเนินงาน พฤษภาคม 2565  - 

มีนาคม 2566 
 

4. ขั้นสรุปรายงานผล (Action)   
-  สรุปและรายงานผลการจัดกิจกรรม พฤษภาคม 2565  - 

มีนาคม 2566 
 

 
5. งบประมาณที่ใช้ 
  โครงการนี้ใช้งบประมาณ 49,000 บาท จำแนกรายการใช้จ่ายดังนี้ 

กิจกรรมและคำชี้แจง การใช้งบประมาณ งบประมาณ 

กิจกรรมที่ 1 มะเม่าเพื่อพอ่ 
ใช้ทำกิจกรรมทำผลผลิตมะเม่าเพื่อพ่อ 

1,000 

กิจกรรมที่ 2 ปลูกกล้วยคุณธรรม 
ซื้อปุ๋ยดูแลต้นกล้วย ซื้ออุปกรณ์ในการปลูก 

1,000 

กิจกรรมที่ 3 การเลี้ยงปลา 
    ใช้ซื้ออาหารปลา 

7,000 

กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมแปรรูปอาหารและถนอมอาหาร 
    ใช้ทำผลผลิตแปรรูปอาหาร 

1,000 

กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม 
    ใช้ทำกิจกรรมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม 

1,000 
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กิจกรรมและคำชี้แจง การใช้งบประมาณ งบประมาณ 

กิจกรรมที่ 6 กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ 
     ใช้ทำกิจกรรมศิลปสร้างสรรค์ 

1,000 

กิจกรรมที่ 8 
ต้อนรับแขกที่มาศึกษาดูงานศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา 
    ใช้ต้อนรับแขกท่ีมาศึกษาดูงาน 

10,000 

กิจกรรมที่ 9 กิจกรรมสุขภาพดี 
  ใช้ทำกิจกรรมสุขภาพดี 

1,000 

กิจกรรมที่ 10 กิจกรรมหนังสือเล่มเล็กสื่อความรู้สู่ความพอเพียง 
   ใช้ทำหนังสือเล่มเล็ก 

1,000 

กิจกรรมที่ 11 พัฒนาห้องศาสตร์พระราชา 
    ใช้พัฒนาห้องศาสตร์พระราชา 

5,000 

รวมงบประมาณที่ใช้ทั้งสิ้น 49,000.- 

6. สถานที่ดำเนินการ  โรงเรียนพนุพินพิทยาคม 

7. การวัดและประเมินผลโครงการ 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือวัดและประเมินผล 

เชิงปริมาณ   
1. มีผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ 
80 
2.ผู้เรียนเกิดการพัฒนาศักยภาพส
อดคล้องกับความสามารถและควา
มถนัดร้อยละ 80 
3.ผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อกิจกรร
มร้อยละ 80 

1.จัดเก็บข้อมูลจากเอกสาร หลักฐาน 
2.สัมภาษณ์เจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้อง 
3. สังเกต 
4. วิเคราะห์ สังเคราะห์ 
รายละเอียดจากการตอบแบบบันทึก
การเข้าร่วมกิจกรรม 
แบบสอบถามความพึงพอใจ 

1.แบบบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรม 
2. แบบสอบถาม 
3.แบบสอบถามความพึงพอใจ 

เชิงคุณภาพ   
1.ผู้เรียนเกิดการพัฒนาศักยภาพ 
สอดคล้องกับความสามารถและ 
ความถนัดของผู้เรียน 

1.จัดเก็บข้อมูลจากเอกสาร หลักฐาน 
2.สัมภาษณ์เจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้อง 
3. สังเกต 

1. แบบสังเกต 
2. แบบสอบถามความพึงพอใจ 
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ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือวัดและประเมินผล 

2.ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ของผู้เรียน
ด้วยกิจกรรมท่ีหลากหลาย 
3.ผู้เรียนพึงพอใจต่อบรรยากาศกา
รจัดกิจกรรมท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้อยู่
ระดับดี 

4. วิเคราะห์ สังเคราะห์ 
รายละเอียดจาก 
แบบสอบถามความพึงพอใจ 
และแบบสังเกต 

 

 8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
  8.1 นักเรียน ครู บุคลากร มีความรู้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา  
          8.2  นักเรียนสามารถปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้ 
 

 
ลงช่ือ.............................................................ผู้เสนอโครงการ 

                    (นางจรรยา  กุลชาติ ) 
                   ............/.........…/............... 
 

    ลงช่ือ...........................................                              ลงช่ือ.........................................ผู้เห็นชอบโครงการ   
         (นางเนตรนภา  ปาละแม)                                        (นางเกศสุนีย์  งานไพโรจน์) 
            หัวหน้ากลุ่มวิชาการ                                        รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ   
 

อนุมัติงบประมาณ จำนวน  49,000 บาท  โดยใช้เงิน 
 1.  อุดหนุนการเรียนการสอน  49,000  บาท     
 2. ◻ อุดหนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน .................. บาท 
                  3. ◻ บกศ ...................................... .................. บาท     
 4. ◻ รายได้สถานศึกษา ................. บาท   
                  5. ◻ อื่น ๆ ....................................………………… บาท 
 
                                  ลงช่ือ………………………………………………… 
                          (นายธีรเดช จู่ท่ิน) 
            ผู้อำนวยการโรงเรียนพุนพนิพทยาคม 
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ชื่องาน/โครงการ โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ 

ลักษณะโครงการ      โครงการใหม่      โครงการต่อเนื่อง   โครงการพิเศษ 

สนองกลยุทธ์ของโรงเรียน ข้อที่ 1  โครงการหลักที่ 8   

สนองมาตรฐานการศึกษา  

  มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 

   ข้อท่ี 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน       ตัวบ่งช้ีย่อยท่ี  1,2 

   ข้อท่ี 1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน     ตัวบ่งช้ีย่อยท่ี 1 

  มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา  ตัวบ่งช้ีย่อยท่ี ............... 

  มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนน้ผู้เรียนเป็นสำคัญ  ตัวบ่งช้ีย่อยท่ี ............... 

ส่งเสริมค่านิยม 12 ประการ ข้อที่ 4 ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนท้ังทางตรง และทางอ้อม  

ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวสุวนันท์  พงษ์ขาวน้อย   

งาน /  กลุ่มสาระ  วิชาการ             
กลุ่มบริหารวิชาการ 

ระยะเวลาดำเนินงาน/โครงการ พฤษภาคม 2565 – มีนาคม 2566 

1.  หลักการและเหตุผล 

  จากแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของชาติ  ที่มุ่งเน้นให้นักเรียนรู้จักศึกษาค้นคว้าและ

แสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง จากส่ือหรือแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลายและเน้นกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ 

เป็นหลักการทางวิทยาศาสตร์ ให้นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์  มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ คิดอย่างมี

วิจารณญาณ   มีวิสัยทัศน์พร้อมกับบูรณาการความรู้ ความสามารถด้านทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษใน

การเรียนรู้  กล้าที่จะสื่อสารกับชาวต่างชาติได้ได้อย่างเหมาะสม รู ้จักการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงท่ีต้องรู้หลักความพอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีภายใต้เงื่อนไขท่ีต้องมีความรู้

คู่คุณธรรมท้ังทางด้านวัตถุ สังคม ส่ิงแวดล้อมและมีวัฒนธรรม   ซึ่งการสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ ท่ีเน้น 

คุณลักษณะดังกล่าว โรงเรียนจะต้องมีกระบวนการคัดสรรความสามารถนักเรียนท่ีมีความพร้อมด้านความรู้
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วิทยาศาสตร์   คณิตศาสตร์  ภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร์  ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม  ภายใต้

กรอบความคิดที่เป็นไปได้และมีคุณภาพให้กับผู้เรียน ผู้เรียนจะต้องได้รับการพัฒนาด้านการเรียนการสอน 

เต็มตามศักยภาพ  

  โรงเรียนพนุพินพิทยาคมจึงตระหนักและเห็นความสำคัญในการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้แสดงออก

ทางด้านความรู้ ความสามารถ อย่างเต็มศักยภาพ ใฝ่รู้ และเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นโรงเรียน

พุนพินพิทยาคมจึงส่งเสริมการเข้าร่วมกิจกรรมของนักเรียนเพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนสู่

ความเป็นเลิศทางวิชาการ 

2.  วัตถุประสงค์โครงการ 

  2.1 เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนทุกคนได้แสดงศักยภาพของตนเองต่อสาธารณะ 

  2.2 เพื ่อให้นักเรียนได้บูรณาการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษและ

คอมพิวเตอร์กับรายวิชาอื่นได้อย่างเหมาะสมอย่างมีเหตุผล มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม 12 ประการ

รวมทั้งสอดแทรกหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

  2.3 เพื่อให้นักเรียนได้ใช้ความรู้ความสามารถเพื่อการศึกษาต่อและเป็นประชากรท่ีมีคุณภาพ  

   2.4 เพื่อให้นักเรียนได้พัฒนาความรู้ ความสามารถ  ทักษะในการดำรงชีวิตตามศักยภาพ เป็น

บุคคลท่ีมีคุณภาพ   มีทักษะท่ีดี ใฝ่เรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

3.  เป้าหมายโครงการ 

  3.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ  

 - นักเรียนโรงเรียนพุนพนิพิทยาคมได้เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการร้อยละ 80 ของกิจกรรม

การแข่งขันทั้งหมด 

      - นักเรียนมีผลการแข่งขันระดับเหรียญทองไม่น้อยกว่าร้อยละ 50  

      - นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง หรือผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้อง มีความพึงพอใจร้อยละ 80      

  3.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ  

 - นักเรียนเป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการ 

       - นักเรียนได้พัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาการในด้านความรู้ ความสามารถ  ทักษะในการ

ดำรงชีวิตตามศักยภาพของแต่ละบุคคล 

       - นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง หรือผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้อง มีความพึงพอใจอยู่

ในระดับดี 
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     4.  กิจกรรมและวิธีการดำเนินงาน 

กิจกรรม 
ระยะเวลา

ดำเนินการ 
ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมที่ 1 ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการของนักเรียน 

1. ขั้นเตรียม (Plan) 

ศึกษาแนวปฏิบัติในการแข่งขัน ระเบียบกติกา ประชาสัมพันธ์ให้

นักเรียนทราบและคัดเลือกนักเรียน 

พ.ค.65 - มิ.ย.65 หัวหน้ากลุ่มสาระ

และคุณครูในกลุ่ม

สาระภาษา 

ต่างประเทศ 2. ขั้นปฏิบัติ (DO) 

- จัดหาวัสดุอุปกรณ์สำหรับการแข่งขัน 

- ดำเนินการฝึกซ้อมนักเรียนเพื่อเตรียมตัวเข้าแข่งขันและนำนักเรียน

เข้าร่วมแข่งขัน ระดับจังหวัด  ระดับภาค และระดับชาติ 

ก.ค.65-พย.65 

3. ขั้นติดตามผล (Check) 

- ติดตามผลการแข่งขัน 

พ.ย.65- ม.ค.66 

4. ขั้นสรุปรายงานผล (Action) 

สรุปและรายงานผลการแข่งขัน วุฒิบัตร  เกียรติบัตร ภาพถ่าย 

ก.พ.66 

กิจกกรมที่ 2 กิจกรรมสำรวจสถานที่แข่งขัน 

1. ข้ันเตรียม (Plan) 

- ศึกษารายการแข่งขัน  

- ประชุมปรึกษาหารือเพื่อวางแผนการเตรียมการแข่งขันและการ

สำรวจพื้นท่ีแข่งขัน 

พ.ค.64 - มิ.ย.64 นางสาวสุวนันท์  

พงษ ์

 

2. ข้ันปฏิบัติ (DO) 

เดินทางไปสำรวจพื้นท่ีท่ีใช้แข่งขันเพื่อวางแผนการเดินทางและท่ีพักท่ี

ในการแข่งขัน 

ก.ค.64-พย.64 

3. ข้ันติดตามผล (Check) 

ผลการแข่งขัน 

พ.ย.64- ม.ค.65 

4. ข้ันสรุปรายงานผล (Action) 

สรุปและรายงานผล 

ก.พ.65 
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กิจกรรม 
ระยะเวลา

ดำเนินการ 
ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติ 

1. ข้ันเตรียม (Plan) 

- ศึกษารายการแข่งขัน  

- ประชุมปรึกษาหารือเพื่อวางแผนการและสรุปผลการแข่งขัน 

ม.ค. 65 นางสาวสุวนันท์  

พงษ ์

 

2. ข้ันปฏิบัติ (DO) 

ดำเนินการมอบเกียรติบัตรให้กับคณะครูและนักเรียนท่ีเข้าร่วมการ

แข่งขัน 

ก.พ. 65 

3. ข้ันติดตามผล (Check) 

สรุปผลการแข่งขัน 

ก.พ. 65 

4. ข้ันสรุปรายงานผล (Action) 

จัดทำรายงานผลการแข่งขันเพื่อนำไปวางแผนในปีการศึกษาถัดไป 

มี.ค. 65 

 

5. งบประมาณที่ใช้ 

  โครงการนี้ใช้งบประมาณ 1,245,672 บาท จำแนกรายการใช้จ่ายดังนี้ 

กิจกรรมและคำชี้แจง การใช้งบประมาณ งบประมาณ 

กิจกรรมที่ 1 ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการของนักเรียน 1,215,672 

กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมสำรวจสถานที่แข่งขัน  20,000 

กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติ 10,000 

รวม 1,245,672 

6. สถานที่ดำเนินการ จังหวัดสุราษฎร์ธานี และอื่นๆตามรายการแข่งขันในแต่ละกิจกรรม 
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7. การวัดและประเมินผลโครงการ 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือวัดและ

ประเมินผล 

7.1 เชิงปริมาณ 

     7.1.1 นักเรียนโรงเรียนพุนพนิพิทยาคมได้

เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการร้อยละ 80 

ของกิจกรรมการแข่งขันทั้งหมด 

 

การตรวจสอบการลงทะเบียน 

เข้าร่วมการแข่งขัน 

 

ผลการลงทะเบียน 

เข้าร่วมการแข่งขัน 

     7.1.2 นักเรียนมีผลการแข่งขันระดับ

เหรียญทองไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 

การตรวจสอบผลการแข่งขัน ผลการแข่งขัน 

    7.1.3 นักเรียน ครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา ผู้ปกครอง หรือผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้อง มี

ความพึงพอใจร้อยละ 80   

การตอบแบบสอบถามความพึงพอใจ แบบสอบถาม 

ความพึงพอใจ 

7.2 เชิงคุณภาพ 

     7.2.1 นักเรียนเป็นตัวแทนเข้าร่วมการ

แข่งขันทักษะวิชาการ 

 

การตรวจสอบการลงทะเบียน 

เข้าร่วมการแข่งขัน 

 

ผลการลงทะเบียน 

เข้าร่วมการแข่งขัน 
 

 8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

      8.1  นักเรียนทุกคนได้แสดงศักยภาพของตนเองต่อสาธารณะ 

 8.2  นักเรียนได้บูรณาการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร์กับ

รายวิชาอื่นได้อย่างเหมาะสมอย่างมีเหตุผล มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม 12 ประการรวมทั้งสอด- 

แทรกหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 8 .3 น ักเร ียนได ้ ใช ้ความร ู ้ความสามารถเพ ื ่ อการศ ึกษาต ่อ และเป ็นประชากรท ี ่ม ีค ุณภาพ  

  8.4 นักเรียนได้พัฒนาความรู้ ความสามารถ  ทักษะในการดำรงชีวิตตามศักยภาพ เป็นบุคคลที่มี

คุณภาพ   มีทักษะท่ีดี ใฝ่เรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
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ลงช่ือ.............................................................ผู้เสนอโครงการ 

          (นางสาวสุวนันท์  พงษ์ขาวน้อย) 

 ……..………../…………………………/……………… 

 

   ลงช่ือ...........................................                              ลงช่ือ.........................................ผู้เหน็ชอบโครงการ   
         (นางเนตรนภา ปาละแม)                                        (นางเกศสุนีย์  งานไพโรจน์) 
หัวหน้างาน/หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ    รองผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารวิชาการ  
 
อนุมัติงบประมาณ จำนวน   1,245,672   บาท  โดยใช้เงิน 

     อุดหนุนการเรียนการสอน  1,245,672 บาท     
     อุดหนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ..........................บาท 
     บกศ ................................................................ บาท     
     รายได้สถานศึกษา .......................................... บาท   
     อื่น ๆ .............................................................. บาท 
 
 
                                           ลงช่ือ.......................................................... 
                       (นายธีรเดช จู่ท่ิน) 
           ผู้อำนวยการโรงเรียนพุนพินพทยาคม 
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ชื่องาน/โครงการ เพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

ลักษณะโครงการ       โครงการใหม่      โครงการต่อเนื่อง  โครงการพิเศษ 

สนองกลยุทธ์ของโรงเรียน ข้อที่ 1  โครงการหลักที่ 12 

สนองมาตรฐานการศึกษา  

  มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 

  ข้อท่ี 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน       ตัวบ่งช้ีย่อยท่ี  4,5 

    ข้อท่ี 1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน     ตัวบ่งช้ีย่อยท่ี  1 

 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา  ตัวบ่งช้ีย่อยท่ี ............... 

 มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  ตัวบ่งช้ีย่อยท่ี 1, 2 

ส่งเสริมค่านิยม 12 ประการ ข้อที่ 1-10 

ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวนันทิกานต์  วงศ์คำจันทร์ 
กลุ่มบริหาร กลุ่มบริหารงานวิชาการ         
ระยะเวลาดำเนินงาน/โครงการ ตลอดปีการศึกษา 2565 

1.  หลักการและเหตุผล 

  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. 2551 นักเรียนต้องได้รับการวัดผลประเมินผล ครบถ้วน
ท้ัง 3 ด้าน คือด้านความรู้ กระบวนการและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ รวมถึงการอ่าน การคิด วิเคราะห์ และการ
เขียนส่ือความ ดังนั้นจึงจำเป็นท่ีครูซึ่งเป็นผู้ดำเนินการให้ครบถ้วนทุกด้านจะสามมารถทำการวัดผลและประเมินผล
นักเรียนให้บรรลุจุดมุ่งหมายของหลักสูตรได้อย่างมีประสิทธิภาพส่งผลให้เกิดประสิทธิผลท่ีดีและมีการเก็บหลักฐาน
อย่างเป็นระบบโดยมุ่งเน้นพัฒนากระบวนการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความสมดุลนำ
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิต ทั้งด้านความรู้ ความคิด ความสามารถ ความดีงาม ความ
รับผิดชอบต่อสังคมและเป็นสมาชิกท่ีดีของชาติ 

 เนื่องด้วยในปีการศึกษา 2564 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนอยู่ใน
ระดับต่ำกว่าเกณฑ์จึงได้เพิ่มกิจกรรมของงานวิชาการและกิจการนักเรียนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์และเสริมสร้าง
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน 
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2.  วัตถุประสงค์โครงการ 

 2.1 เพื่อพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 2.2 เพื่อพัฒนาส่ือ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษาอย่างคุ้มค่าและทันสมัย 

 2.3 เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน 

3.  เป้าหมายโครงการ 

 3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ  
  3.1.1  ครูผู้สอนมีแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีครบถ้วนสมบูรณ์ร้อยละ 80  

  3.1.2. ครูผู้สอนมีส่ือ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษาในการจัดการเรียนรู้ร้อยละ 80 

  3.1.3  ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับดีขึ้นเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.5 

 3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ  

  3.2.1 ครูผู้สอนมีแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีครบถ้วนสมบูรณ์ 

  3.2.2 ครูผู้สอนมีส่ือ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษาท่ีใช้ช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้
อย่างมี ประสิทธิภาพ 

  3.2.3 ผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนอยู่ในระดับดี 

4.  กิจกรรมและวิธีการดำเนินงาน 

กิจกรรม ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมที่ 1 จัดหาสื่อการสอนและให้ความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) 
1. ข้ันเตรียม (Plan) 
- ประชุมช้ีแจงผู้เกี่ยวข้อง/วางแผนการปฏิบัติงาน 
- เสนอขออนุมัติโครงการ 

เม.ย. 65 ครูอรจิรา , ครูมาโนช ,  
ครูอุมาพร 

2. ข้ันปฏิบัติ (DO) 
- จัดซื้ออุปกรณ์ ส่ือการสอนวิชาการออกแบบและ
เทคโนโลยี 

ก.ย. 65 - ก.พ. 66 ครูอรจิรา , ครูมาโนช ,  
ครูอุมาพร 
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กิจกรรม ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

- ดำเนินการจัดการเรียนการสอนวิชาการออกแบบและ
เทคโนโลยี 
3. ข้ันติดตามผล (Check)   
- จัดทำรายละเอียดผลการดำเนินงาน มี.ค.66 ครูอรจิรา , ครูมาโนช ,  

ครูอุมาพร 
4. ขั้นสรุปรายงานผล (Action) 
- อภิปรายผลการดำเนินงาน 
- รายงานผลการดำเนินงาน 

มี.ค.66 ครูอรจิรา , ครูมาโนช ,  
ครูอุมาพร 

กิจกรรมที่ 2 พัฒนาการเรียนการสอนสู่ความเป็นเลิศทางศิลปะ (ทัศนศิลป์) 
1. ข้ันเตรียม (Plan) 
- ประชุมช้ีแจงผู้เกี่ยวข้อง/วางแผนการปฏิบัติงาน 
- เสนอขออนุมัติโครงการ 

เม.ย. 65 ครูอรอุมา 

2. ข้ันปฏิบัติ (DO) 
- จัดซื้ออุปกรณ์ ส่ือการสอนวิชาศิลปะ 
- ดำเนินการจัดการเรียนการสอนวิชาศิลปะ 

ก.ย. 65 - ก.พ. 66 ครูกลุ่มสาระศิลปะ 

3. ข้ันติดตามผล (Check)   
- จัดทำรายละเอียดผลการดำเนินงาน มี.ค.66 ครูอรอุมา 
4. ข้ันสรุปรายงานผล (Action) 
- อภิปรายผลการดำเนินงาน 
- รายงานผลการดำเนินงาน 

มี.ค.66 ครูอรอุมา 

กิจกรรมที่ 3 เพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย 
1. ข้ันเตรียม (Plan) 
- ประชุมช้ีแจงผู้เกี่ยวข้อง/วางแผนการปฏิบัติงาน 
- เสนอขออนุมัติโครงการ 

เม.ย. 65 ครูสร้อยทิพย์ 

2. ข้ันปฏิบัติ (DO) 
- จัดซื้ออุปกรณ์ ส่ือการสอ 
- ดำเนินการจัดการเรียนการสอน 

ก.ย. 65 - ก.พ. 66 ครูกลุ่มสาระภาษาไทย 

3. ข้ันติดตามผล (Check)   
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กิจกรรม ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

- จัดทำรายละเอียดผลการดำเนินงาน มี.ค.66 ครูสร้อยทิพย์ 
4. ข้ันสรุปรายงานผล (Action) 
- อภิปรายผลการดำเนินงาน 
- รายงานผลการดำเนินงาน 

มี.ค.66 ครูสร้อยทิพย์ 

กิจกรรมที่ 4 เพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
1. ข้ันเตรียม (Plan) 
- ประชุมช้ีแจงผู้เกี่ยวข้อง/วางแผนการปฏิบัติงาน 
- เสนอขออนุมัติโครงการ 

เม.ย. 65 ครูนันทิกานต์ 

2. ข้ันปฏิบัติ (DO) 
- จัดซื้ออุปกรณ์ ส่ือการสอ 
- ดำเนินการจัดการเรียนการสอน 

ก.ย. 65 - ก.พ. 66 ครูกลุ่มสาระสังคมศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 

3. ข้ันติดตามผล (Check)   
- จัดทำรายละเอียดผลการดำเนินงาน มี.ค.66 ครูนันทิกานต์ 
4. ข้ันสรุปรายงานผล (Action) 
- อภิปรายผลการดำเนินงาน 
- รายงานผลการดำเนินงาน 

มี.ค.66 ครูนันทิกานต์ 

กิจกรรมที่ 5 ติวเข้มเตรียมความพร้อมสู่การสอบ  GAT – PAT  นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาค
เรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 
1. ข้ันเตรียม (Plan) 
-ประชุมช้ีแจงผู้เกี่ยวข้อง/วางแผนการปฏิบัติงาน 
-เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติจากผู้บริหารโรงเรียน 

พ.ย. 65 ครูสรัญญา 

2. ข้ันปฏิบัติ (DO) 
- ติดต่อวิทยากร 
- แจ้งรายละเอียด 
- ดำเนินงานตามโครงการ 

พ.ย. 65 ครูสรัญญา 

3. ข้ันติดตามผล (Check)   
- ตรวจสอบผลการดำเนินงาน ธ.ค.65 ครูสรัญญา 
4. ข้ันสรุปรายงานผล (Action) 
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กิจกรรม ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

- ประเมินผลกิจกรรม 
- สรุปผลการดำเนินกิจกรรม 

ธ.ค.65 ครูสรัญญา 

 

5. งบประมาณที่ใช้ 

   โครงการนี้ใช้งบประมาณ  157,120  บาท จำแนกรายการใช้จ่ายดังนี้ 

กิจกรรมและคำชี้แจง การใช้งบประมาณ งบประมาณ 

กิจกรรมที่ 1 จัดหาส่ือการสอนและให้ความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
(คอมพิวเตอร์) 

59,400 

กิจกรรมที่ 2 พัฒนาการเรียนการสอนสู่ความเป็นเลิศทางศิลปะ (ทัศนศิลป์) 30,000 
กิจกรรมที่ 3 เพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย 32,000 

กิจกรรมที่ 4 เพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 20,000 

กิจกรรมที่ 5 ติวเข้มเตรียมความพร้อมสู่การสอบ  GAT – PAT  นักเรียน
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2565 

15,720 

รวม 157,120 
 

6. สถานที่ดำเนินการ  โรงเรียนพนุพินพิทยาคม 

7. การวัดและประเมินผลโครงการ 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือวัดและประเมินผล 

เชิงปริมาณ 

1. มีผู ้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ 

80 

2. ผู ้เร ียนเกิดการพัฒนาศักยภาพ

สอดคล้องกับความสามารถและความ

ถนัดร้อยละ 80 

 

1.จัดเก็บข้อมูลจากเอกสาร หลักฐาน 

2.สัมภาษณ์เจา้หน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้อง 

3. สังเกต 

4. วิเคราะห์ สังเคราะห์ รายละเอียดจากการ

ตอบแบบบ ันท ึ กการ เข ้ า ร ่ วมก ิ จ ก ร รม 

แบบสอบถามความพึงพอใจ 

 

1. แบบบันทึกการเข้าร่วม

กิจกรรม 

2. แบบสอบถาม 

3.  แบบสอบถามความพึง

พอใจ 
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ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือวัดและประเมินผล 

3. ผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อกิจกรรม

ร้อยละ 80 

เชิงคุณภาพ   

1. ผู ้เร ียนเกิดการพัฒนาศักยภาพ

สอดคล้องกับความสามารถและความ

ถนัดของผู้เรียน 

2. ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ของผู ้เรียน

ด้วยกิจกรรมท่ีหลากหลาย 

3. ผู้เรียนพึงพอใจต่อบรรยากาศการ

จัดกิจกรรมที่เอื ้อต่อการเรียนรู ้อยู่

ระดับดี 

1.จัดเก็บข้อมูลจากเอกสาร หลักฐาน 

2.สัมภาษณ์เจา้หน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้อง 

3. สังเกต 

4. วิเคราะห์ สังเคราะห์ รายละเอียดจาก 

แบบสอบถามความพึงพอใจ และแบบสังเกต 

1. แบบสังเกต 

2. แบบสอบถามความพึง

พอใจ 

 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

8.1 นักเรียนเกิดการพัฒนาผลสัมฤทธิ์สอดคล้องกับความสามารถและความถนัดของผู้เรียน 

8.2 นักเรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยกิจกรรมท่ีหลากหลาย 

8.3 นักเรียนมีความพึงพอใจต่อบรรยากาศการจัดกิจกรรม เกิดการเรียนรู้ผ่านการปฎิบัติจริง 

 

          ลงช่ือ.............................................................ผู้เสนอโครงการ 
(นางสาวนันทิกานต์  วงศ์คำจันทร์) 

    ................../…… ……………/……………… 
 

ลงช่ือ...........................................                              ลงช่ือ.........................................ผู้เห็นชอบโครงการ   
         (นางเนตรนภา ปาละแม)                                        (นางเกศสุนีย์  งานไพโรจน์) 
หัวหน้างาน/หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ    รองผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารวิชาการ  
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อนุมัติงบประมาณ จำนวน 157,120 บาท 
โดยใช้เงิน      1.  อุดหนุนการเรียนการสอน  157,120  บาท     
 2.  อุดหนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน .................. บาท 
                  3.  บกศ ........................................................ บาท     
 4.  รายได้สถานศึกษา ................................... บาท   
                  5.  อื่น ๆ ....................................………………… บาท 
 
 
                                                    ลงช่ือ………………………………………………… 
                                (นายธีรเดช  จู่ท่ิน) 
          ผู้อำนวยการโรงเรียนพุนพินพทยาคม 
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ชื่องาน/โครงการ โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียน 
ลักษณะโครงการ       โครงการใหม่      โครงการต่อเนื่อง   โครงการพิเศษ 
สนองกลยุทธ์ของโรงเรียน ข้อที่ 1  โครงการหลักที่ 13 
สนองมาตรฐานการศึกษา  
  มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 

   ข้อท่ี 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน      ตัวบ่งช้ีย่อยท่ี  1,2,3,4,6 
   ข้อท่ี 1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน    ตัวบ่งช้ีย่อยท่ี  1,2,3,4 

  มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา ตัวบ่งช้ีย่อยท่ี ............... 
  มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนน้ผู้เรียนเป็นสำคัญ ตัวบ่งช้ีย่อยท่ี ............... 
ส่งเสริมค่านิยม 12 ประการ ข้อที่  1-10 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวกชพร  เพชรโสม 
กลุ่มบริหาร งานวิชาการ 
ระยะเวลาดำเนินงาน/โครงการ ตลอดปีการศึกษา 

1.  หลักการและเหตุผล 
 การจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนมีตัวบ่งช้ีสำคัญท่ีสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางขั้น
พื้นฐานพุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 2560) เป็นสมรรถนะสำคัญ 5 ประการ คือ ความสามารถใน
การสื่อสาร ความสามารถในการคิด ความสามารถในการแก้ปัญหา ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิ ต 
และความสามารถในการใช้เทคโนโลยี และตัวบ่งช้ีสำคัญจากบริบทและความต้องการของสังคมยุคดิจิตัล
ในศตวรรษท่ี 21 มีท้ังความรู้ ทักษะวิชาการโดยมีทักษะการเรียนรู้ท่ีจำเป็นเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้คือ 
3R 8C 2L ดังนี้ ทักษะด้านการอ่าน ทักษะด้านการเขียน ทักษะด้านการคิดคำนวณ ทักษะด้านการคิด
วิเคราะห์และการแก้ไขปัญหา ทักษะด้านการสร้างสรรค์และนวัตกรรม ทักษะด้านความร่วมมือ การ
ทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ ทักษะด้านความเข้าใจทางวัฒนธรรมที ่แตกต่าง ทักษะการสื่อสาร 
สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ ทักษะทางด้านอาชีพ 
และทักษะทางด้านการเรียนรู้ ทักษะการเปลี่ยนแปลง ทักษะการเรียนรู้ ทักษะด้านภาวะผู้นำ ซึ่งพบว่า
การพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้วยทักษะการเรียนรู้ท่ีจำเป็นในศตวรรษท่ี 21 การดำเนินการจัดการเรียนรู้ท่ี
มีหลายรูปแบบเพื่อให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการเรียนรู้ท่ีหลากหลายและมีศักยภาพ 
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  โรงเรียนพุนพินพิทยาคมจึงตระหนักและเห็นความสำคัญของการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนเพื่อให้
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที ่สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 
2560) และมีทักษะการเรียนรู้ที ่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 โรงเรียนพุนพินพิทยาคมจึงจัดกิจกรรมท่ี
หลากหลายรูปแบบเพื่อส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียนอย่างเต็มท่ี  
2.  วัตถุประสงค์โครงการ 
 2.1 เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้สอดคล้องกับความสามารถและความถนัดของผู้เรียน 
 2.2 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยกิจกรรมท่ีหลากหลาย  
 2.3 เพื่อสร้างบรรยากาศท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน และส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ผ่าน
การปฏิบัติจริง 
3.  เป้าหมายโครงการ 
 3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ  
  3.1.1 มีผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ 80 
      3.1.2 ผู้เรียนเกิดการพัฒนาศักยภาพสอดคล้องกับความสามารถและความถนัดร้อยละ 80 
       3.1.3 ผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อกิจกรรมร้อยละ 80 
 3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ  
   3.2.1 ผู้เรียนเกิดการพัฒนาศักยภาพสอดคล้องกับความสามารถและความถนัดของผู้เรียน 
      3.2.2 ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยกิจกรรมท่ีหลากหลาย  
             3.2.3 ผู้เรียนพืงพอใจต่อบรรยากาศการจัดกิจกรรมท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้อยู่ระดับดี       
4.  กิจกรรมและวิธีการดำเนินงาน 

กิจกรรม 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมที่ 1 การสอบธรรมศึกษา 
1. ข้ันเตรียม (Plan)   

- ประชุมช้ีแจงผู้เกี่ยวข้อง/วางแผนการปฏิบัติงาน 
- งานแผนงานพัสดุขออนุญาตเบิกเงินค่าวัสดุอุปกรณ์ /ค่าอาหาร 

พฤศจิกายน. 2564 
- มกราคม 2565 

ครูนันทิกานต์ 
 

2. ข้ันปฏิบัติ (DO)   
- จัดการเรียนการสอนธรรมศึกษา 
- จัดหาหนังสือหลักสูตรธรรมศึกษาช้ันตรี โท  เอก  
- นักเรียนและผู้สนใจสมัครสอบธรรมศึกษา  
- ประกาศรายช่ือผู้เข้าสอบ/พร้อมแก้ไขเปล่ียนแปลงข้อมูล 
- แต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินงาน 
- จัดสอบธรรมศึกษา 

พฤศจิกายน. 2564 
- มีนาคม 2565 

พระอาคม
ปัญญาคุณ 
ครูนันทิกานต์ 
ครูกลุ่มสาระ
สังคมฯ  

3. ข้ันติดตามผล (Check)   
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กิจกรรม 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

- ประกาศผลสอบ มีนาคม. 2565 แม่กองธรรม
สนามหลวง 

4. ข้ันสรุปรายงานผล (Action)   
- สรุป/รายงานผล  เมษายน 2565 ครูกชพร 

กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมวันตรุษจีน 
1. ข้ันเตรียม (Plan)   

- ประชุมครูกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศเพื่อวางแผนและกำหนด
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 

- เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 
- มอบหมายหน้าท่ี 

กุมภาพันธ์ 2565 - 
พฤษภาคม 2565 

ครูละอองพร  
อรุณส่ง 

2. ข้ันปฏิบัติ (DO)   
- จัดหาวัสดุท่ีใช้ในกิจกรรม 
- ดำเนินการปฏิบัติกิจกรรมตามโครงการ  

 

มกราคม 2566 - 
กุมภาพันธ์ 2566 

ครูละอองพร  
อรุณส่ง 

ครูรีนา มาราสา 
3. ข้ันติดตามผล (Check)   

- กำกับติดตามการดำเนินการตามแผนท่ีจัดเตรียมไว้ กุมภาพันธ์ 2566 ครูละอองพร  
อรุณส่ง 

ครูรีนา มาราสา 
4. ข้ันสรุปรายงานผล (Action)   

- สรุปผลการจัดทำโครงการและประเมินผล  เพื่อนำไปใช้ในการ
พัฒนาโครงการครั้งต่อไป 

กุมภาพันธ์ 2566 ครูละอองพร  
อรุณส่ง 

ครูรีนา มาราสา 
กิจกรรมที่ 3 วันคริสต์มาส 

- ประชุมกลุ่มสาระฯเพื่อหาแนวทางการจัดการแสดงท่ีเหมาะสม พฤศจิกายน  
2565 

ครูอรุณี ชูนาวา 

2. ข้ันปฏิบัติ (DO)   
- จัดหาวัสดุท่ีใช้ในกิจกรรม 
- ดำเนินการปฏิบัติกิจกรรมตามโครงการ  

พฤศจิกายน -
ธันวาคม 2565 

ครูอรุณี ชูนาวา 

3. ข้ันติดตามผล (Check)   
- กำกับติดตามการดำเนินการตามแผนท่ีจัดเตรียมไว้ ธันวาคม 2565 ครูอรุณี ชูนาวา 
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กิจกรรม 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

4. ข้ันสรุปรายงานผล (Action)   
- รายงานผลการจัดกิจกรรมให้ผู้บริหารรับทราบ มกราคม 2565 ครูอรุณี ชูนาวา 

กิจกรรมที่ 4 การส่งเสริมสุขภาพและสมรรถภาพทางกาย 
1. ข้ันเตรียม (Plan)   

- ประชุมหารือในรายละเอียดขอบข่าย  และแนวทางในการ
ดำเนินการ 

- กำหนดช่วงแข่งขันการดำเนินกิจกรรม 
- มอบหมายผู้รับผิดชอบในแต่ละด้านของงาน 

พฤษภาคม 2565 กลุ่มสาระสุข
ศึกษาและพล

ศึกษา 

2. ข้ันปฏิบัติ (DO)   
- จัดซื้ออุปกรณ์ในการทดสอบ 
- ทดสอบสมรรถภาพร่างกายของนักเรียนทุกคน และทุก

ระดับช้ัน 
- จัดทดสอบก่อนเรียนวิชาพลศึกษา พร้อมบันทึกข้อมูลลงแบบ

บันทึกการทดสอบ 
- นักเรียนท่ีไม่ผ่านการทดสอบตามเกณฑ์มาตรฐานของ เพศและ

วัย  จัดทำแผนการพัฒนาแก้ไข  โดยเลือกและปฏิบัติกิจกรรม
การออกกำลังกายและพัฒนาสมรรถภาพของตนเอง  ตาม
เงื่อนไขและกำหนดเวลา   ท่ีตกลงกับครูผู้สอน 

- นักเรียนท่ีไม่ผ่านการทดสอบครั้งท่ี 1 และพัฒนาแก้ไขตาม
แผนการปฏิบัติกิจกรรมของตนเองเข้ารับการทดสอบ ครั้งท่ี 2 
ตามข้อตกลงของครูผู้สอน 

พฤษภาคม 2565 กลุ่มสาระสุข
ศึกษาและพล

ศึกษา 

3. ข้ันติดตามผล (Check)   
- รวบรวมข้อมูลและรายละเอียดจากการทดสอบ 
- หาผลการเปรียบเทียบจากเกณฑ์มาตรฐานตามเพศ และ

รวบรวมบันทึกการออกกำลังกายของผู้เรียน 

ตลอดปีการศึกษา 
2565 

กลุ่มสาระสุข
ศึกษาและพล

ศึกษา 
4. ข้ันสรุปรายงานผล (Action)   

- สรุปรายงานผลการดำเนินการ มีนาคม 2565 ครูปวริศร  รังษี 
กิจกรรมที่ 5 การส่งเสริมความเป็นเลิศแข่งขันกีฬาภายใน 
1. ข้ันเตรียม (Plan)   
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กิจกรรม 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

- ประชุมหารือในรายละเอียดขอบข่าย  และแนวทางในการ
ดำเนินการ 

- กำหนดช่วงแข่งขันการดำเนินกิจกรรม 
- มอบหมายผู้รับผิดชอบในแต่ละด้านของงาน 

พฤษภาคม 2565 กลุ่มสาระสุข
ศึกษาและพล

ศึกษา 

2. ข้ันปฏิบัติ (DO)   
- ขออนุมัติโครงการ 
- ประชาสัมพันธ์รายละเอียด, กำหนดช่วงเวลา  ชนิดกีฬา-กรีฑา

และกีฬาพื้นบ้านท่ีจัดการแข่งขัน  
- เสนอแต่งต้ังกรรมการดำเนินการท่ีเกี่ยวข้อง  
- ประชุมกรรมการ  ของคณะสี  6  คณะสี / แบ่งสาย การ

แข่งขัน 
- ประสานส่วนท่ีเกี่ยวข้อง/ฝึกซ้อมกีฬากองเชียร์และพาเหรดของ

แต่ละคณะสี 
- ดำเนินการแข่งขันตามโปรแกรมท่ีกำหนด 

พฤษภาคม 2565 กลุ่มสาระสุข
ศึกษาและพล

ศึกษา 

- 3. ข้ันติดตามผล (Check)   
- จัดเก็บข้อมูลการแข่งขันแต่ละชนิดกีฬา/การดำเนินกา 
- แบบสอบถาม/รวบรวมเอกสารการบันทึกข้อมูล 

สิงหาคม 2565 กลุ่มสาระสุข
ศึกษาและพล

ศึกษา 
4. ข้ันสรุปรายงานผล (Action)   

-  สรุปรายผล กันยายน 2565 ครูศุภลักษณ์  
เพชรรัตน์ 

กิจกรรมที่ 6 สัปดาห์คณิตศาสตร์ 
1. ข้ันเตรียม (Plan)   

- ประชุมหารือในรายละเอียดขอบข่าย  และแนวทางในการ
ดำเนินการ 

- กำหนดช่วงแข่งขันการดำเนินกิจกรรมสัปดาห์คณิตศาสตร์ 
- มอบหมายผู้รับผิดชอบในแต่ละด้านของงาน 

พฤษภาคม 2565 
– มิถุนายน 2565 

คณะครูกลุ่ม
สาระการเรียนรู้

คณิตศาสตร์ 

2. ข้ันปฏิบัติ (DO)   
- ประชาสัมพันธ์และประกาศรับสมัครผู้เข้าร่วมแข่งขัน

คณิตศาสตร์ 
- ดำเนินการจัดเตรียมกิจกรรม 

มิถุนายน 2565 – 
กุมภาพันธ์ 2566 

คณะครูกลุ่ม
สาระการเรียนรู้

คณิตศาสตร์ 
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กิจกรรม 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

- ดำเนินการจัดแข่งขัน 
3. ข้ันติดตามผล (Check)   

- ประเมินความพึงพอใจในกิจกรรม กุมภาพันธ์ 2566 - 
มีนาคม 2566 

ครูสุวนันท์  
พงษ์ขาวน้อย 

4. ข้ันสรุปรายงานผล (Action)   
- สรุปและรายงานผลการจัดกิจกรรม เมษายน 2566 ครูสุวนันท์  

พงษ์ขาวน้อย 
กิจกรรมที่ 7 วันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ 
1. ขั้นเตรียม (Plan)   

- ประชุมครู บุคลากร เพื่อแจ้งแนวนโยบาย เกณฑ์ กำหนดการ 
วางแผนกิจกรรมร่วมกัน   

- เสนอขออนุมัติโครงการ 

พฤษภาคม 2565 ครูดาวิภา   
กาญจนสดุง   

2. ขั้นปฏิบัติ (DO)   
- แต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินงาน 
- รับสมัครนักเรียนท่ีสนใจเข้าร่วมกิจกรรม 

         - การแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาไทย 
         - การแข่งขันคัดลายมือภาษาไทย 
         - การประกวดเล่านิทาน 
         - การแข่งขันอ่านร้อยกรอง 
         - การแข่งขันเขียนเรียงความ 
         - การแข่งขันแต่งคำประพันธ ์
         - การแข่งขันอัจฉริยภาพทางภาษาไทย 

- นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน 

มิถุนายน - 
กรกฎาคม 2565 

คณะครูกลุ่ม
สาระภาษาไทย 

3. ขั้นติดตามผล (Check)   
- ประชุมครู เพื่อสรุปรายงานผลการแข่งขัน เตรียมความพร้อม

นิทรรศการ และการแสดง 
กรกฎาคม 2565 คณะครูกลุ่ม

สาระภาษาไทย 

4. ขั้นสรุปรายงานผล (Action)   
- สรุปและรายงานผลการแข่งขัน วุฒิบัตร  เกียรติบัตร ภาพถ่าย กรกฎาคม 2565 ครูดาวิภา   

กาญจนสดุง   
กิจกรรมที่ 8 สัปดาห์วิทยาศาสตร์ 
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กิจกรรม 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

1. ข้ันเตรียม (Plan)   
- ประชุมช้ีแจงผู้เกี่ยวข้อง/วางแผนการปฏิบัติงาน 
- เสนอขออนุมัติโครงการ 

พฤษภาคม - 
มิถุนายน 2565 

ครูบุญชวน  
พรหมสมบัติ 

2. ข้ันปฏิบัติ (DO)   

- แต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินงาน 
- ติดต่อประสานงาน 
- ดำเนินกิจกรรมตามข้ันตอน 

กรกฎาคม - 
สิงหาคม 2565 

ครูกลุ่มสาระ
วิทย์และ
เทคโนโลยี 

3. ข้ันติดตามผล (Check)   

- ประเมินการจัดกิจกรรมโดยนักเรียนโรงเรียนพนุพนิพิทยาคม สิงหาคม 2565 ครูกลุ่มสาระ
วิทย์และ
เทคโนโลยี 

4. ข้ันสรุปรายงานผล (Action)   
- รายงานผลการจัดกิจกรรมให้ผู้บริหารรับทราบ กันยายน 2565 ครูกลุ่มสาระ

วิทย์และ
เทคโนโลยี 

กิจกรรมที่ 9 กิจกรรมการเปิดโลกทัศน์และการแนะแนวด้านการศึกษาต่อและการมีอาชีพ 
- 1. ข้ันเตรียม (Plan)   
- ประชุมช้ีแจงผู้เกี่ยวข้อง/วางแผนการปฏิบัติงาน 
- เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติจากผู้บริหารโรงเรียน 

พฤษภาคม 2565 ครูสรัญญา  
ชูแช่มและครู
ระดับ ม.6   

- 2. ข้ันปฏิบัติ (DO)   
- ประชาสัมพันธ์โครงการเปิดโลกทัศน์ด้านการศึกษาต่อและการ

มีอาชีพ 
- นำนักเรียนท่ีสนใจศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยต่างๆไปศึกษาดูงาน

นอกสถานท่ีหรือเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด 

พฤษภาคม – 
กนัยายน 2565 

 

ครูสรัญญา  
ชูแช่มและครู
ระดับ ม.6      

- 3. ขั้นติดตามผล (Check)   
การตรวจสอบผลการดำเนินการ 

-   - ติดตามการปฏิบัติกิจกรรมเปิดโลกทัศน์ด้านการศึกษาต่อ
และการมีอาชีพ 

ตุลาคม 2565 ครูสรัญญา  
ชูแช่มและครู
ระดับ ม.6   

- 4. ข้ันสรุปรายงานผล (Action)   
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กิจกรรม 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

  - ประเมินผลเปิดโลกทัศน์ด้านการศึกษาต่อและการมีอาชีพ   
-   - สรุปผลการดำเนินกิจกรรมเปิดโลกทัศน์ด้านการศึกษาต่อ

และการมีอาชีพ 

ตุลาคม 2565 ครูสรัญญา  
ชูแช่มและครู
ระดับ ม.6   

กิจกรรมที่ 10 กิจกรรมแนะแนวน้องสู่รั้วมหาวิทยาลัย 
1. ข้ันเตรียม (Plan)   

- ประชุมช้ีแจงผู้เกี่ยวข้อง/วางแผนการปฏิบัติงาน 
- เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติจากผู้บริหารโรงเรียน 

พฤษภาคม 2565 ครูสรัญญา   
ชูแช่มและคณะ 

2. ข้ันปฏิบัติ (DO)   
- ประสานงานกับนักศึกษาท่ีจะมาแนะแนวน้อง 
- ดำเนินการจัดเตรียมข้อมูลเอกสารประกอบแนะแนวและ

สถานท่ี 
- จัดกิจกรรมพี่แนะแนวนอ้ง 

พฤษภาคม – 
กันยายน 2565 

 

ครูสรัญญา   
ชูแช่มและคณะ 

3. ข้ันติดตามผล (Check)   
- การตรวจสอบผลการดำเนินการ ตุลาคม 2565 ครูสรัญญา   

ชูแช่มและคณะ 
4. ข้ันสรุปรายงานผล (Action)   

- ประเมินผลกิจกรรม 
 

ตุลาคม 2565 ครูสรัญญา   
ชูแช่มและคณะ 

กิจกรรมที่ 11 กิจกรรมเสริมสร้างพัฒนาการเรียนรู้อาชีพ 
1. ข้ันเตรียม (Plan)   

- ประชุมช้ีแจงผู้เกี่ยวข้อง/วางแผนการปฏิบัติงาน 
- เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติจากผู้บริหารโรงเรียน 

ตุลาคม 2565 ครูฮาซีรันณ์  
อาแวหลงและ

คณะ 
- 2. ข้ันปฏิบัติ (DO)   
- ติดต่อปรสานงาน 
- ดำเนินการจัดเตรียมข้อมูลเอกสาร 
- ดำเนินการตามโครงการ 

ตุลาคม 2565 ครูฮาซีรันณ์  
อาแวหลงและ

คณะ 
- 3. ข้ันติดตามผล (Check)   
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กิจกรรม 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

- การตรวจสอบผลการดำเนินการ ตุลาคม 2565 ครูฮาซีรันณ์  
อาแวหลงและ

คณะ 
- 4. ข้ันสรุปรายงานผล (Action)   
- ประเมินผลกิจกรรม 

 
ตุลาคม 2565 ครูฮาซีรันณ์  

อาแวหลงและ
คณะ 

กิจกรรมที่ 12 กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 
1. ข้ันเตรียม (Plan)   

- เสนอโครงการ 
- ประชุมวางแผนการปฏิบัติงาน 
- มอบหมายการปฏิบัติงาน 

เมษายน - 
พฤษภาคม 2565 

ครูเยาวดี   
ศักดิ์แก้ว 
ครวูรวดี 

ไชยนาเคนทร์ 
2. ข้ันปฏิบัติ (DO)   

- ดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมและกระตุ้นการรักการอ่าน 
- กิจกรรมเสียงตามสาย เล่าเรื่องจากหนังสือเดือนละ 2 ครั้ง 
- กิจกรรม Davici เกมถอดรหัส 
- กิจกรรมจิตอาสาพาทัวร์ 
- กิจกรรมตอบปัญหาท้าปัญญา 

มิถุนายน 2565 - 
มกราคม 2566 

ครูเยาวดี   
ศักดิ์แก้ว 
ครูวรวดี 

ไชยนาเคนทร์ 

3. ข้ันติดตามผล (Check)   
- รวบรวมข้อมูล การแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ กุมภาพันธ์ 2566 ครูเยาวดี   

ศักดิ์แก้ว 
ครูวรวดี 

ไชยนาเคนทร์ 
4. ข้ันสรุปรายงานผล (Action)   

- สรุปผล ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงาน รายงานโครงการ 
- นำปัญหาและข้อเสนอแนะมา วิเคราะห์และหาแนวทางและ

วิธีการ ปรับปรุงแก้ไข  
- ปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาการดำเนินโครงการในปี

การศึกษาถัดไป  

มีนาคม 2566 ครูเยาวดี   
ศักดิ์แก้ว 
ครูวรวดี 

ไชยนาเคนทร์ 
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กิจกรรม 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมที่ 13 การนำเสนอผลงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (Symposium IS) 
1. ข้ันเตรียม (Plan)   

- ศึกษาแนวทางการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียน
มาตรฐานสากล 

- ศึกษา วิเคราะห์คำอธิบาย โครงสร้างรายวิชาการศึกษาค้นคว้า
ด้วยตนเอง  

- จัดครูท่ีมีความสามารถในด้านการวิจัยเข้าสอนในรายวิชา
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 

พฤษภาคม - 
มิถุนายน 2565 

ครูกชนนท์  
ขวัญพุฒ และ

ครูภานุกร  
คงไสยะ 

2. ข้ันปฏิบัติ (DO)   
- จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรูปแบบกระบวนการเรียนรู้ 5 ข้ันตอน 

หรือ บันได 5 ข้ันของการเรียนการสอนในโรงเรียน
มาตรฐานสากล 

- จัดกิจกรรมการนำเสนอผลงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
(Symposium IS) 

พฤษภาคม 2565 - 
มีนาคม 2566 

ครูกชนนท์  
ขวัญพุฒ และ

ครูภานุกร  
คงไสยะ 

3. ข้ันติดตามผล (Check)   
- รวบรวมข้อมูลและผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้การศึกษา

ค้นคว้าด้วยตนเอง 
- วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคท่ีเกิดจากการจัดกิจกรรมการ

เรียนรู้การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 

มีนาคม 2566 ครูกชนนท์  
ขวัญพุฒ และ

ครูภานุกร  
คงไสยะ 

4. ข้ันสรุปรายงานผล (Action)   
- กำหนดแนวทางในการปรับปรุงการดำเนินงานในครั้งต่อไป ให้

มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น 
- จัดทำสรุปรายงาน 

 

เมษายน 2566 ครูกชนนท์  
ขวัญพุฒ และ

ครูภานุกร  
คงไสยะ 

กิจกรรมที่ 14  กิจกรรม Enjoy STEM Day 
1. ข้ันเตรียม (Plan)   

- วางแผนการดำเนินงาน 
- เตรียมความพร้อมครูและนักเรียนประจำฐาน 
- มอบหมายผู้รับผิดชอบในแต่ละด้านของงาน 

พฤษภาคม 2565 
– มิถุนายน 2565 

ครูภานุกร  
คงไสยะ 

- 2. ข้ันปฏิบัติ (DO)   
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กิจกรรม 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

- ประชาสัมพันธ์กิจกรรมผ่านหน้าเพจเฟซบุ๊กและเว็บไซต์ของ
โรงเรียน 

- ดำเนินการจัดเตรียมกิจกรรม 
- ดำเนินการจัดกิจกรรม 

มิถุนายน 2565 – 
กุมภาพันธ์ 2566 

ครูภานุกร  
คงไสยะ 

- 3. ข้ันติดตามผล (Check)   
- ประเมินความพึงพอใจในกิจกรรม กุมภาพันธ์ 2566 - 

มีนาคม 2566 
ครูภานุกร  
คงไสยะ 

- 4. ข้ันสรุปรายงานผล (Action)   
- สรุปและรายงานผลการจัดกิจกรรม เมษายน 2566 ครูภานุกร  

คงไสยะ 
กิจกรรมที่ 15 กิจกรรมวิทยาศาสตร์สัญจรแหล่งเรียนรู้ในชุมชุน 
1. ข้ันเตรียม (Plan)   

- ประชุมวางแผนโครงการ 
- เขียนโครงการเสนอขออนุมัติ 

กุมภาพันธ์ 2565 
– มีนาคม 2565 

ครูจารุวรรณ 

2. ข้ันปฏิบัติ (DO)   
- ประชุมครูนักเรียนเพื่อช้ีแจงการดำเนินโครงการ  
- ติดต่อสถานท่ีจัดกิจกรรม  
- ศึกษาแหล่งเรียนรู้ตามแผนท่ีกำหนด 

พฤษภาคม 2565 - 
มีนาคม 2566 

ครูกลุ่มสาระ
การเรียนรู้

วิทยาศาสตร์ฯ 
- 3. ข้ันติดตามผล (Check)   
- จัดทำรายละเอียดผลการดำเนินกิจกรรม  
- ประเมินความพึงพอใจในกิจกรรม 

พฤษภาคม 2565 -
มีนาคม 2566 

ครูจารุวรรณ 

- 4. ข้ันสรุปรายงานผล (Action)   
- อภิปรายปัญหาหลังดำเนินกิจกรรม 
- รายงานผลการดำเนินการ 

มีนาคม 2566 ครูจารุวรรณ 

กิจกรรมที่ 16 กิจกรรมประกวดสื่อการเรียนคณิตศาสตร์ระดับม.ต้น 
1. ข้ันเตรียม (Plan)   

- ประชุมหารือในรายละเอียดขอบข่าย  และแนวทางในการ
ดำเนินการ 

- กำหนดช่วงแข่งขันการดำเนินในการจัดทำส่ือของนักเรียนจาก
การเรียนการสอน 

พฤษภาคม 2565 
– มิถุนายน 2565 

ครูธนพร   
สนสุวรรณ 
ครูณัฐกานต์   

ศรีเช้ือ 
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กิจกรรม 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

- 2. ข้ันปฏิบัติ (DO)   
- ประชาสัมพันธ์และประกาศรับสมัครผู้เข้าร่วมกิจกรรม จาก

ห้องท่ีสอน 
- ดำเนินการจัดเตรียมกิจกรรม 
- ดำเนินการจัดแข่งขัน 

มิถุนายน 2565 – 
สิงหาคม 2566 

ครูวริศรา  
ศักดา 

ครูธนพร  
สนสุวรรณ 
ครูณัฐกานต์   

ศรีเช้ือ 
- 3. ข้ันติดตามผล (Check)   
- ประเมินความพึงพอใจในกิจกรรม กุมภาพันธ์ 2566 - 

มีนาคม 2566 
ครูวริศรา  

ศักดา 
ครูธนพร  

สนสุวรรณ 
ครูณัฐกานต์   

ศรีเช้ือ 
- 4. ข้ันสรุปรายงานผล (Action)   
-  สรุปและรายงานผลการจัดกิจกรรม เมษายน 2566 ครูวริศรา  

ศักดา 
ครูธนพร  

สนสุวรรณ 
ครูณัฐกานต์   

ศรีเช้ือ 
กิจกรรมที่ 17 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 
1. ข้ันเตรียม (Plan)   

- ประชุมครู บุคลากร เพื่อแจ้งแนวนโยบาย วางแผนกิจกรรม
ร่วมกัน 

พฤศจิกายน 2565 นางสาวสรัญญา  
ชูแช่ม 

2. ข้ันปฏิบัติ (DO)   
- ดำเนินงานตามแผน 
- สร้างเครื่องมือ ได้แก่ แบบบันทึกผลการจัดกิจกรรมเพื่อสังคม

และสาธารณประโยชน์ 
- ให้นักเรียนทุกคนปฏิบัติกิจกรรมเพื่อสังคมฯให้ครบตามจำนวน

ช่ัวโมงท่ีสำนักงานคณะกรรมการศึกษาข้ันพื้นฐานกำหนด 

พฤศจิกายน 2565 
– กุมภาพันธ์ 

2566 

นางสาวสรัญญา  
ชูแช่ม 
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กิจกรรม 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

- นิเทศตามปฏิทินปฏิบัติการนิเทศภายใน  
- 3. ขั้นติดตามผล (Check)   
- การตรวจสอบผลการดำเนินการ 
- ติดตามการปฏิบัติกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 

ภาคเรียนละ 1 ครั้ง 

มีนาคม 2566 นางสาวสรัญญา  
ชูแช่ม 

- 4. ข้ันสรุปรายงานผล (Action)   
- การปฏิบัติกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ภาคเรียน

ละ 1 ครั้ง 
- สรุปผลปฏิบัติกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 

มีนาคม 2566 นางสาวสรัญญา  
ชูแช่ม 

กิจกรรมที่ 18 ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพนักเรียนด้านนาฏศิลป์ไทย 
1. ข้ันเตรียม (Plan)   

- ประชุมครู 
- เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 
- แต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินงาน 
- มอบหมายหน้าท่ี 

พฤษภาคม   2565 ครูปวีณา 
เพ็งบูลย์ 
ครูตะวัน  
สิทธิฤทธิ์ 

2. ข้ันปฏิบัติ (DO)   
- จัดหาวัสดุท่ีใช้ในกิจกรรม 
- ดำเนินการปฏิบัติกิจกรรมตามโครงการ  

ตลอดปีการศึกษา 
2565 

ครูปวีณา 
เพ็งบูลย์ 
ครูตะวัน  
สิทธิฤทธิ์ 

3. ข้ันติดตามผล (Check)   
- กำกับติดตามการดำเนินการตามแผนท่ีจัดเตรียมไว้ กุมภาพันธ์ -

เมษายน 2566 
ครูปวีณา 
เพ็งบูลย์ 
ครูตะวัน  
สิทธิฤทธิ์ 

4. ข้ันสรุปรายงานผล (Action)   
- สรุปผลการจัดทำโครงการและประเมินผล  เพื่อนำไปใช้ใน

การพัฒนาโครงการครัง้ต่อไป 
 

กุมภาพันธ์ -
เมษายน 2566 

ครูปวีณา 
เพ็งบูลย์ 
ครูตะวัน  
สิทธิฤทธิ์ 
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5. งบประมาณที่ใช้ 
   โครงการนี้ใช้งบประมาณ  641,375 บาท จำแนกรายการใช้จ่ายดังนี้ 

กิจกรรมและคำชี้แจง การใช้งบประมาณ งบประมาณ 

กิจกรรมที่ 1 การสอบธรรมศึกษา 
- เอกสารประกอบการจัดสอบ 
- ค่าอาหารครู/นักเรียน 
- วัสดุ - อุปกรณ์ท่ีใช้ในการจัดสอบ 

970 

กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมวันตรุษจีน 
- วัสดุ – อุปกรณ์ท่ีใช้ในการจัดนิทรรศการภาษาและวัฒนธรรมจีน 

16,000 

กิจกรรมที่ 3 วันคริสต์มาส 
- วัสดุ – อุปกรณ์ท่ีใช้ในการแสดงวันคริสต์มาส 
- วัสดุ – อุปกรณ์ท่ีใช้ในการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ 

10,000 

กิจกรรมที่ 4 การส่งเสริมสุขภาพและสมรรถภาพทางกาย 
- วัสดุ - อุปกรณ์ท่ีใช้ในการจัดกิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพและสมรรถภาพทางกาย 

21,480 

กิจกรรมที่ 5 การส่งเสริมความเป็นเลิศแข่งขันกีฬาภายใน 
- วัสดุ - อุปกรณ์ท่ีใช้ในการจัดกิจกรรมการส่งเสริมความเป็นเลิศแข่งขันกีฬาภายใน 

231,300 

กิจกรรมที่ 6 สัปดาห์คณิตศาสตร์ 
- วัสดุ - อุปกรณ์ท่ีใช้ในการจัดกิจกรรมสัปดาห์คณิตศาสตร์ 

16,100 

กิจกรรมที่ 7 วันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ 
- วัสดุ - อุปกรณ์ท่ีใช้ในการจัดกิจกรรมวันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ 

25,500 

กิจกรรมที่ 8 สัปดาห์วิทยาศาสตร์ 
- วัสดุ - อุปกรณ์ท่ีใช้ในการจัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 

60,625 

กิจกรรมที่ 9 กิจกรรมการเปิดโลกทัศน์และการแนะแนวด้านการศึกษาต่อและ
การมีอาชีพ 
- วัสดุ - อุปกรณ์ท่ีใช้ในการจัดกิจกรรมการเปิดโลกทัศน์และการแนะแนวด้าน
การศึกษาต่อและการมีอาชีพ 

29,400 

กิจกรรมที่ 10 กิจกรรมแนะแนวน้องสู่รั้วมหาวิทยาลัย 
- วัสดุ - อุปกรณ์ท่ีใช้ในการจัดกิจกรรมแนะแนวนอ้งสู่รั้วมหาวิทยาลัย 

10,000 

กิจกรรมที่ 11 กิจกรรมเสริมสร้างพัฒนาการเรียนรู้อาชีพ 
- วัสดุ - อุปกรณ์ท่ีใช้ในการจัดกิจกรรมเสริมสร้างพัฒนาการเรียนรู้อาชีพ 

20,000 
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กิจกรรมและคำชี้แจง การใช้งบประมาณ งบประมาณ 

กิจกรรมที่ 12 กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 
- วัสดุ - อุปกรณ์ท่ีใช้ในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 

8,000 

กิจกรรมที่ 13 การนำเสนอผลงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (Symposium 
IS) 
- วัสดุ - อุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดกิจกรรมการนำเสนอผลงานการศึกษาค้นคว้าด้วย
ตนเอง (Symposium IS) 

31,000 

กิจกรรมที่ 14  กิจกรรม Enjoy STEM Day 
- วัสดุ - อุปกรณ์ท่ีใช้ในการจัดกิจกรรม Enjoy STEM Day 

40,300 

กิจกรรมที่ 15 กิจกรรมวิทยาศาสตร์สัญจรแหล่งเรียนรู้ในชุมชุน 
- วัสดุ – อุปกรณ์ที ่ใช้ในการจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์สัญจรแหล่งเรียนรู ้ ใน 
ชุมชุน 

51,700 

กิจกรรมที่ 16 กิจกรรมประกวดสื่อการเรียนคณิตศาสตร์ระดับม.ต้น 
- วัสดุ – อุปกรณ์ที ่ใช้ในการจัดกิจกรรมประกวดสื ่อการเร ียนคณิตศาสตร์  
ระดับม.ต้น 

4,000 

กิจกรรมที่ 17 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 
 - วัสดุ – อุปกรณ์ท่ีใช้ในการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์            

20,000 

กิจกรรมที่ 18 ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพนักเรียนด้านนาฏศิลป์ไทย 
- วัสดุ – อุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาศักยภาพนักเรียนด้าน
นาฏศิลป์ไทย 

45,000 

รวมงบประมาณที่ใช้ทั้งสิ้น 641,375 

6. สถานที่ดำเนินการ  โรงเรียนพนุพินพิทยาคม 

7. การวัดและประเมินผลโครงการ 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือวัดและ
ประเมินผล 

เชิงปริมาณ   
1. มีผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ 
80 

1.จัดเก็บข้อมูลจากเอกสาร หลักฐาน 
2.สัมภาษณ์เจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้อง 

1. แบบบันทึกการเข้าร่วม
กิจกรรม 
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ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือวัดและ
ประเมินผล 

2. ผู้เรียนเกิดการพัฒนาศักยภาพ
สอดคล้องกับความสามารถและ
ความถนัดร้อยละ 80 
3.  ผ ู ้ เร ี ยนม ีความพ ึงพอใจต่อ
กิจกรรมร้อยละ 80 

3. สังเกต 
4. วิเคราะห์ สังเคราะห์ รายละเอียดจาก
การตอบแบบบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรม 
แบบสอบถามความพึงพอใจ 

2. แบบสอบถาม 
3. แบบสอบถามความพึง
พอใจ 

เชิงคุณภาพ   
1. ผู้เรียนเกิดการพัฒนาศักยภาพ
สอดคล้องกับความสามารถและ
ความถนัดของผู้เรียน 
2. ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ของผู้เรียน
ด้วยกิจกรรมท่ีหลากหลาย 
3. ผู ้เรียนพึงพอใจต่อบรรยากาศ
การจัดกิจกรรมที่เอื้อต่อการเรียน
รู้อยู่ระดับดี 

1.จัดเก็บข้อมูลจากเอกสาร หลักฐาน 
2.สัมภาษณ์เจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้อง 
3. สังเกต 
4. วิเคราะห์ สังเคราะห์ รายละเอียดจาก 
แบบสอบถามความพึงพอใจ และแบบ
สังเกต 

1. แบบสังเกต 
2. แบบสอบถามความพึง
พอใจ 

 
 8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

8.1 นักเรียนเกิดการพัฒนาศักยภาพสอดคล้องกับความสามารถและความถนัดของผู้เรียน 
8.2 นักเรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยกิจกรรมท่ีหลากหลาย 
8.3 นักเรียนมีความพึงพอใจต่อบรรยากาศการจัดกิจกรรม เกิดการเรียนรู้ผ่านการปฎิบัติจริง 

 
ลงช่ือ.............................................................เจ้าของกิจกรรม 

                (นางสาวกชพร  เพชรโสม) 
                                     ……..…../……………………/……………… 
 
    ลงช่ือ...........................................                          ลงช่ือ.........................................ผู้เห็นชอบโครงการ   
         (นางเนตรนภา  ปาละแม)                                   (นางเกศสุนีย์  งานไพโรจน์) 
            หัวหน้ากลุ่มวิชาการ                                  รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ   
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อนุมัติงบประมาณ จำนวน 641,375 บาท 
โดยใช้เงิน      1.  อุดหนุนการเรียนการสอน     160,370  บาท     
 2.  อุดหนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 481,005 บาท 
                  3.  บกศ ........................................................ บาท     
 4.  รายได้สถานศึกษา ................................... บาท   
                  5.  อื่น ๆ ....................................………………… บาท 
 
                                        ลงช่ือ………………………………………………… 
                    (นายธีรเดช  จู่ท่ิน)   
         ผู้อำนวยการโรงเรียนพุนพินพทยาคม 
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ชื่องาน/โครงการ จัดซื้อหรือซ่อม วัสดุและครุภัณฑ์สำหรับห้องคอมพิวเตอร์ 
ลักษณะโครงการ      โครงการใหม่       โครงการต่อเนื่อง   โครงการพิเศษ 
สนองกลยุทธ์ของโรงเรียน ข้อที่  1  โครงการหลักที ่  6  
สนองมาตรฐานการศึกษา  
  มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
  มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
  มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนน้ผู้เรียนเป็นสำคัญ  
 ประเด็นพิจารณา 3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้  

ประเด็นย่อยท่ี 1-5 
ส่งเสริมค่านิยม 12 ประการ ข้อที่   1-12 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางศุภลักษณ์  พลเพชร  
งาน /  กลุ่มสาระ  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี          
กลุ่มบริหารวิชาการ 
ระยะเวลาดำเนินงาน/โครงการ ปีการศึกษา 2564 

1.  หลักการและเหตุผล 
  ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 
และ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2553 มาตรา 66  ผู้เรียนมีสิทธิได้รับการพัฒนาขีดความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
เพื่อการศึกษาในโอกาสแรกที่ทำได้ และมีทักษะเพียงพอท่ีใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาในการแสวงหาความรู้
ด้วยตนเองได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต และนโยบายเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพของรัฐบาลกำหนดให้
นักเรียนทุกคนได้เข้าถึงระบบส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ได้อย่างเท่าเทียมกัน โรงเรียนมีหน้าท่ี
ในการจัดหาวัสดุและครุภัณฑ์สำหรับสนองนโยบายดังกล่าว   
  การเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์และการบริหารจัดการของกลุ่มงานคอมพิวเตอร์ จำเป็นต้องมี
อุปกรณ์ วัสดุคอมพิวเตอร์และวัสดุสำนักงาน สำหรับใช้ในการเรียนการสอนและการบริหารจัดการให้
เพียงพอ อุปกรณ์ วัสดุคอมพิวเตอร์และวัสดุสำนักงาน ที่ใช้ประจำอยู่ที่ห้องคอมพิวเตอร์และห้องกลุ่มงาน
คอมพิวเตอร์ไม่เพียงพอและบางส่วนได้เสื่อมสภาพตามระยะเวลาการใช้งาน ส่งผลกระทบต่อการจัดการ
เรียนการสอนและการบริหารจัดการ  
  จากเหตุผลดังกล่าวจึงได้จัดทำโครงการจัดซื้อหรือซ่อมวัสดุและครุภัณฑ์สำหรับห้องคอมพิวเตอร์ 
ให้ห้องเรียนได้อยู่ในสภาพความพร้อมที่จะดำเนินการเรียนการสอนให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้
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เกิดประสิทธิผลในการเรียนรู้ของผู้เรียนและการบริหารจัดการอย่างแท้จริง การดำเนินงานดังกล่าวได้น้อม
นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมาเป็นแนวทางใน
การดำเนินงานเพื่อให้งานสำเร็จลุล่วงเกิดประโยชน์แก่ผู้เรียนต่อไป 
2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 ผลผลิต ( Outputs) 

1. เพื่อจัดซื้อวัสดุหรือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับใช้ในการเรียนการสอนและการบริหารจัดการของ
กลุ่มงานคอมพิวเตอร์ 
 2. เพื่อซ่อมบำรุงครุภัณฑ์สำหรับใช้ในการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์และการบริหารจัดการของกลุ่ม
งานคอมพิวเตอร์ 
 3. เพื่อจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์สำหรับสนับสนุนและอำนวยการจัดการเรียนการสอน 

2.2 ผลลัพธ์ ( Outcomes) 
 ครูและนักเรียนมีวัสดุ และครุภัณฑ์สำหรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนอย่างเพียงพอและมี

ประสิทธิภาพ 
3. เป้าหมาย  

3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ  
   1. จัดซื้อวัสดุสำหรับใช้ในการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์ จำนวน 6  ห้อง 
   2. จัดซื้อหรือซ่อมครุภัณฑ์สำหรับใช้ในการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์ จำนวน  6  ห้อง 

   3. จัดซื ้อวัสดุและอุปกรณ์สำหรับสนับสนุนและอำนวยการจัดการเรียนการสอนกลุ ่มงาน
คอมพิวเตอร์ 

3.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ  
1.  มีวัสดุคอมพิวเตอร์สำหรับใช้ในการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์อย่างเพียงพอ 

            2. มีครุภัณฑ์ใช้สำหรับใช้ในการเรียนการสอนสามารถใช้งานได้และอย่างเพียงพอ  
            3. ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่าย มีความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ  80 อยู่ในระดับ 
 ดีมาก     
 4.  กิจกรรมและวิธีการดำเนินงาน 

กิจกรรม 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมที่ 1 จัดซ้ือหรือซ่อม วัสดุและครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับห้องคอมพิวเตอร์ 
1. ข้ันเตรียม (Plan)   
- ประชุมช้ีแจงผู้เกี่ยวข้อง/วางแผนการปฏิบัติงาน 
- เสนอขออนุมัติโครงการ 

เม.ย. 65 ครูศภุลักษณ์ พลเพชร 
/ งานคอมพิวเตอร์ 

2. ข้ันปฏิบัติ (DO)   
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กิจกรรม 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

- แต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินงาน 
- จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 
- จัดซื้อหรือซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 

เม.ย. 65 
ถึง 

มี.ค. 66 

ครูศภุลักษณ์ พลเพชร 
/ งานคอมพิวเตอร์ 

3. ข้ันติดตามผล (Check)   
- จัดทำรายละเอียดผลการดำเนินงาน 
- ประเมินความพึงพอใจ 

มี.ค. 66 ครูศภุลักษณ์ พลเพชร 
/ งานคอมพิวเตอร์ 

4. ขั้นสรุปรายงานผล (Action)   
- อภิปรายผลการดำเนินงาน 
- รายงานผลการดำเนินงาน 

มี.ค. 66 ครูศภุลักษณ์ พลเพชร 
/ งานคอมพิวเตอร์ 

กิจกรรมที่ 2 จัดซ้ือวัสดุและอุปกรณ์สำนักงานสำหรับห้องคอมพิวเตอร์ 
1. ข้ันเตรียม (Plan)   
- ประชุมช้ีแจงผู้เกี่ยวข้อง/วางแผนการปฏิบัติงาน 
- เสนอขออนุมัติโครงการ 

เม.ย. 65 ครูศภุลักษณ์ พลเพชร 
/ งานคอมพิวเตอร์ 

2. ข้ันปฏิบัติ (DO)   

- แต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินงาน 
- -จัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์สำหรับห้องคอมพิวเตอร์ 

เม.ย. 65  
ถึง 

มี.ค. 66 

ครูศภุลักษณ์ พลเพชร 
/ งานคอมพิวเตอร์ 

3. ข้ันติดตามผล (Check)   

- จัดทำรายละเอียดผลการดำเนินงาน 
- ประเมินความพึงพอใจ 

มี.ค. 66 ครูศภุลักษณ์ พลเพชร 
/ งานคอมพิวเตอร์ 

4. ขั้นสรุปรายงานผล (Action)   

- อภิปรายผลการดำเนินงาน 
- รายงานผลการดำเนินงาน 

มี.ค. 66 ครูศภุลักษณ์ พลเพชร 
/ งานคอมพิวเตอร์ 

 
5. งบประมาณที่ใช้ 

โครงการนี้ใช้งบประมาณ  23,470 บาท จำแนกรายการใช้จ่ายดังนี้ 

กิจกรรมและคำชี้แจง การใช้งบประมาณ งบประมาณ 

กิจกรรมที่ 1  จัดซื้อหรือซ่อม วัสดุและครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับห้อง
คอมพิวเตอร์ 

11,000 
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กิจกรรมและคำชี้แจง การใช้งบประมาณ งบประมาณ 

กิจกรรมที่ 2 จัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์สำนักงานสำหรับห้องคอมพิวเตอร์ 12,470 

รวมงบประมาณที่ใช้ทั้งสิ้น 23,470 

6. สถานที่ดำเนินการ  ห้องเรียนคอมพิวเตอร์และห้องกลุ่มงานคอมพิวเตอร์โรงเรียนพนุพินพิทยาคม 

 7. การวัดและประเมินผลโครงการ 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือวัดและประเมินผล 

3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ    
1.จัดซื้อวัสดุสำหรับใช้ในการเรียนการ
สอนคอมพิวเตอร์ จำนวน  6  ห้อง 
2.จัดซื้อหรือซ่อมครุภัณฑ์สำหรับใช้ใน
การเรียนการสอนคอมพิวเตอร์ จำนวน  
6  ห้อง 

ประเมินความพึงพอใจ 
 

แบบประเมินความพึงพอใจ 
 

3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ   
1. มีวัสดุคอมพิวเตอร์สำหรับใช้ในการ
เรียนการสอนคอมพิวเตอร์อย่าง
เพียงพอ 
2. มีครุภัณฑ์ใช้สำหรับใช้ในการเรียน
การสอนสามารถใช้งานได้และอย่าง
เพียงพอ  
3. ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนร่วมทุก
ฝ่าย มีความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ  80 อยู่ในระดับ ดีมาก     

ประเมินความพึงพอใจ 
 

แบบประเมินความพึงพอใจ 
 

 

 8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

ครูและนักเรียนมีวัสดุและครุภัณฑ์สำหรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนท่ีเพียงพอและมีประสิทธิภาพ 
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   ลงช่ือ........................................................ผู้เสนอโครงการ 
(นางศุภลักษณ์  พลเพชร) 

……..……./………………/…………… 
 

ลงช่ือ...........................................                              ลงช่ือ.........................................ผู้เห็นชอบโครงการ   
         (นางเนตรนภา ปาละแม)                                        (นางเกศสุนีย์  งานไพโรจน์) 
หัวหน้างาน/หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ    รองผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารวิชาการ  
 
อนุมัติงบประมาณ จำนวน 23,470 บาท 
โดยใช้เงิน      1.  อุดหนุนการเรียนการสอน  23,470  บาท     
 2.  อุดหนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน .................. บาท 
                  3.  บกศ ........................................................ บาท     
 4.  รายได้สถานศึกษา .................................... บาท   
                  5.  อื่น ๆ ....................................………………… บาท 
 

                                                   ลงช่ือ………………………………………………… 
                         (นายธีรเดช จู่ท่ิน) 
           ผู้อำนวยการโรงเรียนพุนพินพทยาคม 
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ชื่อโครงการ โครงการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 
ชื่อกิจกรรม กิจกรรมพัฒนาระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 
ลักษณะโครงการ      โครงการใหม่       โครงการต่อเนื่อง   โครงการพิเศษ 
สนองกลยุทธ์ของโรงเรียน ข้อที่ 1  โครงการหลักที ่6   
สนองมาตรฐานการศึกษา  
  มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 

   ข้อท่ี 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน       ตัวบ่งช้ีย่อยท่ี  4 
   ข้อท่ี 1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน     ตัวบ่งช้ีย่อยท่ี ........ 

  มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ    ตัวบ่งช้ีย่อยท่ี  6 
  มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนน้ผู้เรียนเป็นสำคัญ  ตัวบ่งช้ีย่อยท่ี  2 
ส่งเสริมค่านิยม 12 ประการ ข้อที่ 4 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายมาโนช ทิพย์บรรพต       
งาน /  กลุ่มสาระ  งานคอมพิวเตอร์ / กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี               
กลุ่มบริหาร กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
ระยะเวลาดำเนินงาน/โครงการ 1 เมษายน 2565 – 31 ตุลาคม 2566 

1.  หลักการและเหตุผล 
 ปัจจุบันโลกได้เปล่ียนแปลงเป็นยุคข้อมูลข่าวสาร ระบบสารสนเทศและอินเทอร์เน็ตมีการปรับปรุง
เปล่ียนแปลงให้ ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะในด้านการศึกษา มีการส่งเสริมให้นำระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตมาใช้ในโรงเรียน เพื่อการศึกษาท่ีทันสมัย เสริมสร้างพัฒนากิจกรรมการ
เรียนการสอนให้ได้คุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานท่ีกระทรวงศึกษาธิการกำหนด ท้ังในการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน การให้บริการคอมพิวเตอร์เพื่อการค้นคว้าอิสระนอกเหนือจากการเรียนการสอนใน
ห้องเรียนปกติ แต่จากสภาพปัญหาท่ีผ่านมา ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตภายในโรงเรียนยังไม่เสถียร ไม่
สามารถให้บริการได้อย่างสม่ำเสมอตลอดเวลา และยังไม่ครอบคลุมทุกพื้นท่ีภายในโรงเรียน ศูนย์
คอมพิวเตอร์จึงต้องทำการปรับปรุงอินเทอร์เน็ตภายในโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพ 
 
 2.  วัตถุประสงคโ์ครงการ 
  2.1 เพื่อพัฒนาระบบอินเทอร์เน็ตภายในโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพ เพียงพอและท่ัวถึง 
  2.2 เพื่อปรับปรุง ซ่อมแซม อุปกรณ์เครือข่ายในกรณีท่ีชำรุดระหว่างปีงบประมาณ 
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 3.  เป้าหมายโครงการ 
  3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
   3.1.1 ติดต้ัง access point 
   3.1.2 พัฒนาระบบอินเทอร์เน็ตให้ครอบคลุมทุกพื้นท่ีภายในโรงเรียน 
   3.1.2 ปรับปรุง ซ่อมแซม อุปกรณ์เครือข่ายท่ีชำรุด 
 3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ  
  3.2.1 ระบบอินเทอร์เน็ตภายในโรงเรียนมีความเสถียร สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ   
  3.2.2 ผู้เกี่ยวขอ้งหรือผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่าย มีความพึงพอใจ อยู่ในระดับ มาก   
 

      4.  กิจกรรมและวิธีการดำเนินงาน 
กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมพัฒนาระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง              1 เมษายน 2565         นายมาโนช  
                                                                                   – 31 มีนาคม 2566       ทิพย์บรรพต 
1. ข้ันเตรียม (Plan) เม.ย. 65  
ประชุมชี้แจงผู้เก่ียวข้อง/ วางแผนการปฏิบัติงาน 

เสนอขออนุมัติโครงการ 

แต่งต้ังคณะกรรมการ ดำเนินงาน 

  

2. ข้ันปฏิบัติ (DO) พ.ค. 65  
ดำเนินการปรับปรุงพัฒนาระบบอินเทอร์เน็ตภายในโรงเรียน ได้แก่ 

- ติดต้ัง access point  

- พัฒนาระบบอินเทอร์เน็ตให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ภายในโรงเรียน 

- ปรับปรุง ซ่อมแซม อุปกรณ์เครือข่ายในกรณีที่ชำรุด 

- เช่าโดเมน และพ้ืนที่เก็บเว็บไซต์โรงเรียนพุนพินพิทยาคม (รายปี) 

  

3. ข้ันติดตามผล (Check) ส.ค. 65  
แบบประเมินความพึงพอใจการใช้งานห้องเรียนคอมพิวเตอร์   
4. ข้ันสรุปรายงานผล (Action) มี.ค. 66  
สรุป/รายงานผลผลการดำเนินงาน   
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5. งบประมาณที่ใช้  
โครงการนี้ใช้งบประมาณ 304,000บาท (สามแสนส่ีพันบาท)  จำแนกรายการใช้จ่ายดังนี้ 

กิจกรรมและคำชี้แจง การใช้งบประมาณ งบประมาณ 

กิจกรรมท่ี 1 กิจกรรมพัฒนาระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 
- ติดต้ัง access point   
- พัฒนาระบบอินเทอร์เน็ตให้ครอบคลุมทุกพื้นท่ีภายในโรงเรียน 
  อาคารศิลปะ,อาคารพละ,อาคารเรียน1,อาคารคารเรียน 3, ห้องประชุมศรีวิชัย, 
  ห้องประชุมพุมดวง 
- ปรับปรุง ซ่อมแซม อุปกรณ์เครือข่ายในกรณีท่ีชำรุด 
- เช่าโดเมน และพื้นท่ีเก็บเว็บไซต์โรงเรียนพุนพนิพิทยาคม (รายปี) 

149,000 
 
 
 

กิจกรรมท่ี 2 ค่าเช่าอินเทอร์เน็ต 155,000 
  

รวมงบประมาณที่ใช้ทั้งสิ้น 
 

304,000 

6. สถานที่ดำเนินการ   

ห้อง server โรงเรียนพุนพนิพทิยาคม ต.ท่าข้าม อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธาน ี  
อาคารศิลปะ โรงเรียนพุนพนิพิทยาคม ต.ท่าข้าม อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 
อาคารพละ โรงเรียนพุนพนิพิทยาคม ต.ท่าข้าม อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธาน ี
อาคารเรียน1 โรงเรียนพุนพนิพิทยาคม ต.ท่าข้าม อ.พนุพิน จ.สุราษฎร์ธาน ี
อาคารเรียน3 โรงเรียนพุนพนิพิทยาคม ต.ท่าข้าม อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 

  7. การวัดและประเมินผลโครงการ 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือวัดและประเมินผล 

7.1 เชิงปริมาณ 
     7.1.1 มีการติดต้ัง access point 

 
การสำรวจ 

 
แบบสำรวจ 

     7.1.2 มกีารพัฒนาระบบอินเทอร์เน็ตให้ครอบคลุม
ทุกพื้นท่ีภายในโรงเรียน 

การสำรวจ แบบสำรวจ 

     7.1.3 ปรับปรุง ซ่อมแซม อุปกรณ์เครือข่ายท่ีชำรุด การสำรวจ แบบสำรวจ 
7.1 เชิงคุณภาพ 
     7.2.1 ระบบอินเทอร์เน็ตภายในโรงเรียนมีความ
เสถียร สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ   

 
การสำรวจ 

 
แบบสำรวจ 

     7.2.2 ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่าย มีความ
พึงพอใจ อยู่ในระดับ มาก   

การสำรวจ แบบประเมินความพึงพอใจ 
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 8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

 8.1 ระบบอินเทอร์เน็ตภายในโรงเรียนมีความเสถียร สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ   
 

ลงช่ือ.............................................................ผู้เสนอโครงการ 
                                              (นายมาโนช ทิพย์บรรพต) 

 ……..………../…………………………/……………… 

ลงช่ือ...........................................                              ลงช่ือ.........................................ผู้เหน็ชอบโครงการ   
         (นางเนตรนภา ปาละแม)                                        (นางเกศสุนีย์  งานไพโรจน์) 
หัวหน้างาน/หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ    รองผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารวิชาการ  
 
อนุมัติงบประมาณ จำนวน 304,000 บาท 
โดยใช้เงิน      1.  อุดหนุนการเรียนการสอน    149,000   บาท     
 2.  อุดหนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 155,000 บาท 
                  3.  บกศ ........................................................ บาท     
 4.  รายได้สถานศึกษา .................................. บาท   
                  5.  อื่น ๆ ....................................………………… บาท 
 
                                         ลงช่ือ………………………………………………… 
                        (นายธีรเดช จู่ท่ิน) 
                     ผู้อำนวยการโรงเรียนพุนพินพทยาคม 
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ชื่องาน/โครงการ  ค่ายพักแรมลูกเสือ – เนตรนารี  ประจำปีการศึกษา 2565  
ลักษณะโครงการ      โครงการใหม่       โครงการต่อเนื่อง   โครงการพิเศษ 
สนองกลยุทธ์ของโรงเรียนข้อที่ 3 โครงการหลักที่ 16 โครงการทัศนศึกษาและค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี 
สนองมาตรฐานการศกึษา  
  มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 

   ข้อท่ี 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน       ตัวบ่งช้ีย่อยท่ี  .............. 
   ข้อท่ี 1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน     ตัวบ่งช้ีย่อยท่ี ............... 

  มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา  ตัวบ่งช้ีย่อยท่ี ............... 
  มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนน้ผู้เรียนเป็นสำคัญ  ตัวบ่งช้ีย่อยท่ี ............... 
ส่งเสริมค่านิยม 12 ประการ ข้อที่......................................................................................................................... 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางณัฐกานต์   ศรีเช้ือ และคณะ      
งาน /  กลุ่มสาระ  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน         
กลุ่มบริหารวิชาการ 
ระยะเวลาดำเนินงาน/โครงการ ตลอดปีการศึกษา 2565. 

1.  หลักการและเหตุผล 
      การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษาตามพระราชบัญญัติ การศึกษาแห่งชาติ พ .ศ. 
2542 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2545 กำหนดให้มีการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้กิจกรรม พัฒนา
ผู้เรียน โดยประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆตามระดับช่วงช้ัน กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี เป็นอีกกิจกรรมหนึ่ง ของ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซึ่งหลักการและเหตุผลของการดำเนินกิจกรรม คือ ฝึกให้ผู้เรียนเป็นผู้ท่ีมีระเบียบ วินัย 
รู้จักเสียสละ เพื่อส่วนรวม บำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่น  มีความจงรักภักดีต่อสถาบัน ชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย์ อันเป็นการสนองตอบนโยบาย คุณธรรมนำความรู้ ของรัฐบาลเป็นอย่างดี และยัง
สนองตอบนโยบายการปฏิรูปการศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กิจกรรมการเข้าค่าย
ลูกเสือ เนตรนารี เป็นการปลูกฝังและฝึกฝนให้ ผู้เรียน มีคุณลักษณะดังกล่าวข้างต้น อันจะส่งผลให้ผู้เรียน
กลายเป็นพลเมืองท่ีมีคุณภาพและมีคุณธรรมในอนาคต  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนวิชาลูกเสือ -  
เนตรนารี ครบตามกระบวนการของหลักสูตร เพื่อให้ผู้เรียนมีระเบียบวินัย เกิดความรักและสามัคคีในหมู่คณะ 
เพื่อให้ผู้เรียนได้บำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์และช่วยเหลือผู้อื่น และให้ผู้เรียนผ่านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตาม
หลักสูตร โรงเรียนจึงได้จัดโครงการนี้ 
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2.  วัตถุประสงค์โครงการ 
 1. เพื่อจัดกิจกรรมเข้าค่ายให้ลูกเสือ– เนตรนารี ได้เรียนรู้วิชาลูกเสือ ครบตามกระบวนการของหลักสูตร 
 2. เพื่อให้ลูกเสือ–เนตรนารี มีระเบียบวินัยและมีความสามัคคีในหมู่คณะ 
 3. เพื่อให้ลูกเสือ–เนตรนารี ได้มีโอกาสทดสอบวิชาพิเศษตามหลักสูตรของลูกเสือ 
 
 3.  เป้าหมายโครงการ 
      เป้าหมายเชิงปริมาณ  
    1. ลูกเสือ-เนตรนารี เข้าร่วมกิจกรรมค่ายพักแรม ตามหลักสูตร จำนวน 1 ครั้งต่อปีการศึกษา 
จำนวน ร้อยละ 90 

     2.  ลูกเสือ-เนตรนารี   ผ่านเกณฑ์การทดสอบวิชาพิเศษตามหลักสูตรของลูกเสือ  ร้อยละ 90 
     3.  ตัวแทนชุมชน ผู้ปกครอง วิทยากร/ภูมิปัญญาท้องถิ่น องค์กรภาครัฐ/ภาคเอกชน ของลูกเสือ -

เนตรนารี แต่ละระดับ เข้าร่วมกิจกรรมอย่างน้อย ระดับละ 8  คน  
     4. รายงานผลการประเมินกิจกรรม จำนวน 3  เล่ม 

 

      เป้าหมายเชิงคุณภาพ  
     1  เพื่อให้ลูกเสือ-เนตรนารี ได้รับความรู้ ประสบการณ์ตรง และมีความรู้ประสบการณ์อย่าง

กว้างขวาง ตามเป้าหมายของหลักสูตร 
     2  เพื่ อให้  ลูกเสือ -เนตรนารี จัดกิจกรรมโดย ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมาเป็นแนวทางในการดำเนินงาน 
    3  เพื่อให ้ลูกเสือ- เนตรนารี มีระเบียบวินัย และมีความสามัคคีในหมู่คณะเพิ่มมากขึ้น  
    4.  ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่าย มีความพึงพอใจ  อยู่ในระดับ ดีมาก  

 

 4.  กิจกรรมและวิธีการดำเนินงาน 
 

กิจกรรม 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมที่ 1 ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี (ลูกเสือโลก) 
1. ขั้นเตรียม (Plan) พ.ค.65 – ส.ค.66 นางวรวด ี

ไชยนาเคนทร์
และคณะ 

- หัวหน้าลูกเสือเข้าร่วมประชุมเพื่อรับทราบนโยบาย ข้อตกลง และ
วัตถุประสงค์ของโครงการ 
- แต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินงาน ประชุมช้ีแจงเกี่ยวกับบทบาทหน้าท่ี
ของแต่ละคน  
- สำรวจสถานท่ีในการจัดกิจกรรมจัดเตรียมสถานท่ีพักแรม 
- วางแผนการทำกิจกรรมตามเนื้อหาหลักสูตร จัดทำกำหนดการต่าง ๆ 
 - จัดทำเอกสารท่ีเกี่ยวข้อง แจ้งผู้ปกครอง  จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ 
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กิจกรรม 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

- ประชุมวางแผนการเดินทาง  ช้ีแจงผู้เรียนเกี่ยวกับการเดินทาง  
ความปลอดภัยในการเข้าค่ายพักแรม  การเตรียมตัวเข้าค่ายพักแรม 
2. ขั้นปฏิบัติ (DO) พ.ย.65 – ม.ค.66  
จัดค่ายพักแรมเดินทางไกลแบบค้างคืน  2 คืน  3 วัน ณ ค่ายลูกเสือ
ช่ัวคราวสวนสยาม  กรุงเทพมหานคร 

  

3. ขั้นติดตามผล (Check) ม.ค.66- ก.พ.66  
ประเมินการเข้าร่วมกิจกรรม  ประเมินพฤติกรรม แบบบันทึกกิจกรรม 
ประเมินความพึงพอใจ  ภาพถ่ายกิจกรรม  

  

4. ขั้นสรุปรายงานผล (Action) ม.ค.66- ก.พ.66  
สรุปและรายงานผล  
1. จำนวนการเข้าร่วมกิจกรรม  
2. การปฎิบัติกิจกรรมต่าง ๆ  การเขียนแบบบันทึกกิจกรรม และ

พฤติกรรมผู้เรียน  
  3.  การประเมินความพึงพอใจ 
  4. ภาพถ่ายกิจกรรม 

     

กิจกรรมที่ 2 ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี (ลูกเสือชั้นพเิศษ) 
1. ขัน้เตรียม (Plan) พ.ค.66 – ส.ค.66 นางธิดาวัล 

จรัลศิลปแ์ละ
คณะ 

- หัวหน้าลูกเสือเข้าร่วมประชุมเพื่อรับทราบนโยบาย ข้อตกลง และ
วัตถุประสงค์ของโครงการ 
- แต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินงาน ประชุมช้ีแจงเกี่ยวกับบทบาทหน้าท่ี
ของแต่ละคน  
- สำรวจสถานท่ีในการจัดกิจกรรมจัดเตรียมสถานท่ีพักแรม 
- วางแผนการทำกิจกรรมตามเนื้อหาหลักสูตร จัดทำกำหนดการต่าง ๆ 
 - จัดทำเอกสารท่ีเกี่ยวข้อง แจ้งผู้ปกครอง  จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ 
- ประชุมวางแผนการเดินทาง  ช้ีแจงผู้เรียนเกี่ยวกับการเดินทาง  
ความปลอดภัยในการเข้าค่ายพักแรม  การเตรียมตัวเข้าค่ายพักแรม 

 

2. ขั้นปฏิบัติ (DO) พ.ย.65–ม.ค.66  
จัดค่ายพักแรมเดินทางไกลแบบค้างคืน  2 คืน  3 วัน  ณ ค่ายลูกเสือ
ช่ัวคราวกองพันทหารราบท่ี 3 ค่ายวิภาวดีรังสิต อำเภอเมือง จังหวัด 
สุราษฎร์ธานี  

  

3. ขั้นติดตามผล (Check) ม.ค.66-ก.พ.66  
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กิจกรรม 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

ประเมินการเข้าร่วมกิจกรรม  ประเมินพฤติกรรม แบบบันทึกกิจกรรม 
ประเมินความพึงพอใจ  ภาพถ่ายกิจกรรม  

  

4. ขั้นสรุปรายงานผล (Action) ม.ค.66-ก.พ.66  
สรุปและรายงานผล  
3. จำนวนการเข้าร่วมกิจกรรม  
4. การปฎิบัติกิจกรรมต่าง ๆ  การเขียนแบบบันทึกกิจกรรม และ

พฤติกรรมผู้เรียน  
  3.  การประเมินความพึงพอใจ 
  4. ภาพถ่ายกิจกรรม 

     

กิจกรรมที่ 3 ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี (ลูกเสือหลวง) 
1. ขั้นเตรียม (Plan) พ.ค.65– ส.ค.65 น.ส.นอรีซะห์  

มะนอ และคณะ - หัวหน้าลูกเสือเข้าร่วมประชุมเพื่อรับทราบนโยบาย ข้อตกลง และ
วัตถุประสงค์ของโครงการ 
- แต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินงาน ประชุมช้ีแจงเกี่ยวกับบทบาทหน้าท่ี
ของแต่ละคน  
- สำรวจสถานท่ีในการจัดกิจกรรมจัดเตรียมสถานท่ีพักแรม 
- วางแผนการทำกิจกรรมตามเนื้อหาหลักสูตร จัดทำกำหนดการต่าง ๆ 
 - จัดทำเอกสารท่ีเกี่ยวข้อง แจ้งผู้ปกครอง  จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ 
- ประชุมวางแผนการเดินทาง  ช้ีแจงผู้เรียนเกี่ยวกับการเดินทาง  
ความปลอดภัยในการเข้าค่ายพักแรม  การเตรียมตัวเข้าค่ายพักแรม 

 

2. ขั้นปฏิบัติ (DO) พ.ย.65– ม.ค.66  
จัดค่ายพักแรมเดินทางไกลแบบพักค้างคืน 2 คืน 3 วัน ณ  ค่ายลูกเสือ
ช่ัวคราว ตชด.416  อำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี  

  

3. ขั้นติดตามผล (Check) ม.ค.66- ก.พ.66  
ประเมินการเข้าร่วมกิจกรรม  ประเมินพฤติกรรม แบบบันทึกกิจกรรม 
ประเมินความพึงพอใจ  ภาพถ่ายกิจกรรม  

  

4. ขั้นสรุปรายงานผล (Action) ม.ค.66- ก.พ.66  
สรุปและรายงานผล  
5. จำนวนการเข้าร่วมกิจกรรม  
6. การปฎิบัติกิจกรรมต่าง ๆ  การเขียนแบบบันทึกกิจกรรม และ

พฤติกรรมผู้เรียน  
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กิจกรรม 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

  3.  การประเมินความพึงพอใจ 
  4. ภาพถ่ายกิจกรรม 

 
5. งบประมาณที่ใช้ 

   โครงการนี้ใช้งบประมาณ 425,600 บาท จำแนกรายการใช้จ่ายดังนี ้

กิจกรรมและคำชี้แจง การใช้งบประมาณ งบประมาณ 

กิจกรรมที่ 1 ทัศนศึกษาและค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี (ลูกเสือโลก) 
ค่าอาหาร  ค่าวัสดุ/อุปกรณ์จัดค่าย ค่าตอบแทนวทิยากรนอกค่าท่ีพัก  ค่าเดินทาง 

142,100 

กิจกรรมที่ 2 ทัศนศึกษาและค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี (ลูกเสือชั้นพิเศษ)
ค่าอาหาร  ค่าท่ีพัก ค่าตอบแทนวิทยากรภายนอก  ค่าเดินทาง  ค่าวัสดุ/อุปกรณ์จัดค่าย 

143,850 
 

กิจกรรมที่ 3 ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี (ลูกเสือหลวง) 
ค่าอาหาร  ค่าท่ีพัก ค่าตอบแทนวิทยากรภายนอก  ค่าเดินทาง  ค่าวัสดุ/อุปกรณ์จัดค่าย 

139,650      

รวมงบประมาณที่ใช้ทั้งสิ้น 425,600 

     6. สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนพุนพนิพิทยาคม  ตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี  

  7. การวัดและประเมินผลโครงการ 

ตัวบ่งชี้/ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือและระเมินผล 
 เชิงปริมาณ 
     1. ร้อยละของลูกเสือ – เนตรนารีเข้าร่วมกิจกรรมเข้า
ค่ายพักแรม 

สำรวจข้อมูล ใบลงทะเบียนการเข้าร่วมกิจกรรม
ของลูกเสือ-เนตรนารี 

 2. ร้อยละของลูกเสือ – เนตรนารีผ่านเกณฑ์การ
ทดสอบวิชาพิเศษตามหลักสูตรของลูกเสือ 

ทดสอบ แบบทดสอบ 

     3.ร้อยละของตัวแทนผู้ปกครอง/ชุมชน/วิทยากร ท่ี
เข้าร่วมกิจกรรม 

สำรวจข้อมูล ใบลงทะเบียนการเข้าร่วมกิจกรรม 

     4. รายงานผลการประเมนิ จำนวน  3  เล่ม 
 

สำรวจข้อมูล แบบรายงานผลการดำเนิน
กิจกรรม 

เชิงคุณภาพ 
     1 ลูกเสือ-เนตรนาร ีได้รับความรู้ ประสบการณ์ตรง 
ตามเป้าหมายของหลักสูตรท่ีกำหนด 

การตรวจสมุดบันทึก
กิจกรรม 

สมุดบันทึกกิจกรรมและฐานผจญ
ภัยค่ายลูกเสือ 

     2  ลูกเสือ-เนตรนาร ีจัดกิจกรรม โดยยึดหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่ัว
ภูมิพลอดุลยเดชมาเป็นแนวทางในการดำเนนิงาน 

การตรวจสมุด
บันทึกกิจกรรม 

สมุดบันทึกกิจกรรมและฐาน
ผจญภัยค่ายลูกเสือ 
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     3. ลูกเสือ- เนตรนารี มีระเบียบวินัย และมีความ
สามัคคีในหมู่คณะเพิ่มมากข้ึน 

ประเมินความพึง
พอใจ 

แบบประเมินความพึงพอใจ 

     4. ระดับความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องและผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

ประเมินความพึง
พอใจ 

แบบประเมินความพึงพอใจ 

 
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. ลูกเสือ-เนตรนารี ทุกคนมีความรู้ครบตามกระบวนการของหลักสูตร 
 2. ลูกเสือ –เนตรนารี ทุกคนมีระเบียบวินัย มีความรักสามัคคีในหมู่คณะ 
 3. ลูกเสือ –เนตรนารี ทุกคนผ่านเกณฑ์การทดสอบวิชาพิเศษตามหลักสูตรของลูกเสือ 
 4. ลูกเสือ-เนตรนารี จัดกิจกรรม โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัว
ภูมิพลอดุลยเดชมาเป็นแนวทางในการดำเนนิงาน 

5. ผู้แทนชุมชน ผู้ปกครอง วิทยากร/ภูมิปัญญาท้องถ่ิน องค์กรภาครัฐ/ภาคเอกชน เข้าร่วมกิจกรรมค่ายลูกเสือ 
– เนตรนารี 

6. ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีความพึงพอใจในการดำเนินกิจกรรมค่ายพักแรมลูกเสือ–เนตรนารี  
  
 

ลงช่ือ.............................................................ผู้เสนอโครงการ 
     (นางณัฐกานต์  ศรีเช้ือ) 
 ……..………../…………………………/……………… 
 

    ลงช่ือ...........................................                            ลงช่ือ.........................................ผู้เห็นชอบโครงการ   
         (นางเนตรนภา  ปาละแม)                                      (นางเกศสุนีย์ งานไพโรจน์) 

   หัวหน้างานวิชาการ                  รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ    
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อนุมัติงบประมาณ จำนวน 425,600 บาท 
โดยใช้เงิน      1.  อุดหนุนการเรียนการสอน  ...................... บาท     
 2.  อุดหนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 425,600 บาท 
                  3.  บกศ ......................................................... บาท     
 4.  รายได้สถานศึกษา ................................... บาท   
                  5.  อื่น ๆ ....................................………………… บาท 
 
                                         ลงช่ือ………………………………………………… 
                     (นายธีรเดช จู่ท่ิน) 
        ผู้อำนวยการโรงเรียนพุนพินพทยาคม 
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ชื่องาน/โครงการ ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้  ประจำปีการศึกษา 2565  

ลักษณะโครงการ     ◻ โครงการใหม่     🗹  โครงการต่อเนื่อง ◻  โครงการพิเศษ 
สนองกลยุทธ์ของโรงเรียนข้อที่ 3 โครงการหลักที่ 16 โครงการทัศนศึกษา 
สนองมาตรฐานการศึกษา  

🗹  มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 

◻   ข้อท่ี 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน       ตัวบ่งช้ีย่อยท่ี  .............. 

◻   ข้อท่ี 1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน     ตัวบ่งช้ีย่อยท่ี ............... 

◻  มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา  ตัวบ่งช้ีย่อยท่ี ............... 

🗹  มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนน้ผู้เรียนเป็นสำคัญ  ตัวบ่งช้ีย่อยท่ี ............... 
ส่งเสริมค่านิยม 12 ประการ ข้อที่......................................................................................................................... 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางณัฐกานต์   ศรีเช้ือ และคณะ      
งาน /  กลุ่มสาระ  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน         
กลุ่มบริหารวิชาการ 
ระยะเวลาดำเนินงาน/โครงการ ตลอดปีการศึกษา 2565 

 

1.  หลักการและเหตุผล 
 ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีนโยบายให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมให้แก่ผู ้เรียน 
ไม่น้อยกว่าปีละ 1 ครั้ง  เพื่อให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการทางวิชาการ  และทักษะกระบวนการเรียนรู้นอกห้องเรียน 
โดยให้ผู้เรียนได้ศึกษาแหล่งเรียนรู้ได้รับประสบการณ์จริงจากการเรียนรู้ด้วยตนเองอันเป็นแนวทางในการจัดการ 
เรียนรู้ท่ีหลากหลายซึ่งจะทำให้กระบวนการจัดการเรียนรู้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นประกอบกับแนวนโยบายรัฐบาลมุ่งเน้นให้
ผู้เรียนศึกษาเรียนรู้แหล่งประวัติศาสตร์ประเพณีวัฒนธรรมสังคมเศรษฐกิจในสภาพท่ีแตกต่างเพื่อมุ่งให้ผู้เรียนได้รั
บการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงปฏิบัติจริงและเกิดความใฝ่รู้อย่างต่อเนื่องการเรียนรู้ในปัจจุบันหากใช้กระบวน
การเรียนการสอนในห้องเรียนเพียงอย่างเดียวจะไม่สามารถพัฒนากรอบแนวคิดได้เท่าท่ีควร   
 จากเหต ุผลด ังกล ่าวโรง เร ียนพ ุนพ ินพ ิทยาคมได ้จ ัดทำโครงการท ัศนศึกษาแหล ่ง เร ี ยนรู้  
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านการเรียนรู้นอกห้องเรียนซึ่งให้สอดคล้องและสนองนโยบายการปฏิรูปการศึกษาของ 
กระทรวงศึกษาธิการและพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติการจัดกระบวนการเรียนรู้ท่ีจะส่งเสริมให้นักเรียนได้
ศึกษาค้นคว้าจากแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนเกิดทักษะจากประสบการณ์จริงสามารถนำประสบการณ์มา 
วิเคราะห์และพัฒนาทักษะการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสมและมีความสุข 
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2.  วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อให้ผู้เรียนผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร (ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน) 
 2. เพื่อให้ผู้เรียนได้ศึกษาแหล่งเรียนรู้จากประสบการณ์จริงท่ีหลากหลาย 
 3. เพื่อให้ผู้เรียน ครูและบุคลากรได้ตระหนักถึงความสำคัญของแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นและในประเทศ 
 
3.  เป้าหมายโครงการ 
     เป้าหมายเชิงปริมาณ  

1.เพื่อให้ผู้เรียนได้รับความรู้ประสบการณ์ตรงและมีความรู้ประสบการณ์อย่างกว้างขวาง 
ตามเป้าหมายของหลักสูตรร้อยละ 100 

2เพื่อให้ผู้เรียนจัดกิจกรรมโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
ภูมิพลอดุลยเดชมาเป็นแนวทางในการดำเนินงาน 

3.ตัวแทนชุมชนผู้ปกครองวิทยากร/ภูมิปัญญาท้องถิ่นองค์กรภาครัฐ/ภาคเอกชนแต่ละระดับ 
เข้าร่วมกิจกรรมอย่างน้อย ระดับละ 2 คน  

4. รายงานผลการประเมินกิจกรรม จำนวน 5 เล่ม 
 

   เป้าหมายเชิงคุณภาพ  
  1.  เพื่อให้ผู้เรียน ได้รับความรู้ จากสถานท่ีสถานการณ์ ประสบการณ์จริง 

2.เพื่อให้ผู้เรียนจัดกิจกรรมโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภู
มิพลอดุลยเดชมาเป็นแนวทางในการดำเนินงาน 
   3. นักเรียนตระหนักถงึความสำคัญของแหล่งเรียนรู้ภายในท้องถิ่นและประเทศ 

4. ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่าย มีความพึงพอใจ อยู่ในระดับ ดีมาก  
 

 4.  กิจกรรมและวิธีการดำเนินงาน 
 

กิจกรรม 
ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมที่ 1 ทัศนศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ณ สวนสยาม  กรุงเทพมหานคร 
1. ขั้นเตรียม (Plan) 

 
 
 

พ.ค.65 – ส.ค.65 นางสาวอุสา บุญ 
เกตุและคณะ 
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กิจกรรม 
ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

- เข้าร่วมประชุมหัวหน้าระดับ 
เพื่อรับทราบเกี่ยวกับนโยบายและวัตถุประสงค์ของโครงการทัศนศึกษา
แหล่งเรียนรู้ 
- แต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินงานของระดับช้ัน  
ประชุมช้ีแจงเกี่ยวกับบทบาทหน้าท่ีของแต่ละคน  
- กำหนดวันเวลาในการดำเนินกิจกรรม สำรวจเส้นทาง 
สถานท่ีในการจัดกิจกรรม 
- วางแผนการทำกิจกรรมทัศนศึกษา จัดทำกำหนดการต่าง ๆ 
- จัดทำเอกสารท่ีเกี่ยวข้อง แจ้งผู้ปกครอง 
ประสานงานกับเจ้าหน้าท่ีของแหล่งเรียนรู้และจัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ 
ต่างๆ  
- ประชุมช้ีแจงผู้เรียน เตรียมความพร้อม เกี่ยวกับการเดินทาง  
ความปลอดภัยในการเดินทางทัศนศึกษา 

 

2. ขั้นปฏิบัติ (DO) พ.ย.65 – ม.ค.66  
- เดินทางไปทัศนศึกษาตามสถานท่ีกำหนด 
- นักเรียนบันทึกกิจกรรมทัศนศึกษาและนำเสนอผลงาน 

  

3. ขั้นติดตามผล (Check) ม.ค.66- ก.พ.66  
ประเมินการเข้าร่วมกิจกรรม  ประเมินพฤติกรรม แบบบันทึกกิจกรรม 
ประเมินความพึงพอใจ  ภาพถ่ายกิจกรรม  

  

4. ขั้นสรุปรายงานผล (Action) ม.ค.66- ก.พ.66  
สรุปและรายงานผล  
- จำนวนการเข้าร่วมกิจกรรม  
- การปฎิบัติกิจกรรมต่าง ๆ  การเขียนแบบบันทึกกิจกรรม 
และพฤติกรรมผู้เรียน  
 - การประเมินความพึงพอใจ 
 - ภาพถ่ายกิจกรรม 
 
 

     

กิจกรรมที่ 2 ทัศนศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  แหล่งเรียนรู้ อำเภอไชยา  จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
1. ขั้นเตรียม (Plan) พ.ค.65 – ส.ค.65 
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กิจกรรม 
ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

- เข้าร่วมประชุมหัวหน้าระดับ 
เพื่อรับทราบเกี่ยวกับนโยบายและวัตถุประสงค์ของโครงการทัศนศึกษา
แหล่งเรียนรู้ 
- แต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินงานของระดับช้ัน  
ประชุมช้ีแจงเกี่ยวกับบทบาทหน้าท่ีของแต่ละคน  
- กำหนดวันเวลาในการดำเนินกิจกรรม สำรวจเส้นทาง 
สถานท่ีในการจัดกิจกรรม 
- วางแผนการทำกิจกรรมทัศนศึกษา จัดทำกำหนดการต่าง ๆ 
- จัดทำเอกสารท่ีเกี่ยวข้อง แจ้งผู้ปกครอง 
ประสานงานกับเจ้าหน้าท่ีของแหล่งเรียนรู้และจัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ 
ต่างๆ  
- ประชุมช้ีแจงผู้เรียน เตรียมความพร้อม เกี่ยวกับการเดินทาง  
ความปลอดภัยในการเดินทางทัศนศึกษา 

 นายธีระพงศ์ 
ศักดา 
และคณะ 

2. ขั้นปฏิบัติ (DO) พ.ย.65–ม.ค.66  
- เดินทางไปทัศนศึกษาตามสถานท่ีกำหนด 
- นักเรียนบันทึกกิจกรรมทัศนศึกษาและนำเสนอผลงาน 

  

3. ขั้นติดตามผล (Check) ม.ค.66-ก.พ.66  
ประเมินการเข้าร่วมกิจกรรม  ประเมินพฤติกรรม แบบบันทึกกิจกรรม 
ประเมินความพึงพอใจ  ภาพถ่ายกิจกรรม  

  

4. ขั้นสรุปรายงานผล (Action) ม.ค.66-ก.พ.66  
สรุปและรายงานผล  
- จำนวนการเข้าร่วมกิจกรรม  
- การปฎิบัติกิจกรรมต่าง ๆ  การเขียนแบบบันทึกกิจกรรม 
และพฤติกรรมผู้เรียน  
-  การประเมินความพึงพอใจ 
- ภาพถ่ายกิจกรรม 

     

กิจกรรมที่ 3  ทัศนศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  อำเภออ่าวลึก  
จังหวัดกระบี่ 

  

1. ขั้นเตรียม (Plan) พ.ค.65– ส.ค.66 นายธรรมรัตน์ 
กล่ันดวง 
และคณะ 

- เข้าร่วมประชุมหัวหน้าระดับ เพื่อรับทราบเกี่ยวกับนโยบาย 
และวัตถุประสงค์ของโครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ 
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กิจกรรม 
ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

- แต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินงานของระดับช้ัน  
ประชุมช้ีแจงเกี่ยวกับบทบาทหน้าท่ีของแต่ละคน  
- กำหนดวันเวลาในการดำเนินกิจกรรม สำรวจเส้นทาง 
สถานท่ีในการจัดกิจกรรม 
- วางแผนการทำกิจกรรมทัศนศึกษา จัดทำกำหนดการต่าง ๆ 
- จัดทำเอกสารท่ีเกี่ยวข้อง แจ้งผู้ปกครอง 
ประสานงานกับเจ้าหน้าท่ีของแหล่งเรียนรู้และจัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ 
ต่างๆ  
- ประชุมช้ีแจงผู้เรียน เตรียมความพร้อม เกี่ยวกับการเดินทาง  
ความปลอดภัยในการเดินทางทัศนศึกษา 
2. ขั้นปฏิบัติ (DO) พ.ย.65– ม.ค.66  
- เดินทางไปทัศนศึกษาตามสถานท่ีกำหนด 
- นักเรียนบันทึกกิจกรรมทัศนศึกษาและนำเสนอผลงาน 

  

3. ขั้นติดตามผล (Check) ม.ค.66- ก.พ.66  
ประเมินการเข้าร่วมกิจกรรม  ประเมินพฤติกรรม แบบบันทึกกิจกรรม 
ประเมินความพึงพอใจ  ภาพถ่ายกิจกรรม  

  

4. ขั้นสรุปรายงานผล (Action) ม.ค.66 ก.พ.66  
สรุปและรายงานผล  
- จำนวนการเข้าร่วมกิจกรรม  
- การปฎิบัติกิจกรรมต่าง ๆ  การเขียนแบบบันทึกกิจกรรม 
และพฤติกรรมผู้เรียน  
-  การประเมินความพึงพอใจ 
- ภาพถ่ายกิจกรรม 

     

กิจกรรมที่ 4  ทัศนศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  เส้นทางดอนสัก – ขนอม จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
1. ขั้นเตรียม (Plan) พ.ค.65– ส.ค.65 นางละอองพร 

บุญส่ง 
 และคณะ 

- เข้าร่วมประชุมหัวหน้าระดับ 
เพื่อรับทราบเกี่ยวกับนโยบายและวัตถุประสงค์ของโครงการทัศนศึกษา
แหล่งเรียนรู้ 
- แต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินงานของระดับช้ัน  
ประชุมช้ีแจงเกี่ยวกับบทบาทหน้าท่ีของแต่ละคน  
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กิจกรรม 
ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

- กำหนดวันเวลาในการดำเนินกิจกรรม สำรวจเส้นทาง 
สถานท่ีในการจัดกิจกรรม 
- วางแผนการทำกิจกรรมทัศนศึกษา จัดทำกำหนดการต่าง ๆ 
- จัดทำเอกสารท่ีเกี่ยวข้อง แจ้งผู้ปกครอง 
ประสานงานกับเจ้าหน้าท่ีของแหล่งเรียนรู้และจัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ 
ต่างๆ  
- ประชุมช้ีแจงผู้เรียน เตรียมความพร้อม เกี่ยวกับการเดินทาง  
ความปลอดภัยในการเดินทางทัศนศึกษา 
2. ขั้นปฏิบัติ (DO) พ.ย.65– ม.ค.66  
- เดินทางไปทัศนศึกษาตามสถานท่ีกำหนด 
- นักเรียนบันทึกกิจกรรมทัศนศึกษาและนำเสนอผลงาน 

  

3. ขั้นติดตามผล (Check) ม.ค.66- ก.พ.66  
ประเมินการเข้าร่วมกิจกรรม  ประเมินพฤติกรรม แบบบันทึกกิจกรรม 
ประเมินความพึงพอใจ  ภาพถ่ายกิจกรรม  

  

4. ขั้นสรุปรายงานผล (Action) ม.ค.66- ก.พ.66  
สรุปและรายงานผล  
- จำนวนการเข้าร่วมกิจกรรม  
- การปฎิบัติกิจกรรมต่าง ๆ  การเขียนแบบบันทึกกิจกรรม 
และพฤติกรรมผู้เรียน  
-  การประเมินความพึงพอใจ 
- ภาพถ่ายกิจกรรม 

     

กิจกรรมที่ 5  ทัศนศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 
จังหวัดนครศรีธรรมราช 

  

1. ขั้นเตรียม (Plan) พ.ค.64– ส.ค.64 นางกนกวรรณ 
จรูญจันทร์ 
 และคณะ 

- เข้าร่วมประชุมหัวหน้าระดับ 
เพื่อรับทราบเกี่ยวกับนโยบายและวัตถุประสงค์ของโครงการทัศนศึกษา
แหล่งเรียนรู้ 
- แต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินงานของระดับช้ัน  
ประชุมช้ีแจงเกี่ยวกับบทบาทหน้าท่ีของแต่ละคน  
- กำหนดวันเวลาในการดำเนินกิจกรรม สำรวจเส้นทาง 
สถานท่ีในการจัดกิจกรรม 
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กิจกรรม 
ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

- วางแผนการทำกิจกรรมทัศนศึกษา จัดทำกำหนดการต่าง ๆ 
- จัดทำเอกสารท่ีเกี่ยวข้อง แจ้งผู้ปกครอง 
ประสานงานกับเจ้าหน้าท่ีของแหล่งเรียนรู้และจัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ 
ต่างๆ  
- ประชุมช้ีแจงผู้เรียน เตรียมความพร้อม เกี่ยวกับการเดินทาง  
ความปลอดภัยในการเดินทางทัศนศึกษา 
2. ขั้นปฏิบัติ (DO) พ.ย.64– ม.ค.65  
- เดินทางไปทัศนศึกษาตามสถานท่ีกำหนด 
- นักเรียนบันทึกกิจกรรมทัศนศึกษาและนำเสนอผลงาน 

  

3. ขั้นติดตามผล (Check) ม.ค.65- ก.พ.65  
ประเมินการเข้าร่วมกิจกรรม  ประเมินพฤติกรรม แบบบันทึกกิจกรรม 
ประเมินความพึงพอใจ  ภาพถ่ายกิจกรรม  

  

4. ขั้นสรุปรายงานผล (Action) ม.ค.65- ก.พ.65  
สรุปและรายงานผล  
- จำนวนการเข้าร่วมกิจกรรม  
- การปฎิบัติกิจกรรมต่าง ๆ  การเขียนแบบบันทึกกิจกรรม 
และพฤติกรรมผู้เรียน  
- การประเมินความพึงพอใจ 
- ภาพถ่ายกิจกรรม 
 

     

กิจกรรมที่ 6  ทัศนศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จังหวัดกระบี่   
1. ขั้นเตรียม (Plan)   
- เข้าร่วมประชุมหัวหน้าระดับ 
เพื่อรับทราบเกี่ยวกับนโยบายและวัตถุประสงค์ของโครงการทัศนศึกษา
แหล่งเรียนรู้ 
- แต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินงานของระดับช้ัน  
ประชุมช้ีแจงเกี่ยวกับบทบาทหน้าท่ีของแต่ละคน  
- กำหนดวันเวลาในการดำเนินกิจกรรม สำรวจเส้นทาง 
สถานท่ีในการจัดกิจกรรม 
- วางแผนการทำกิจกรรมทัศนศึกษา จัดทำกำหนดการต่าง ๆ 

พ.ค.64– ส.ค.64 นายสุพร  
อ่างทอง 
และคณะ 
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กิจกรรม 
ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

- จัดทำเอกสารท่ีเกี่ยวข้อง แจ้งผู้ปกครอง 
ประสานงานกับเจ้าหน้าท่ีของแหล่งเรียนรู้และจัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ 
ต่างๆ  
- ประชุมช้ีแจงผู้เรียน เตรียมความพร้อม เกี่ยวกับการเดินทาง  
ความปลอดภัยในการเดินทางทัศนศึกษา 
2. ขั้นปฏิบัติ (DO)   
- เดินทางไปทัศนศึกษาตามสถานท่ีกำหนด 
- นักเรียนบันทึกกิจกรรมทัศนศึกษาและนำเสนอผลงาน 

พ.ย.64– ม.ค.65  

3. ขั้นติดตามผล (Check)   
ประเมินการเข้าร่วมกิจกรรม  ประเมินพฤติกรรม แบบบันทึกกิจกรรม 
ประเมินความพึงพอใจ  ภาพถ่ายกิจกรรม  

ม.ค.65- ก.พ.65  

4. ขั้นสรุปรายงานผล (Action)   
สรุปและรายงานผล  
- จำนวนการเข้าร่วมกิจกรรม  
- การปฎิบัติกิจกรรมต่าง ๆ  การเขียนแบบบันทึกกิจกรรม 
และพฤติกรรมผู้เรียน  
-  การประเมินความพึงพอใจ 
- ภาพถ่ายกิจกรรม 
 

ม.ค.65- ก.พ.65  

 
5. งบประมาณที่ใช้ 

 โครงการนี้ใช้งบประมาณ 800,800 บาท จำแนกรายการใช้จ่ายดังนี้ 
 

กิจกรรมและคำชี้แจง การใช้งบประมาณ งบประมาณ 

กิจกรรมที่ 1 ทัศนศึกษาสวนสยาม  กรุงเทพมหานคร  
ค่าอาหาร  ค่าวัสดุ/อุปกรณ์ ค่าตอบแทนวิทยากรนอก 
ค่าท่ีพัก  ค่าเดินทาง 

142,100      

กิจกรรมที่ 2 ทัศนศึกษาอำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธาน ี
ค่าอาหาร ค่าตอบแทนวิทยากรภายนอก  ค่าเดินทาง  ค่าวัสดุ/อุปกรณ์จัด 

    143,850 
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กิจกรรมและคำชี้แจง การใช้งบประมาณ งบประมาณ 

กิจกรรมที่ 3 ทัศนศึกษาอำเภออ่าวลึก  จังหวัดกระบี่ 
ค่าอาหาร  ค่าตอบแทนวิทยากรภายนอก  ค่าเดินทาง  ค่าวัสดุ/อุปกรณ์ 

139,650 

กิจกรรมที่ 4  ทัศนศึกษาเส้นทางดอนสัก – ขนอม จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
ค่าอาหาร  ค่าตอบแทนวิทยากรภายนอก  ค่าเดินทาง  ค่าวัสดุ/อุปกรณ์  

131,600 

กิจกรรมที่ 5  ทัศนศึกษา  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
ค่าอาหาร  ค่าตอบแทนวิทยากรภายนอก  ค่าเดินทาง  ค่าวัสดุ/อุปกรณ์ 

126,400 

กิจกรรมที่ 6 ทัศนศึกษาอำเภออ่าวลึก  จังหวัดกระบี่ 
ค่าอาหาร  ค่าตอบแทนวิทยากรภายนอก  ค่าเดินทาง  ค่าวัสดุ/อุปกรณ์ 

117,200 

รวมงบประมาณที่ใช้ทั้งสิ้น 800,800 
 

     6. สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนพนุพินพิทยาคม  ตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี  

  7. การวัดและประเมินผลโครงการ 

ตัวบ่งชี้/ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือและ
ประเมินผล 

 เชิงปริมาณ 
     1. ร้อยละของผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมทัศนศึกษา 

       สำรวจข้อมูล ใบลงทะเบียนการเข้าร่ว
มกิจกรรม 

 2. ร้อยละของครูประจำช้ันเข้าร่วมกิจกรรม        สำรวจข้อมูล ใบลงทะเบียนการเข้าร่ว
มกิจกรรม 

     3.ร้อยละของตัวแทนผู้ปกครอง/ชุมชน/วิทยากร 
ท่ีเข้าร่วมกิจกรรม 

       สำรวจข้อมูล ใบลงทะเบียนการเข้าร่ว
มกิจกรรม 

     4. รายงานผลการประเมิน จำนวน  3  เล่ม 
 

       สำรวจข้อมูล แบบรายงานผลการดำเ
นินกิจกรรม 

เชิงคุณภาพ 
1. เพื่อให้ผู้เรียน ได้รับความรู้ จากสถานท่ี  

สถานการณ์ ประสบการณ์จริง 

การตรวจสมุดบันทึกกิจกร
รม 

สมุดบันทึกกิจกรรม 

     2. ผู้เรียน จัดกิจกรรม 
โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบา
ทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมาเป็นแนวทาง
ในการดำเนินงาน 

ประเมินความพึงพอใจ 
การตรวจสมุดบันทึกกิจกร
รม 

แบบประเมินความ 
พึงพอใจ 
สมุดบันทึกกิจกรรม 



  
 

169 
 

ตัวบ่งชี้/ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือและ
ประเมินผล 

3.นักเรียนตระหนักถึงความสำคัญของแหล่งเรียนรู้ภา
ยในท้องถิ่นและประเทศ 
 

ประเมินความพึงพอใจ 
แบบประเมินความพึง
พอใจ 

    4.ระดับความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องและผู้เข้าร่วม 
กิจกรรม 

ประเมินความพึงพอใจ 
แบบประเมินความพึง
พอใจ 

 
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. ผู้เรียนได้เรียนรู้จากสถานท่ี สถานการณ์ และประสบการณ์จริง 
 2. ผู้เรียนทุกคนมีระเบียบวินัย มีความรักสามัคคีในหมู่คณะ 
 4. ผู้เรียนและบุคลากร จัดกิจกรรม 
โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมาเป็นแนวทางในกา
รดำเนินงาน 

5. ผู้แทนชุมชน ผู้ปกครอง วิทยากร/ภูมิปัญญาท้องถิ่น องค์กรภาครัฐ/ภาคเอกชน เข้าร่วมกิจกรรม 
6. ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีความพึงพอใจในการดำเนินกิจกรรมทัศนศึกษา 
 

      
ลงช่ือ.............................................................ผู้เสนอโครงการ 

     (นางณัฐกานต์  ศรีเช้ือ) 
 ……..………../…………………………/……………… 

 
 
    ลงช่ือ...........................................                          ลงช่ือ.........................................ผู้เห็นชอบโครงการ   
         (นางเนตรนภา ปาละแม)                                       (นางเกศสุนีย์   งานไพโรจน์) 
หัวหน้างาน/หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ    รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ    
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อนุมัติงบประมาณ จำนวน 800,800 บาท 

โดยใช้เงิน      1. ◻ อุดหนุนการเรียนการสอน  .................... บาท     
 2.  อุดหนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 800,800 บาท 

                  3. ◻ บกศ ........................................................ บาท     

 4. ◻ รายได้สถานศึกษา ................................... บาท   

                  5. ◻ อื่น ๆ ....................................………………… บาท 
 
                                                    ลงช่ือ………………………………………………… 
                                (นายธีรเดช  จู่ท่ิน) 
          ผู้อำนวยการโรงเรียนพุนพนิพทยาคม 
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ชื่องาน/โครงการ เปิดบ้านวิชาการ โรงเรียนพุนพนิพิทยาคม (Open House)  
ลักษณะโครงการ      โครงการใหม่       โครงการต่อเนื่อง   โครงการพิเศษ 
สนองกลยุทธ์ของโรงเรียน ข้อที่ 1   
สนองมาตรฐานการศึกษา  
  มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 

   ข้อท่ี 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน     ตัวบ่งช้ีย่อยท่ี  2,3,4,6 
   ข้อท่ี 1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน   ตัวบ่งช้ีย่อยท่ี 1,3 

  มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา ตัวบ่งช้ีย่อยท่ี ............... 
  มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนน้ผู้เรียนเป็นสำคัญ     ตัวบ่งช้ีย่อยท่ี 1,5 
ส่งเสริมค่านิยม 12 ประการ ข้อที่   4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนท้ังทางตรง และทางอ้อม  
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางเกศสุนีย์  งานไพโรจน์ 
กลุ่มบริหาร งานวิชาการ 
ระยะเวลาดำเนินงาน/โครงการ  1 ปีงบประมาณ 

1.  หลักการและเหตุผล 
 เป้าหมายสำคัญของการจัดการศึกษา คือการจัดให้มีการศึกษาตลอดชีวิตและการสร้างสังคม ชุมชน  
ให้เป็นสังคม ชุมชนแห่งการเรียนรู้ โดยการให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ให้ตรงตามความ
ต้องการของผู้เรียน โดยการศึกษาเป็นกระบวนการของการพัฒนาชีวิตและสังคม เป็นปัจจัยสำคัญในการ
พัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ดังนั้นสถานศึกษาจึงแสวงหาการมีส่วนร่วม ระหว่างบ้าน องค์กรต่างๆ ท้ัง
ภาครัฐและเอกชน เพื่อพัฒนาวิถีการเรียนรู้ของผู้เรียนและชุมชน มีการจัดกิจกรรมหลากหลายรูปแบบ 
เป็นสื่อในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสานความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปกครอง ชุมชน ศิษย์เก่า องค์กร
ต่างๆ อย่างท่ัวถึง ปัจจุบันในองค์กรการเรียนรู้มีการแข่งขันสูงมาก ในฐานะเป็นหน่วยงานด้านบริการจึง
ต้องส่งเสริมและพัฒนางานให้มีกระบวนการติดต่อส่ือสารสัมพันธ์กันท้ังภายในและภายนอก เพื่อให้เกิด
ภาพพจน์ท่ีดีต่อโรงเรียน 
 ดังนั้นกลุ่มงานบริหารวิชาการ โรงเรียนพุนพินพิทยาคม ได้มองเห็นความสำคัญ จึงจัดให้มีกิจกรรม 
เปิดบ้านวิชาการ โรงเรียนพุนพินพิทยาคม (Open House) ขึ้น เพื่อเป็นส่ือกลางให้คณะครูและนักเรียน 
ในเขตบริการและพื้นที่ใกล้เคียง ผู ้ปกครอง ชุมชน องค์กรต่างๆ ที่เกี ่ยวข้องมีโอกาส เข้าชม และ
ปรึกษาหารือในเรื่องการเข้าศึกษาต่อในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4  
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2.  วัตถุประสงค์โครงการ 
2.1 เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ผลงานของโรงเรียน คณะครู นักเรียน ให้คณะครูและนักเรียนในพื้นท่ี 

เขตบริการ ร่วมถึงผู้ปกครอง ชุมชน และองค์กรต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง  
     2.2 เพื่อเป็นการแสดงความก้าวหน้าในการพัฒนาด้านการเรียนการสอน 
    2.3 เพื่อแสดงศักยภาพในการจัดการศึกษาของโรงเรียน อย่างมีคุณภาพสู่ความเป็นสากล 
 2.4 เพื่อเป็นข้อมูลในการตัดสินใจของนักเรียนที่จะสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
และระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4  
 

3.  เป้าหมายโครงการ 
 3.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ  

 3.1.1 นักเรียนโรงเรียนพุนพินพิทยาคม ทุกระดับช้ัน จำนวน 1,500 คน เข้าร่วมกิจกรรม 
3.1.2 คณะครูและนักเรียนในเขตบริการและพื้นที่ใกล้เคียง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 

300 คน และระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 จำนวน 100 คน เข้าร่วมกิจกรรม 
  3.1.3 ผู้ปกครอง ชุมชน และองกรณ์ต่าง ๆ จำนวน 50 คน เข้าร่วมกิจกรรม 
 3.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ  

 3.2.1 ครูและนักเรียนโรงเรียนพุนพินพิทยาคม มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม นำเสนอศักยภาพ  
อย่างภาคภูมิใจ 

 3.2.2 มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษา และระหว่างสถานศึกษา 
ผู้ปกครอง ชุมชน องค์กรต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องอย่างมีคุณภาพ 

        3.2.3 ครู นักเรียน ผู้ปกครอง โรงเรียนในเขตพื้นท่ีบริการ สามารถตัดสินใจเลือกสถานท่ีศึกษา 
ต่อในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 3.2.5 ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่าย มีความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ  ......85... อยู่ใน 
ระดับ .....ดีมาก........  
 
4.  กิจกรรมและวิธีการดำเนินงาน 

กิจกรรม 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมที่ 1 เปิดบ้านวิชาการ โรงเรียนพุนพินพทิยาคม (Open House) 
1. ข้ันเตรียม (Plan)   

- ประชุมช้ีแจงผู้เกี่ยวข้อง/วางแผนการปฏิบัติงาน 
- เสนอขออนุมัติโครงการ 
- แต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินงาน 
- ประชุมวางแผนการดำเนินงาน  

พฤศจิกายน 
2564 – มกราคม 

2565 
นางเกศสุนีย์  
งานไพโรจน์ 
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กิจกรรม 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

2. ข้ันปฏิบัติ (DO)   
- สำรวจจำนวนนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 และ

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ในเขตบริการและพื้นท่ี
ใกล้เคียง 

- ประชาสัมพันธ์และแจ้งรายละเอียดของโครงการ 
- ดำเนินการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ 
- จัดกิจกรรม เปิดบ้านวิชาการ โรงเรียนพุนพินพิทยาคม  

(Open House) 

มกราคม 2565 
ครูและ

บุคลากรตาม
คำสั่ง 

3. ข้ันติดตามผล (Check)   
- ประเมินผลการจัดกิจกรรม 

กุมภาพันธ์ 2565 

 
ครูและ

บุคลากรตาม
คำสั่ง 

4. ข้ันสรุปรายงานผล (Action)   
- สรุปกิจกรรม 
- รายงานผลการดำเนินกิจกรรม มีนาคม 2565 

ครูและ
บุคลากรตาม

คำสั่ง 
 
5. งบประมาณที่ใช้ 
   โครงการนี้ใช้งบประมาณ ...200,000.... บาท จำแนกรายการใช้จ่ายดังนี้ 
 

กิจกรรมและคำชี้แจง การใช้งบประมาณ งบประมาณ 

กิจกรรมที่ 1 เปิดบ้านวิชาการ โรงเรียนพุนพินพทิยาคม (Open House) 200,000 

รวมงบประมาณที่ใช้ทั้งสิ้น 200,000 

6. สถานที่ดำเนินการ  โรงเรียนพนุพินพิทยาคม 
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7. การวัดและประเมินผลโครงการ 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือวัดและประเมินผล 

เชิงปริมาณ   
1. นักเรียนโรงเรียนพุนพินพิทยาคม 
ทุกระดับชั้น จำนวน 1,500 คน เข้า
ร่วมกิจกรรม 
2. คณะครูและนักเรียนในเขตบริการ
และพ ื ้ นท ี ่ ใ กล ้ เ ค ี ย ง  ระด ั บชั้ น
ประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 300 คน 
และระดับช ั ้นม ัธยมศ ึกษาป ีท ี ่  3 
จำนวน 100 คน เข้าร่วมกิจกรรม  3. 
ผู้ปกครอง ชุมชน และองกรณ์ต่าง ๆ 
จำนวน 50 คน เข้าร่วมกิจกรรม 
4. ผู้ข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจ 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 อยู่ในระดับ 
ดีมาก 

1.จัดเก็บข้อมูลจากเอกสาร หลักฐาน 
2. วิเคราะห์ สังเคราะห์ รายละเอียดจากการ
ตอบแบบบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรม 
แบบสอบถามความพึงพอใจ 

1. แบบบันทึกการเข้าร่วม
กิจกรรม 
2. แบบสอบถาม 
3. แบบสอบถามความพึง
พอใจ 

เชิงคุณภาพ   
1. ครูและนักเรียนโรงเรียนพุนพิน
พ ิ ท ย า ค ม น ำ เ ส น อ ศ ั ก ย ภ า พ  
อย่างภาคภูมิใจ 
2. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู ้ระหว่าง
บ ุ คล า ก รภ า ย ใน แล ะ ภ า ยน อก
สถานศึกษา อย่างมีคุณภาพ 
3. ครู นักเรียน ผู้ปกครอง โรงเรียน
ในเขตพื้นที่บริการ สามารถตัดสินใจ
เลือกสถานที ่ศึกษาต่อในระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 และชั้นมัธยมศึกษา
ปีท่ี 4 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

1.จัดเก็บข้อมูลจากเอกสาร หลักฐาน 
2.สัมภาษณ์เจา้หน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้อง 
3. สังเกต 
4. วิเคราะห์ สังเคราะห์ รายละเอียดจาก 
แบบสอบถามความพึงพอใจ และแบบสังเกต 

1. แบบสอบถาม 
2. แบบสอบถามความพึง
พอใจ 
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 8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

8.1 เกิดการประสานสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียน กับผู้ปกครอง ชุมชน องค์กรต่างๆ คณะครูและ
นักเรียนในเขตบริการและพื้นท่ีใกล้เคียงมากยิ่งขึ้น 
8.2 คณะครูและนักเรียน ได้แสดงศักยภาพในการจัดการศึกษาของโรงเรียน ให้เป็นที่ประจักษ์ 
8.3 จำนวนนักเรียนท่ีตัดสินใจสมัครเรียนต่อในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 และ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 
ปีการศึกษา 2565 ณ โรงเรียนพุนพนิพิทยาคม เพิ่มมากขึ้น 

 
ลงช่ือ.............................................................ผู้เสนอโครงการ 

                                          (นางเกศสุนีย์  งานไพโรจน์) 
                                                     ……..………../…………………………/……………… 

 
ลงช่ือ...........................................                              ลงช่ือ.........................................ผู้เห็นชอบโครงการ   
         (นางเนตรนภา ปาละแม)                                       (นางเกศสุนีย์  งานไพโรจน์) 
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ    รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ  
 
อนุมัติงบประมาณ จำนวน 200,000 บาท 
โดยใช้เงิน      1.  อุดหนุนการเรียนการสอน  ..................... บาท     
 2.  อุดหนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 200,000  บาท 
                  3.  บกศ ....................................................... บาท     
 4.  รายได้สถานศึกษา ................................... บาท   
                  5.  อื่น ๆ ....................................………………… บาท 
 
 
                                         ลงช่ือ………………………………………………… 
                    (นายธีรเดช จู่ท่ิน) 
           ผู้อำนวยการโรงเรียนพุนพินพทยาคม 
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ชื่องาน/โครงการ     ส่งเสริมคุณธรรม 
ลักษณะโครงการ      โครงการใหม่       โครงการต่อเนื่อง   โครงการพิเศษ 
สนองกลยุทธ์ของโรงเรียน ข้อที่ 2 โครงการหลักที่ 8   
สนองมาตรฐานการศึกษา  
  มาตรฐานที ่1 คุณภาพของผูเ้รียน 

   ข้อที่ 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน       ตัวบ่งชี้ย่อยที่  
   ข้อที่ 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผูเ้รียน     ตัวบ่งชี้ย่อยที่ 1,2,3 

  มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา  ตัวบ่งชี้ย่อยที่  
  มาตรฐานที ่3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  ตัวบ่งชี้ย่อยที่  
ส่งเสริมค่านยิม 12 ประการ ข้อที่ 1, 2, 5, 8, 9 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายฉูอีบ  ยาชะรัด     
งาน/กลุ่มสาระ งานกิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้เรียน 
กลุ่มบริหาร งานกิจการนักเรียน  
ระยะเวลาดำเนินงาน/โครงการ ตลอดปีการศกึษา 

1. หลักการและเหตุผล 
กระบวนการพัฒนาผู้เรียน คือ การจัดกิจกรรมอย่างหลากหลาย ต่อเน่ือง เป็นวิถีชีวิตเพื่อให้ผู้เรียน

รู้จักคิด มีการฝึกปฏิบัติเสมอๆ ทั้งด้านความประพฤติ ศีล สมาธิ ปัญญา เพื่อความเจริญงอกงามในทุกขั้นตอน
ของชีวิต โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การกิน อยู่ ดู ฟัง ในชีวิตประจำวันที่มีสติสัมปชัญญะคอยกำกับ เพื่อให้ผู้เรียน
พัฒนาตนจนเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมให้เจริญสืบต่อไป และเนื่องจากพุทธศาสนามี
หลักการพัฒนาว่ามนุษย์ทุกคนมีศักยภาพที่จะฝึกฝนและพัฒนาได้ ประกอบกับวิเคราะห์ผู้เรียนว่ามีสติปัญญา
อุปนิสัยความพร้อมและภูมิหลังที่แตกต่าง การพัฒนาจึงเน้นที่ตัวผู้เรียนแต่ละคนเป็นสำคัญ 

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม ตระหนักถึงความสำคัญ จึงจัดทำโครงการโรงเรียนคุณธรรมขึ้น เพื่อปลูกฝัง
คุณธรรม จริยธรรม ความสำนึกในความเป็นชาติไทย และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรฐกิจพอเพียง และ
สามารถพัฒนานักเรียนได้ตามหลักการและเหตุผลข้างต้น ตามความเหมาะสมกับบริบทของโรงเรียนพุนพิน
พทิยาคม  

โดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการดำเนินงานหรือคำว่าสอดคล้อง
กับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

2. วัตถุประสงค์โครงการ 
2.1  เพื่อให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและคณุลักษณะที่พึงประสงค์ที่ดี 
2.2  เพื่อให้นักเรียนสามารถดำเนินชีวิตในสังคมได้อย่างสงบสุขและเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผูอ้ื่น 
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2.3  เพื่อให้นักเรียนได้ตระหนักและรู้เท่าทันโทษของอบายมุขต่างๆที่ส่งผลกระทบต่อตนเอง 
ครอบครัวและประเทศชาติ 

2.4 เพื่อรักษาและธำรงไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอัน
ดีงาม 

3. เป้าหมายโครงการ 
 3.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ  

3.1.1 ครู บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนพุนพินพิทยาคม เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 90  
    3.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ  

3.2.1 นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการมีคุณธรรม จริยธรรมและมีคณุลักษณะอันพึงประสงค์ อยู่ในระดับดี
ขึน้ไป 

4.  กิจกรรมและวิธีการดำเนินงาน 

กิจกรรม 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมที่ 1 : วันวันสำคัญสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตรยิ์ 
1. ข้ันเตรียม (Plan)  

ตลอดปี
การศกึษา 

 
ครูฉูอบี  ยาชะรัด                       
ครูวรวด ี ไชย-
นาเคนทร์ 
ครูธีระพงศ์ ศกัดา 
ครูวรศิรา ศักดา 
ครูธดา ยกอินทร ์
ครูชาลิสา แกว้ประเทศ 

- ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานเพื่อวางแผนการปฏิบัตงิาน 
- มอบหมายภาระงานในการเตรียมดำเนินการ 
- จดัทำโครงการนำเสนอเพื่อขอรับการพจิารณา 
2. ข้ันปฏิบัติ (DO) 
- จดัประชุมเพื่อดำเนินการ 
- แผนการประชาสัมพันธ์โครงการ 
- แจ้งคำสั่งให้คณะกรรมการดำเนินงาน 
- ดำเนินการตามแผนการปฏิบัติงาน 
3. ข้ันติดตามผล (Check) 
- ความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมโครงการ 
- รายงานการดำเนินงาน 
4. ข้ันสรุปรายงานผล (Action) 
- นำผลการประเมินไปปรับปรุงและพัฒนาต่อไป 
กิจกรรมที่ 2 : วันไหว้คร ู
1. ข้ันเตรียม (Plan)  

มิถุนายน 
 
ครูฉูอีบ  ยาชะรัด                       
ครูวรวด ี ไชย-
นาเคนทร์ 
ครูธดา ยกอินทร ์
ครูชาลิสา แกว้ประเทศ 

- ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานเพื่อวางแผนการปฏิบัติงาน 
- มอบหมายภาระงานในการเตรียมดำเนินการ 
- จดัทำโครงการนำเสนอเพื่อขอรับการพจิารณา 
2. ข้ันปฏิบัติ (DO) 
- จดัประชุมเพื่อดำเนินการ 
- แผนการประชาสัมพันธ์โครงการ 
- แจ้งคำสั่งให้คณะกรรมการดำเนินงาน 
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กิจกรรม 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

- ดำเนินการตามแผนการปฏิบัติงาน 
3. ข้ันติดตามผล (Check) 
- ความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมโครงการ 
- รายงานการดำเนินงาน 
4. ข้ันสรปุรายงานผล (Action) 
- นำผลการประเมินไปปรับปรุงและพัฒนาต่อไป 
กิจกรรมที่ 3 : วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา 
1. ข้ันเตรียม (Plan)  

กรกฎาคม 
 
ครูวรวด ี ไชย-
นาเคนทร์ 
หัวหน้าระดับ 

- ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานเพื่อวางแผนการปฏิบัติงาน 
- มอบหมายภาระงานในการเตรียมดำเนินการ 
- จดัทำโครงการนำเสนอเพื่อขอรับการพจิารณา 
2. ข้ันปฏิบัติ (DO) 
- จดัประชุมเพื่อดำเนินการ 
- แผนการประชาสัมพันธ์โครงการ 
- แจ้งคำสั่งให้คณะกรรมการดำเนินงาน 
- ดำเนินการตามแผนการปฏิบัติงาน 
3. ข้ันติดตามผล (Check) 
- ความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมโครงการ 
- รายงานการดำเนินงาน 
4. ข้ันสรุปรายงานผล (Action) 
- นำผลการประเมินไปปรับปรุงและพัฒนาต่อไป 
กิจกรรมที่ 4 : โครงการคุณธรรม (ทำบุญ ตักบาตร งานบุญ) 
1. ข้ันเตรียม (Plan)  

ตลอดปี
การศกึษา 

 
ครูวรวด ี ไชย-
นาเคนทร ์
หัวหน้าระดับ 

- ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานเพื่อวางแผนการปฏิบัติงาน 
- มอบหมายภาระงานในการเตรียมดำเนินการ 
- จดัทำโครงการนำเสนอเพื่อขอรับการพจิารณา 
2. ข้ันปฏิบัติ (DO) 
- จดัประชุมเพื่อดำเนินการ 
- แผนการประชาสัมพันธ์โครงการ 
- แจ้งคำสั่งให้คณะกรรมการดำเนินงาน 
- ดำเนินการตามแผนการปฏิบัติงาน 
3. ข้ันติดตามผล (Check) 
- ความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมโครงการ 
- รายงานการดำเนินงาน 
4. ข้ันสรุปรายงานผล (Acting) 
- นำผลการประเมินไปปรับปรุงและพัฒนาต่อไป 
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กิจกรรม 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมที่ 5 : วันลอยกระทง 
1. ข้ันเตรียม (Plan)  

พฤศจิกายน 
 
ครูฉูอีบ  ยาชะรัด                       
ครูวรวด ี ไชย-
นาเคนทร์ 
ครูธดา ยกอินทร ์
ครูชาลิสา แกว้ประเทศ 

- ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานเพื่อวางแผนการปฏิบัติงาน 
- มอบหมายภาระงานในการเตรียมดำเนินการ 
- จดัทำโครงการนำเสนอเพื่อขอรับการพจิารณา 
2. ข้ันปฏิบัติ (DO) 
- จดัประชุมเพื่อดำเนินการ 
- แผนการประชาสัมพันธ์โครงการ 
- แจ้งคำสั่งให้คณะกรรมการดำเนินงาน 
- ดำเนินการตามแผนการปฏิบัติงาน 
3. ข้ันติดตามผล (Check) 
- ความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมโครงการ 
- รายงานการดำเนินงาน 
4. ข้ันสรุปรายงานผล (Acting) 
- นำผลการประเมินไปปรับปรุงและพัฒนาต่อไป 
กิจกรรมที่ 6 : วันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปใีหม่และวันข้ึนปีใหม่ 2565 
1. ข้ันเตรียม (Plan)  

ธันวาคม 
 
ครูฉูอีบ  ยาชะรัด                       
ครูวรวด ี ไชย-
นาเคนทร์ 
ครูธดา ยกอินทร ์
ครชูาลิสา แกว้ประเทศ 

- ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานเพื่อวางแผนการปฏิบัติงาน 
- มอบหมายภาระงานในการเตรียมดำเนินการ 
- จดัทำโครงการนำเสนอเพื่อขอรับการพจิารณา 
2. ข้ันปฏิบัติ (DO) 
- จดัประชุมเพื่อดำเนินการ 
- แผนการประชาสัมพันธ์โครงการ 
- แจ้งคำสั่งให้คณะกรรมการดำเนินงาน 
- ดำเนินการตามแผนการปฏิบัติงาน 
3. ข้ันติดตามผล (Check) 
- ความคิดเหน็ของผู้เข้าร่วมโครงการ 
- รายงานการดำเนินงาน 
4. ข้ันสรุปรายงานผล (Acting) 
- นำผลการประเมินไปปรับปรุงและพัฒนาต่อไป 
กิจกรรมที่ 7 : ค่ายคุณธรรม จริยธรรม เพ่ือพัฒนาคุณภาพชวีิต 

1. ข้ันเตรียม (Plan) พฤศจิกายน ครูรตันาภรณ ์ทองอิ่น 

- ประชุมชี้แจงผู้เกีย่วข้อง/วางแผนการปฏิบัตงิาน 

2. ข้ันปฏิบัติ (DO) มกราคม ครูรตันาภรณ ์ทองอิ่น 
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กิจกรรม 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

- ตดิต่อประสานงานกับวทิยากรที่เข้าร่วมโครงการ 
- ประชาสัมพันธ์ใหนั้กเรยีนทราบในการดำเนินกจิกรรม 
- ดำเนินกจิกรรมตามแผนการปฏิบัตงิาน 

ครูวรศิรา ศักดา 
ครูเกียรติศักดิ์ ประชุมรัตน์ 
ครูณัฐพร เพชรสวัสดิ ์

3. ข้ันติดตามผล (Check) กุมภาพันธ ์ ครูรตันาภรณ ์ทองอิ่น 

- สำรวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการโดยใช้แบบสอบถาม 

4. ข้ันสรุปรายงานผล (Acting) กุมภาพันธ ์ ครูรตันาภรณ ์ทองอิ่น 

- จดัทำรายงานผลการดำเนินกิจกรรม 

 
5. งบประมาณทีใ่ช ้  

   โครงการนี้ใช้งบประมาณ 247,840 บาท จำแนกรายการใช้จา่ยดังนี ้

กิจกรรมและคำชีแ้จง การใช้งบประมาณ งบประมาณ 

กิจกรรมที่ 1 : กิจกรรมวันสำคัญ สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
 

1) กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมล
ลักษณ พระบรมราชนีิ 
2) กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี
ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่10) 
3) กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ 
พระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ 
4) กิจกรรมวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร 
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแหง่ชาติ 

80,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 
 

กิจกรรมที่ 2 : กิจกรรมวันไหว้ครู 16,840 

กจิกรรมที่ 3 : กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา 15,000 

กิจกรรมที่ 4 : กิจกรรมโครงการคุณธรรม (ทำบุญ ตักบาตร งานบุญ) 3,000 

กิจกรรมที่ 5 : กิจกรรมวันลอยกระทง 35,000 

กิจกรรมที่ 6 : กิจกรรมวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่และวันข้ึนปีใหม่ 2565 50,000 

กิจกรรมที่ 7 : กิจกรรมค่ายคุณธรรม จริยธรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 48,000 

รวมงบประมาณที่ใช้ท้ังสิ้น 247,840 
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6. สถานท่ีดำเนินการ  โรงเรียนพุนพินพิทยาคม 

7. การวัดและประเมินผลโครงการ 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือวัดและประเมินผล 

เชิงปริมาณ   
ครู บุคลากรและนักเรียนโรงเรียน
พุนพินพิทยาคม เข้าร่วมกิจกรรม  
ร้อยละ 90  

1. จัดเก็บข้อมลูจากเอกสาร หลักฐาน 
2. สัมภาษณ์เจ้าหนา้ที่ที่เกี่ยวข้อง 
3. สังเกต 
4. วิเคราะห์ สังเคราะห์ รายละเอียด
จากแบบสอบถามความพึงพอใจในการ
เข้าร่วมกิจกรรม 

แบบสอบถามความพึงพอใจ
ในการเข้าร่วมกิจกรรม 

เชิงคุณภาพ    
นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการมีคุณธรรม 
จริยธรรมและมีคุณลักษณะอันพึ ง
ประสงค์ อยู่ในระดับดีขึ้นไป 

  

 
 8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

8.1  นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและคณุลักษณะที่พึงประสงค์ที่ดี 
8.2  นักเรียนสามารถดำเนินชีวิตในสังคมได้อย่างสงบสุขและเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้อื่น 
8.3  นักเรียนได้ตระหนักและรู้เท่าทันโทษของอบายมุขต่างๆที่ส่งผลกระทบต่อตนเอง ครอบครัวและ

ประเทศชาติ 
8.4 เพื่อรักษาและธำรงไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอัน

ดงีาม 
 

 
ลงชื่อ.............................................................ผู้เสนอโครงการ 

(นายฉูอีบ  ยาชะรัด) 
……..………../…………………………/……………… 

 
 
ลงชื่อ.............................................                            ลงชื่อ.........................................ผู้เห็นชอบโครงการ   
        (นางเพชรา  ทรายขาว)                                     (นางรจนา  จันทร์ช่วง) 
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานกจิการนกัเรียน                   รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานกจิการนักเรียน  
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อนุมัติงบประมาณ จำนวน  247,840 บาท 
โดยใช้เงิน      1.  อุดหนุนการเรียนการสอน……………………….…... บาท     
 2.  อดุหนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     247,840 บาท 
                  3.  บกศ………………………………………………………….. บาท     
 4.  รายได้สถานศึกษา………………………….…………….บาท   
                  5.  อื่นๆ ....................................………………………… บาท 
 
 

ลงชื่อ……………………………………………………………. 
               (นายธีรเดช  จู่ทิ่น) 
            ผู้อำนวยการโรงเรียนพุนพินพทยาคม 
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ชื่องาน/โครงการ   ส่งรุ่นพี่ยินดีรุ่น ประจำปีการศึกษา 2565 
ลักษณะโครงการ       โครงการใหม่       โครงการต่อเนื่อง   โครงการพิเศษ 
สนองกลยุทธ์ของโรงเรียน ข้อท่ี  2 , 5  โครงการหลักที่  8 
สนองมาตรฐานการศกึษา  
  มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 

   ข้อที่ 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน       ตัวบ่งชี้ย่อยที่  2  
   ข้อที่ 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน     ตัวบ่งชี้ย่อยที่  3, 4 

  มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา  ตัวบ่งชี้ย่อยที่  2.3   
  มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  ตัวบ่งชี้ย่อยที่  3.1 
สง่เสริมค่านิยม 12 ประการ ข้อที่ 6 , 8 , 12 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางกนกวรรณ  จรูญจันทร์    
งาน / กลุ่มสาระ   งานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
กลุ่มบริหาร   งานกจิการนักเรียน 
ระยะเวลาดำเนินงาน/โครงการ  เดือนมีนาคม 2566 

1. หลักการและเหตุผล 
กิจกรรม “ส่งรุ่นพี่ยินดีรุ่นน้อง”  เป็นกิจกรรมที่ได้ทำติดต่อกันเป็นเวลานานหลายปี เพื่อให้นักเรียน

โรงเรียนพุนพินพิทยาคมทุกคนได้แสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
ที่สำเร็จการศึกษาเพื่อไปศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น  เพื่อเป็นการแสดงความรัก ความสามัคคีที่มีต่อรุ่นพี่และ
รุ่นน้อง ในการจัดกิจกรรมนี้จะทำให้นักเรียนพุนพินพิทยาคมทุกระดับชั้น จำนวนประมาณ 2 ,000 คนได้มี
ส่วนร่วมในการทำกิจกรรมครั้งนีอ้ย่างพร้อมเพรียงกัน 

ในการดำเนินการในปีที่ผ่านมาได้มอบหมายให้ทุกระดับชั้นดำเนินการจัดทำซุ้มหรือกิจกรรม “ส่งรุ่น
พี่ ยินดีรุ่นน้อง”  โดยมอบหมายให้ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เป็นหลักในการดำเนินการซึ่งในการจัดกิจกรรม
ในปีที่ผ่านมา  นักเรียนโรงเรียนพุนพินพิทยาคมทุกระดับชั้น  มีความพึงพอใจในการจัดกิจกรรม “ส่งรุ่นพี่
ยินดีรุ่นน้อง”  โดยผลการประเมินความพึงพอใจระดับมากที่สุด คือ ควรจัดกิจกรรม“ส่งรุ่นพี่ ยินดีรุ่นน้อง”  
ให้กับนักเรียนในรุ่นต่อไป  ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ 4.71       

ในการจัดกิจกรรม “ส่งรุ่นพี่  ยินดีรุ่นน้อง” ได้น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ
พระบาทสมเด็จพระเข้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมาเป็นแนวทางในการดำเนินงาน นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการ
จัดกิจกรรมในครั้งนี้ และนำความรู้และประสบการณ์จากกิจกรรมดังกล่าวมาปรับใช้ในการดำรงชีวิตให้
สอดคล้องกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง คือ มีความรู้ มีคุณธรรม ใช้จ่ายพอประมาณ มีเหตุมีผล และมี
ภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี 
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2. วัตถุประสงค์โครงการ 
2.1  เพื่อให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรม “ส่งรุ่นพี่ยินดีรุ่นน้อง” 
2.2  เพื่อสร้างความรักความสามัคคีระหว่างรุ่นพีแ่ละรุ่นน้อง 
2.3 เพื่อปลูกจิตสำนึกทีด่ีแก่นักเรียน รักสถาบันชาต ิศาสนา พระมหากษัตริย ์

3. เป้าหมายโครงการ 
  3.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ  
  3.1.1 นักเรียนโรงเรียนพนุพินพิทยาคมทุกคนมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรม 

3.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ  
3.1.2 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่สำเร็จการศึกษาและ

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้   

4.  กิจกรรมและวิธีการดำเนินงาน 

กิจกรรม 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมที่ 1 : ฐานบูมสง่พี่ยินดีน้อง 
1. ข้ันเตรียม (Plan) พ.ย. 65  

ครูกนกวรรณ จรูญจันทร ์- ประชุมชี้แจงผู้เกี่ยวข้อง/วางแผนการปฏิบัติงาน 
2. ข้ันปฏิบัต ิ(DO) มี.ค. 66 
- ประสานงานกับหัวระดบั ม.1 , ม.2 , ม.4   
- แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 
- ดำเนินกิจกรรมตามโครงการ 
3. ข้ันติดตามผล (Check) มี.ค. 66 
- สำรวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการโดยใช้แบบสอบถาม 
4. ข้ันสรุปรายงานผล (Action) เม.ย. 66 

 - สรุปและรายงานผลการดำเนินกจิกรรม 
กิจกกรมที่ 2 : ฐาน ม.4 ส่งรุ่นพี่ยินดีรุ่นน้อง 
1. ข้ันเตรียม (Plan) พ.ย. 65  

ครูกนกวรรณ จรูญจันทร ์
ครูละอองพร อรุณส่ง 

- ประชุมชี้แจงผู้เกี่ยวข้อง/วางแผนการปฏิบัติงาน 
2. ข้ันปฏิบัติ (DO) มี.ค. 66 
- ประสานงานกับคณะครูและนักเรียนระดับชั้น ม.4 
- คณะครูและนักเรียนระดับชั้น ม.4  ดำเนินการตามแผนการปฏิบัติงาน 
3. ข้ันติดตามผล (Check) มี.ค. 66 
- สำรวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการโดยใช้แบบสอบถาม 
4. ข้ันสรุปรายงานผล (Action) เม.ย. 66 

 - สรุปและรายงานผลการดำเนินกิจกรรม 
กิจกรรมที่ 3 : ฐาน ม.1 ส่งรุ่นพี่ยินดีรุ่นน้อง 
1. ข้ันเตรียม (Plan) พ.ย. 65  
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กิจกรรม 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

- ประชุมชี้แจงผู้เกี่ยวข้อง/วางแผนการปฏิบัติงาน ครูกนกวรรณ จรูญจันทร ์
ครูอุสา บุญเกตุ 2. ข้ันปฏิบัติ (DO) มี.ค. 66 

- ประสานงานกับคณะครูและนักเรียนระดับชั้น ม.1 
- คณะครูและนกัเรียนระดับชั้น ม.1 ดำเนินการตามแผนการปฏิบัติงาน 
3. ข้ันติดตามผล (Check) มี.ค. 66 
- สำรวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการโดยใช้แบบสอบถาม 
4. ข้ันสรุปรายงานผล (Action) เม.ย. 66 

 - สรุปและรายงานผลการดำเนินกิจกรรม 
กิจกรรมที่ 4 : ฐาน ม.2 ส่งรุ่นพี่ยนิดีรุ่นน้อง 
1. ข้ันเตรียม (Plan) พ.ย. 65  

 
ครูกนกวรรณ จรูญจันทร ์
ครูธีระพงศ์ ศกัดา 

- ประชุมชี้แจงผู้เกี่ยวข้อง/วางแผนการปฏิบัติงาน 
2. ข้ันปฏิบัติ (DO) มี.ค. 66 
- ประสานงานกับคณะครูและนักเรียนระดับชั้น ม.1 
- คณะครูและนักเรียนระดับชั้น ม.1 ดำเนนิการตามแผนการปฏิบตัิงาน 
3. ข้ันติดตามผล (Check) มี.ค. 66 
- สำรวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการโดยใช้แบบสอบถาม 
4. ข้ันสรุปรายงานผล (Action) เม.ย. 66 

 - สรุปและรายงานผลการดำเนินกิจกรรม 
 
5. งบประมาณที่ใช้ 
  โครงการนี้ใช้งบประมาณ 50,000 บาท จำแนกรายการใช้จ่ายดังนี ้

กิจกรรมและคำชี้แจง การใช้งบประมาณ งบประมาณ 

กิจกรรมที่ 1 : ฐานบูมส่งพี่ยินดีน้อง 38,000 

กิจกรรมที่ 2 : ฐาน ม.4 ส่งรุ่นพี่ยินดีรุ่นน้อง 4,000 

กิจกรรมที่ 3 : ฐาน ม.1 ส่งรุ่นพี่ยินดรีุ่นน้อง 4,000 

กจิกรรมที่ 4 : ฐาน ม.2 สง่รุ่นพี่ยินดีรุ่นน้อง 4,000 

รวมงบประมาณที่ใช้ทั้งสิ้น 50,000 

 
6. สถานท่ีดำเนินการ  โรงเรียนพุนพินพิทยาคม 
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7. การวัดและประเมินผลโครงการ 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือวัดและประเมินผล 

เชิงปริมาณ   
1. นักเรียนโรงเรียนพุนพินพิทยาคม 
ทุกคนมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรม 

1. จัดเก็บขอ้มูลจากเอกสาร 
หลักฐาน 
2. สัมภาษณ์เจ้าหน้าทีท่ี่เกี่ยวข้อง 
3. สังเกต 
4. วิเคราะห์ สังเคราะห์ รายละเอียด
จากแบบประเมินความพึงพอใจ  

แบบประเมินความพึงพอใจ 

เชิงคุณภาพ   
1. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3
และมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่สำเร็จการศึกษา
และผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจ
ในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้   

  

 
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

8.1 นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรม “ส่งรุ่นพี่ยินดีรุ่นน้อง”        
8.2 รุ่นพี่และรุ่นน้องมีความรักความสามัคคีซึ่งกันและกัน 
8.3 นักเรียนมีจิตสำนึกทีด่ี รกัสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย ์

 
 

ลงชื่อ.............................................................ผู้เสนอโครงการ 
   (นางกนกวรรณ จรูญจนัทร์) 

                                     …..………../…………………………/……………… 
 
    ลงชื่อ...........................................                          ลงชื่อ.........................................ผู้เห็นชอบโครงการ   
           (นางเพชรา  ทรายขาว)                                            (นางรจนา  จันทร์ช่วง) 

        หัวหน้ากลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน                    รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานกจิการนักเรียน   
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อนุมัติงบประมาณ จำนวน 50,000  บาท 
โดยใช้เงิน      1.  อุดหนุนการเรียนการสอน……………………….…... บาท     
 2.  อดุหนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     50,000       บาท 
                  3.  บกศ………………………………………………………….. บาท     
 4.  รายได้สถานศึกษา………………………….…………….บาท   
                  5.  อื่นๆ ....................................………………………… บาท 
 
 

ลงชื่อ……………………………………………………………. 
               (นายธีรเดช  จู่ทิ่น) 
              ผู้อำนวยการโรงเรียนพุนพินพทยาคม 
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ชื่องาน/โครงการ โรงเรียนสีขาว 
ลักษณะโครงการ       โครงการใหม่       โครงการต่อเนื่อง   โครงการพิเศษ 
สนองกลยุทธ์ของโรงเรียน ข้อท่ี  2 , 5  โครงการหลักที่  8 , 13 
สนองมาตรฐานการศึกษา  
  มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเ้รียน 

   ข้อที่ 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน           ตัวบ่งชี้ย่อยที่  2  
   ข้อที่ 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน         ตัวบ่งชี้ย่อยที่  1,3,4 

  มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา ตัวบ่งชี้ย่อยที่  2.2,2.5 
  มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนทีเ่น้นผู้เรียนเป็นสำคัญ     ตัวบ่งชี้ย่อยที่  3.5 
สง่เสริมค่านิยม 12 ประการ ข้อที่ 2,3,4,8,9,10,11,12 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวณัฐพร  เพ็ชรสวสัดิ์     
งาน / กลุ่มสาระ    ฝ่ายงานส่งเสริมคุณธรรม จรยิธรรม 
กลุ่มบริหาร    กลุม่บริหารงานกจิการนกัเรียน 
ระยะเวลาดำเนนิงาน/โครงการ  ตลอดปีการศึกษา 

1. หลักการและเหตุผล 
การเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกในปัจจุบัน ก่อให้เกิดภาวะปัจจัยเสี่ยงต่อการพัฒนาเยาวชนของชาติ

มากมาย ปัญหาต่างๆในทุกๆด้านล้วนแต่เป็นตัวทำลายการพัฒนานักเรียนให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพทั้งด้าน
ร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ ความสามารถ คุณธรรม จริยธรรม และการมีวิถีชีวิตที่เป็นสุข เพื่อให้
นักเรียนทุกคนได้รับการดูแลจากคณะครู โดยมีผู้ปกครอง  ชุมชน  หน่วยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องเข้ามามี
ส่วนร่วมให้การดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย เพื่อให้นักเรียนทุกคนมีคุณภาพชีวิตและแก้วิกฤตสังคมได้
สามารถดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมแห่งเทคโนโลยีได้อย่างปกติสุข ดังนั้นโรงเรียนจึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้นมาเพื่อ
ตอบสนองนโยบายของภาครัฐ และสอดคล้องกับการจัดการศึกษาของโรงเรียนปัจจุบัน ที่มุ่งส่งเสริมให้
นักเรียนทุกคนเป็นคนดี อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข และบรรลุตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียน 
ตลอดจนนำข้อมูลไปกำหนดแนวทางสำหรับดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดในระยะต่อไป 

2. วัตถุประสงค์โครงการ 
 2.1 เพื่อลดการแพร่ระบาดของสิ่งเสพติดและอบายมุขในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา 
 2.2 เพื่อดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการติดสิ่งเสพติดและอบายมุขในสถานศึกษาให้มีความ
เข้มแข็งและยั่งยืน 
  2.3 เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาและสร้างระบบการป้องกันและแก้ไขปัญหาการติดสารเสพ
ติดและอบายมุข ปัจจัยเสี่ยงรอบๆสถานศึกษา 
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3. เป้าหมายโครงการ 
  3.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ  
  3.1.1 สถานศึกษาเข้าร่วมโครงการและรับการประเมินผลประจำปี เพื่อประกาศให้เป็น
สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข 

3.1.2 ผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำทางศาสนา ในชุมชนทุกแห่งที่สถานศึกษาตั้งอยู่ในชุมชน
ให้การสนับสนุนส่งเสริมการดำเนินงานตามโครงการโรงเรียนสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมขุ 

3.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ  

ชื่อกิจกรรม ค่าเป้าหมาย 

กิจกรรมโรงเรียนสีขาวปลอดยาเสพตดิและอบายมุข   ร้อยละ 100 
กิจกรรมขยายผลเพื่อพฒันา (ด้านการค้นหา) 
- การจดัทำข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคลตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
- การสุ่มตรวจปัสสาวะของนักเรียนกลุ่มเสี่ยง/กลุ่มเสพ/กลุ่มติด 
- การคดักรองจำแนกกลุม่ปลอด/กลุ่มเสี่ยง/กลุ่มเสพ/กลุ่มติด/กลุ่มค้า 
- การรายงานการสำรวจสภาพการใช้สารเสพตดิ (บุหรี่) 

นักเรียนที่มีพฤติกรรมเสี่ยง 

กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกบัยาเสพติดและอบายมุขจากวทิยากร นักเรียนที่มีพฤติกรรมเสี่ยง 

4.  กิจกรรมและวิธีการดำเนินงาน 

กิจกรรม 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมที่ 1 : โรงเรียนสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข   
1. ข้ันเตรียม (Plan)  

พ.ค.65 - 
มี.ค.66 

 
ครูณัฐพร เพ็ชรสวัสดิ ์- ประชุมคณะครูศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการ 

- จดัทำโครงการและเสนอขออนมุัติ 
2. ข้ันปฏิบัต ิ(DO) 
- ประชุมครูในโรงเรียน ชี้แจง มอบหมาย แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ 
- กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดและเอดส์ 
     - วันงดสูบบุหรี่ 
     - วันต่อตา้นยาเสพตดิ 
- อบรมรูท้ันภัยโรคเอดสแ์ละยาเสพติด 
3. ข้ันติดตามผล (Check) 
- ติดตาม กำกับ แก้ปัญหา เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย ประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์และนโยบาย 
4. ข้ันสรุปรายงานผล (Action) 
- สรุปและรายงานผลการดำเนินกิจกรรม 
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กจิกรรม 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมที่ 2 : กิจกรรมขยายผลเพือ่พัฒนา (ด้านการคน้หา) 
1. ข้ันเตรียม (Plan)  

พ.ค.65 - 
มี.ค.66 

 
ครูณัฐพร เพ็ชรสวัสดิ ์
 

- การจดัทำข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคลตามระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 
2. ข้ันปฏิบัติ (DO) 
- การสุ่มตรวจปัสสาวะของนักเรียนกลุ่มเสี่ยง/กลุ่มเสพ/กลุ่มติด 
- การคดักรองจำแนกกลุม่ปลอด/กลุ่มเสี่ยง/กลุ่มเสพ/กลุ่มติด/กลุ่มค้า 
3. ข้ันติดตามผล (Check) 
- ตดิตาม กำกับ แก้ปัญหา เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย ประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์และนโยบาย 
4. ข้ันสรุปรายงานผล (Action) 
- สรุปและรายงานผลการดำเนินกิจกรรม 
กิจกรรมที่ 3 : กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดจากวิทยากร 
1. ข้ันเตรียม (Plan)  

พ.ค.65 - 
มี.ค.66 

 
ครูณัฐพร เพ็ชรสวัสดิ ์- ประชุมคณะดำเนินงาน เพื่อวางแผนและกำหนดแนวทางในการ

ดำเนินงาน  
- นำเสนอรูปแบบโครงการเพื่อขอความเห็นชอบ  
- จัดทำโครงการและนำเสนอเพื่อขออนุมัติโครงการ  
- ประสานงานกับคณะดำเนินงาน เพื่อชี้แจงรายละเอียดโครงการ 
และขอความร่วมมือในการดำเนินการและประชาสัมพันธ์โครงการกับ
หน่วยงานและผู้ที่เกี่ยวข้อง  
- ประชาสัมพันธ์โครงการ เพื่อแจ้งรายละเอียดโครงการแก่นักเรียน  
- จัดเตรียมป้ายโครงการ เอกสาร ข้อมูลและอุปกรณ์ต่างๆในการจัด
โครงการ 
2. ข้ันปฏิบัติ (DO) 
- ประชุม ชี้แจงและประชาสัมพันธ์โครงการแก่คณะทำงานและ
นักเรียน 
- จัดโครงการติดต่อวิทยากร  
- ให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด โดยเชิญวิทยากรจากสถานีตำรวจภูธร
และวิทยากรจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ 
3. ข้ันติดตามผล (Check) 
- สำรวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการโดยใช้แบบสอบถาม 
4. ข้ันสรุปรายงานผล (Action) 
- สรุปและรายงานผลการดำเนินกิจกรรม 
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5. งบประมาณที่ใช้ 
  โครงการนี้ใช้งบประมาณ 50,000 บาท จำแนกรายการใช้จ่ายดังนี้ 

กิจกรรมและคำชี้แจง การใช้งบประมาณ งบประมาณ 

กิจกรรมที่ 1 : กิจกรรมโรงเรียนสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข   20,000 

กิจกรรมที่ 2 : กิจกรรมขยายผลเพื่อพัฒนา (ด้านการค้นหา) 10,000 

กิจกรรมที่ 3 : กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดและอบายมุขจากวิทยากร 20,000 

รวมงบประมาณที่ใช้ทั้งสิ้น 50,000 

 

6. สถานท่ีดำเนินการ  โรงเรียนพุนพินพิทยาคม 

 

7. การวัดและประเมินผลโครงการ 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือวัดและ
ประเมินผล 

เชิงปริมาณ   
1. สถานศึกษาเข้าร่วมโครงการและรับการ
ประเมินผลประจำปี  เพื่ อประกาศให้ เป็น
สถานศึ กษ าสี ขาว ปลอดยาเสพติ ดและ
อบายมุข 
2. ผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำทางศาสนา ใน
ชุมชนทุกแห่งที่สถานศึกษาตั้งอยู่ในชุมชนให้
การสนับสนุนส่งเสริมการดำเนินงานตาม
โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติด
และอบายมุข 

1. จัดเก็บข้อมูลจากเอกสาร 
หลักฐาน 
2. สั ม ภ าษ ณ์ เจ้ าห น้ าที่ ที่
เกี่ยวข้อง 
3. สังเกต 
4. วิ เค ร า ะ ห์  สั ง เค ร า ะ ห์  
รายละเอียดจากแบบประเมิน
ความพึงพอใจ  

1. แบบสังเกตพฤติกรรม
ของนักเรียน 
2. แบบสอบถาม  

เชิงคุณภาพ   
1. ผู้บริหารสถานศึกษา ครู อาจารย์ ผู้ปกครอง 
และนักเรียน มีจิตสำนึกร่วมกันในการดูแล กลุ่ม
เสี่ยง กลุ่มเสพ กลุ่มติด และกลุ่มค้า เฝ้าระวังไม่ให้
มีการแพร่ระบาดของยาเสพติดและอบายมุข 
2. ผู้นำท้องถิ่นผู้นำชุมชน มีจิตสาธารณะ รู้จัก
เสียสละ มีภาวการณ์เปน็ผู้นำและ      ผู้ตามที่ดี         
3. เป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบ้านกับ
โรงเรียน 
4. โรงเรียนเป็นสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติด 

1. จากข้อมูล  เอกสารและ
หลักฐาน 
2. การสัมภาษณ์ 
3. การสังเกต 
4. การเข้าร่วมกิจกรรมการ
อบรมเกี่ยวกับสิ่งเสพติดและ
อบายมุขต่างๆ 
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ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือวัดและ
ประเมินผล 

5. ร้อยละ 100 ของนักเรียนมีพลานามัย
สมบูรณ์ มีความรู้ความเข้าใจในโทษของยาเสพ
ติดและอบายมุข 
 
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
 8.1 การแพร่ระบาดของสิ่งเสพติดและอบายมุขในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา 
  8.2 การดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการติดสิ่งเสพติดและอบายมุขในสถานศึกษามีความ
เข้มแข็งและยั่งยืน 
 8.3 มีการพัฒนาและสร้างระบบการป้องกันและแก้ไขปัญหาการติดสารเสพติดและอบายมุข ปัจจัย
เสี่ยงรอบ ๆ สถานศึกษา 
 
 

ลงชื่อ.............................................................ผู้เสนอโครงการ 
      (นางสาวณฐัพร  เพช็รสวัสดิ์) 

                                        ……..………../…………………………/……………… 
 
 
    ลงชื่อ...........................................                        ลงชื่อ............................................ผู้เห็นชอบโครงการ   
           (นางเพชรา  ทรายขาว)                                          (นางรจนา  จันทร์ช่วง) 

        หัวหน้ากลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน                  รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานกจิการนักเรียน   
 
อนุมัติงบประมาณ จำนวน 50,000 บาท 
โดยใช้เงิน      1.  อุดหนุนการเรียนการสอน……………………….…... บาท     
 2.  อดุหนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   50,000         บาท 
                  3.  บกศ………………………………………………………….. บาท     
 4.  รายได้สถานศึกษา………………………….…………….บาท   
                  5.  อื่นๆ ....................................………………………… บาท 
 
 

ลงชื่อ……………………………………………………………. 
               (นายธีรเดช  จู่ทิ่น) 
              ผู้อำนวยการโรงเรียนพุนพินพทยาคม 
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ชือ่งาน/โครงการ  ปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 1 และ 4 
ลักษณะโครงการ       โครงการใหม่       โครงการต่อเน่ือง   โครงการพิเศษ 
สนองกลยุทธ์ของโรงเรียน ข้อท่ี  2   โครงการหลักที่  13 
สนองมาตรฐานการศึกษา  
  มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 

   ข้อที่ 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน       ตัวบ่งชี้ย่อยที่   
   ข้อที่ 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน     ตัวบ่งชี้ย่อยที่  1.3 

   มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา  ตัวบ่งชี้ย่อยที่   
   มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  ตัวบ่งชี้ย่อยที่   
สง่เสริมค่านิยม 12 ประการ ข้อที่ 6,8,11,12 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางละอองพร  อรุณส่ง      
งาน / กลุ่มสาระ    ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 4              
กลุ่มบริหาร    กลุ่มบรหิารงานกิจการนักเรียน 
ระยะเวลาดำเนินงาน/โครงการ  1-16 พฤษภาคม 2565 

1. หลักการและเหตุผล 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 กำหนดแนวทางการจัดการศึกษาโดยยึดหลักว่า 

ผู้เรียนทุกคนมีความรู้ความสามารถเรียนรู้  และพัฒนาตนเองได้ ผู้เรียนมีความสำคัญที่สุด กระบวนการ
จัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติ และเต็มศักยภาพ โดยคำนึงถึงความแตกต่าง
ระหว่าง บุคคล ฝึกทักษะกระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ และการประยุกต์ความรู้ มาใช้
ในการแก้ปัญหา และเรียนรู้จากประสบการณ์จริงประกอบกับมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว  ของสังคมและ
เทคโนโลยี ก่อให้เกิดทั้งผลดี และผลเสียต่อการดำเนินชีวิตในปัจจุบัน จำเป็นต้องปรับเปลี่ยนวิธีการดำเนิน
ชีวิตให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีคุณค่า มีศักดิ์ศรี และมีความสุข 

การปฐมนิเทศ คือ การแนะนำให้นักเรียนใหม่ได้ทราบถึงกฎระเบียบข้อบังคับวินัย ผู้บริหาร ตลอด
จนถึงการปฏิบัติตัวของนักเรียนที่ต้องเข้ามาอยู่ในโรงเรียน การปฐมนิเทศนับว่าเป็นกิจกรรมที่มีความสำคัญ
ยิ่ง ที่จะต้องจัดขึ้น เพื่อให้นักเรียนได้ทราบถึงประวัติความเป็นมาของโรงเรียน โครงสร้างขององค์กร ผู้บริหาร
และบุคลากร   รับทราบถึงกฎระเบียบ ข้อบังคับ วินัย การปฏิบัติตัวของนักเรียน  ตลอดจนช่วยปลูกฝัง
ทัศนคติ ให้มีความรู้สึกที่ดีต่อโรงเรียน และเพื่อนนักเรียน 

ด้วยเหตุนี้ กลุ่มยริหารกิจการนักเรียน โรงเรียนพุนพินพิทยาคม จึงได้จัดจัดกิจกรรมปฐมนิเทศ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ นักเรยีนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ขึ้น 
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2. วัตถุประสงค์โครงการ 
2.1 เพื่อฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องประวัติความเป็นมาของโรงเรียนและแนะนำโครงสร้างขององค์กร 

ผู้บริหารและบุคลากร อาคารสถานที่ กฎระเบียบ ข้อบังคับ วินัย การปฏิบัติตัวของนักเรียน ตลอดจนสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดีระหวา่งนักเรียนและครู 

2.2 เพื่อปลูกฝังทัศนคติแก่นักเรียนใหม่ ให้มีความรู้สึกที่ดีต่อโรงเรียน และเพื่อนนักเรียน 
3. เป้าหมายโครงการ 
 3.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ  

3.1.1 นักเรียนของโรงเรียนพุนพินพิทยาคม ระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2565  
จำนวน 726 คน 

3.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ  
  3.2.1 นักเรียนได้รับความรู้เรื่อง กฎระเบียบข้อบังคับ วินัย ผู้บริหาร การปฏิบัติตัวของ
นักเรียน ประวัติความเป็นมาของโรงเรียนโครงสร้างขององค์กรผู้บริหารและบุคลากร ตลอดจนปลูกฝัง
ทัศนคติแก่นักเรียนใหม่ ใหม้ีความรู้สึกที่ดีต่อโรงเรียน และเพื่อนนักเรียน 

4.  กิจกรรมและวิธีการดำเนินงาน 

กิจกรรม 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมที่ 1 : ปฐมนิเทศนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 
1. ข้ันเตรียม (Plan)  

ก.พ.-พ.ค.65 
 
ครูละอองพร  อรุณส่ง - ประชุมครูระดับม.1, ม.4 คณะครูกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

และสภานักเรียนเพื่อวางแผนและกำหนดระยะเวลาดำเนิน
โครงการ 
- เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 
- มอบหมายหน้าที่ 
2. ข้ันปฏิบัติ (DO) พ.ค.65 ครูละอองพร  อรุณส่ง 

ครูฉูอีบ ยาชะรดั 
ครูธีระพงศ์  ศักดา 

- จัดหาวัสดุที่ใช้ในกิจกรรม 
- ดำเนินการปฏบิัติกิจกรรมตามโครงการ โดยมีกิจกรรมดังนี้  
     1. นักเรียนใหม่พบผู้บริหาร 
     2. พี่สอนน้อง  
     3. กิจกรรมฐานต่างๆ 
3. ข้ันติดตามผล (Check) พ.ค.65 

 
ครูละอองพร  อรุณส่ง 
ครูอุสา บุญเกตุ - กำกับติดตามการดำเนินการตามแผนที่จัดเตรียมไว้ 

4. ข้ันสรุปรายงานผล (Action) พ.ค.65 ครูละอองพร  อรุณส่ง 
ครูอภสิรา  สุขทา - สรุปผลการจัดทำโครงการและประเมินผล เพื่อนำไปใช้ในการ

พัฒนาโครงการครั้งต่อไป 
กิจกกรมที่ 2 : มอบตัวเป็นศิษย์ 
1. ข้ันเตรียม (Plan)  

ก.พ.-พ.ค.65 
 
ครูละอองพร  อรุณส่ง - ประชุมครูระดับม.1, ม.4 คณะครูกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
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กิจกรรม 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

และสภานักเรียนเพื่อวางแผนและกำหนดระยะเวลาดำเนิน
โครงการ 
- เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 
- มอบหมายหน้าที่ 
 

 

2. ข้ันปฏิบัติ (DO) พ.ค.65 ครูละอองพร  อรุณส่ง 
ครูอุสา บุญเกตุ 
ครูฉูอีบ ยาชะรดั 

- จดัหาวัสดุที่ใชใ้นกิจกรรม 
- ดำเนินการปฏิบัตกิิจกรรมตามโครงการ 
3. ข้ันติดตามผล (Check) พ.ค.65 

 
ครูละอองพร  อรุณส่ง 
ครูอุสา บุญเกตุ - กำกับติดตามการดำเนินการตามแผนที่จัดเตรียมไว้ 

4. ข้ันสรุปรายงานผล (Action) พ.ค.65 ครูละอองพร  อรุณส่ง 
ครูอภิสรา  สุขทา - สรุปผลการจัดทำโครงการและประเมินผล เพื่อนำไปใช้ในการ

พัฒนาโครงการครั้งต่อไป 

5. งบประมาณที่ใช้ 
  โครงการนี้ใช้งบประมาณ 53,630 บาท จำแนกรายการใช้จ่ายดังนี้ 

กิจกรรมและคำชี้แจง การใช้งบประมาณ งบประมาณ 

กิจกรรมที่ 1 : ปฐมนิเทศนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 48,230 

กิจกรรมที่ 2 : มอบตัวเป็นศิษย ์ 5,400 

รวมงบประมาณที่ใช้ทัง้สิ้น 53,630 

 
6. สถานท่ีดำเนินการ  โรงเรียนพุนพินพิทยาคม 

7. การวัดและประเมินผลโครงการ 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือวัดและประเมินผล 

เชิงปริมาณ   
1. ร้อยละ 95 ของนักเรียนม.1 และ ม.
4 เข้าร่วมกิจกรรม  

1.จัดเก็บขอ้มลูจากเอกสาร หลักฐาน 
2.สัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ที่เกีย่วขอ้ง 
3. สังเกต 
4. วิเคราะห์ สังเคราะห์ รายละเอียด
จากแบบประเมินความพึงพอใจใน

ใบลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม 
แบบประเมินความพึงพอใจ 
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ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือวัดและประเมินผล 

การเข้าร่วมกิจกรรม 
เชิงคุณภาพ   
1 . นั ก เรี ย น ได้ รั บ ค วาม รู้ เกี่ ย วกั บ
โรงเรียน  
2. นักเรียนมีทัศนคติที่ดีต่อโรงเรียน ครู
และเพื่อนนักเรียน 

  

 
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
 8.1  นักเรียนได้รับความรู้เรื่องประวัติความเป็นมาของโรงเรียนและแนะนำโครงสร้างขององค์กร 
ผู้บริหารและบุคลากร อาคารสถานที่ กฎระเบียบ ข้อบังคับ วินัย การปฏิบัติตัวของนักเรียน ตลอดจนมี
ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างนักเรียนและครู 
 8.2  นักเรียนมทีัศนคติที่ดีต่อโรงเรียน เพื่อนนักเรียนและครู 
 
 

ลงชื่อ.............................................................ผู้เสนอโครงการ 
      (นางละอองพร อรณุส่ง) 

                                        ……..………../…………………………/……………… 
 
 
    ลงชื่อ...........................................                          ลงชื่อ.........................................ผู้เห็นชอบโครงการ   
           (นางเพชรา  ทรายขาว)                                             (นางรจนา  จันทร์ชว่ง) 

        หัวหน้ากลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน                   รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานกจิการนักเรียน   
 
 
อนุมัติงบประมาณ จำนวน 53,630 บาท 
โดยใช้เงิน      1.  อุดหนุนการเรียนการสอน……………………….…... บาท     
 2.  อดุหนุนกิจกรรมพัฒนาผูเ้รียน      53,630      บาท 
                  3.  บกศ………………………………………………………….. บาท     
 4.  รายได้สถานศึกษา………………………….…………….บาท   
                  5.  อื่นๆ ....................................………………………… บาท 
 

ลงชื่อ ………………………………………………. 
                    (นายธีรเดช  จู่ทิ่น) 
         ผู้อำนวยการโรงเรียนพุนพินพทยาคม 
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ชื่องาน/โครงการ  รักเป็น ปลอดภัย Young Love 
ลักษณะโครงการ       โครงการใหม่       โครงการต่อเน่ือง   โครงการพิเศษ 
สนองกลยุทธ์ของโรงเรียน ข้อท่ี  2   โครงการหลักที่  13 
สนองมาตรฐานการศึกษา  
  มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 

   ข้อที่ 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน       ตัวบ่งชี้ย่อยที่   
   ข้อที่ 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน     ตัวบ่งชี้ย่อยที่  1.3 

   มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา  ตัวบ่งชี้ย่อยที่   
   มาตรฐานที ่3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  ตัวบ่งชี้ย่อยที่   
สง่เสริมค่านิยม 12 ประการ ข้อที่ 5,6,9,11 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางละอองพร  อรุณส่ง      
งาน / กลุ่มสาระ    งานป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร , งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน              
กลุ่มบริหาร    กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน 
ระยะเวลาดำเนินงาน/โครงการ  1-20 กุมภาพันธ์ 2566 

1. หลักการและเหตุผล 
สภาพสังคมไทยในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงการดำรงชีวิตในวังคมจากครอบครัวขยายกลายเป็น

ครอบครัวเดี่ยว อีกทั้งสภาพเศรษฐกิจที่เปลี่ยนไปทำให้พ่อแม่ต้องประกอบอาชีพนอกบ้าน ส่งผลให้สภาพ
ครอบครัวขาดความอบอุ่น เยาวชนในครอบครัวขาดการดูแลและชี้แนะในสิ่งที่เหมาะสม ประกอบกับ
ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีและวัฒนธรรมข้าวชาติ ทำให้เยาวชนถูกกระตุ้นด้วยสิ่งเร้า เช่น สื่อลามกในโลก
อินเตอร์เน็ต สิ่งเหล่านี้มีผลทำให้เยาวชนเกิดพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม ด้วยการขาดวุฒภิาวะและทักษะในการ
ความคุมอารมณ์ทางเพศของตนเอง เยาวชนจึงมีเพศสัมพันธ์ในเวลาที่ไม่เหมาะสมและขาดความเข้าใจเรื่อง
เพศศึกษา จึงส่งผลให้เกิดการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ 

ปัญหาแม่วัยรุ่นตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์นับเป็นปัญหาที่สำคัญในสังคมปัจจุบันที่ต้องได้รับการแก้ไข 
เยาวมีความรู้เรื่องเพศศึกษา การคุมกำเนิด การป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในระดับที่ต่ำมาก ซึ่งยังมี
การรับรู้เรื่องเพศที่ไม่ถูกต้อง 

เนื่องจากวัยรุ่นที่ตั้งครรภ์ไม่พร้อมมีอายุน้อยลงมาก วัยรุ่นเหล่านี้จึงขาดวุฒิภาวะในการจัดการกับ
ปัญหาชีวิตที่เกิดขึ้น วัยรุ่นบางคนไม่ทราบว่าตนเองตั้งครรภ์ ทำให้ไม่ได้ดูแลสุขภาพร่งกาย และไม่ได้รับ
อาหารเสริม บุตรของแม่วัยรุ่นมักประสบปัญหาสุขภาพไม่แข็งแรง น้ำหนักน้อย บางรายหาทางออกโดย
วิธีการทำแท้ง ผลจากการทำแท้งที่ไม่ปลอดภัยอาจทำให้เด็กตกเลือด ติดเชื้อ รุนแรงจนอาจเสียชีวิตได้ บาง
รายก็ต้องออกจากโรงเรียนเนื่องจากอับอายส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของแม่วัยรุ่นในอนาคต 
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โรงเรียนพุนพินพิทยาคมได้ตระหนักถึงความสำคัญและความจำเป็นในการป้องกันปัญหาดังกล่าว จึง
จัดทำโครงการให้ความรู้กับนักเรียน เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้เรื่องเพศศึกษาและพัฒนาการทางเพศของ
ตนเองโดยให้เด็กและเยาวชนมีส่วนร่วมในการคิด มีการเรียนรู้โดยใช้กลุ่มเพื่อน เปิดดอกาสให้แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น ฝึกเยาวชนได้คิดถึงปัญหาทางเพศ การแก้ไขและป้องกันปัญหา 

2. วัตถุประสงค์โครงการ 
2.1 เพื่อสรา้งความตระหนักและมีองค์ความรู้เรื่องบทบาทและคุณค่าของการเป็นผูห้ญิงในสังคม 

พัฒนาการทางเพศ การจัดการอารมณ์ สัมพันธภาพทางเพศ พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของวัยรุ่นแกน่ักเรียน 
2.2 เพื่อให้นักเรียนมีความรู้เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับการเกดิโรคติดตอ่ทางเพศสัมพนัธ์ 
2.3 เพื่อเสริมสร้างความภาคภูมิใจในตนเองของวัยรุ่นและมีทักษะในการปฏิเสธต่อพฤตกิรรมที่เสียง

ต่อการดำรงชีวิต 

3. เป้าหมายโครงการ 
 3.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ  
  3.1.1 นักเรียนหญิง ระดบัชั้น ม.2 และ ม.3 ปีการศึกษา 2565 จำนวน 400 คน 
 3.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ  
  3.2.1 นักเรียนรู้และตระหนักถึงบทบาทและคุณค่าของการเป็นผู้หญิงในสังคม พัฒนาการ
ทางเพศ การจัดการอารมณ์ สัมพันธภาพทางเพศ พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของวัยรุ่น การเกิดโรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์ ความภาคภูมิใจในตนเองของวัยรุ่นและมีทักษะในการปฏิเสธต่อพฤติกรรมที่เสี ยงต่อการ
ดำรงชีวิต 

4.  กิจกรรมและวิธีการดำเนินงาน 

กจิกรรม 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมที่ 1 : รกัเป็น ปลอดภัย Young Love 
1. ข้ันเตรียม (Plan)  

มี.ค. 65 
 

ครูละอองพร  อรุณส่ง - ประชุมคณะครูกลุ่มบรหิารกิจการนักเรียนเพื่อวางแผนและกำหนด
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 
- เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 
- มอบหมายหนา้ที่ 
2. ข้ันปฏิบัติ (DO) ม.ค.-ก.พ.

66 
ครูละอองพร  อรุณส่ง 

- แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน  
- ตดิต่อคณะวิทยากร 
- ดำเนินกิจกรรม      
3. ข้ันติดตามผล (Check) ก.พ.66 ครูเพชรา  ทรายขาว 

 - กำกับติดตามการดำเนินการตามแผนที่จัดเตรียมไว้ 
4. ข้ันสรุปรายงานผล (Action) ก.พ.66 ครูละอองพร  อรุณส่ง 

 - สรุปผลการจัดทำโครงการและประเมินผล เพื่อนำไปใช้ในการพัฒนา
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กจิกรรม 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

โครงการครั้งต่อไป 
- สรุปผลการจัดทำโครงการและประเมินผล เพื่อนำไปใช้ในการพัฒนา
โครงการครั้งต่อไป 

5. งบประมาณที่ใช้ 
  โครงการนี้ใช้งบประมาณ 26,650 บาท จำแนกรายการใช้จ่ายดังนี้ 

กิจกรรมและคำชี้แจง การใช้งบประมาณ งบประมาณ 

กิจกรรมที่ 1 : รักเป็น ปลอดภัย Young Love 26,650 

รวมงบประมาณที่ใช้ทัง้สิ้น 26,650 

 
6. สถานท่ีดำเนินการ  โรงเรียนพุนพินพิทยาคม 

7. การวัดและประเมินผลโครงการ 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือวัดและ
ประเมินผล 

เชิงปริมาณ   
1. ร้อยละ 80 ของนักเรียนหญิง ม.2 และ 
ม.3 ปีการศึกษา 2565 เข้าร่วมกิจกรรม  

1. จัดเก็บข้อมูลจากเอกสาร  
หลักฐาน 
2. การตอบแบบประเมินความ 
พึงพอใจ 
3. สังเกต 

ใบลงทะเบียนเข้าร่วม
กิจกรรม 
แบบประเมินความพึง
พอใจ 

เชิงคุณภาพ   
1. นักเรียนรู้และตระหนักถึงบทบาทและ
คุณ ค่ าขอ งก าร เป็ น ผู้ ห ญิ ง ใน สั งค ม 
พัฒนาการทางเพศ การจัดการอารมณ์ 
สัมพันธภาพทางเพศ พฤติกรรมเสี่ยงทาง
เพศของวัยรุ่น  การเกิดโรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์ ความภาคภูมิใจในตนเองของ
วัยรุ่นและมีทั กษะในการปฏิ เสธต่ อ
พฤติกรรมที่เสยีงต่อการดำรงชีวิต  
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8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
8.1  นักเรียนรู้และตระหนักถึงบทบาทและคุณค่าของการเป็นผู้หญิงในสังคม พัฒนาการทางเพศ 

การจัดการอารมณ์ สัมพันธภาพทางเพศ พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของวัยรุ่น การเกิดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 
ความภาคภูมิใจในตนเองของวัยรุ่นและมีทักษะในการปฏิเสธต่อพฤติกรรมที่เสียงต่อการดำรงชีวติ 
 
 

ลงชื่อ.............................................................ผู้เสนอโครงการ 
      (นางละอองพร อรณุส่ง) 

                                        ……..………../…………………………/……………… 
 
    ลงชื่อ...........................................                          ลงชื่อ.........................................ผู้เห็นชอบโครงการ   
           (นางเพชรา  ทรายขาว)                                            (นางรจนา  จันทร์ช่วง) 

        หัวหน้ากลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน                  รองผู้อำนวยการกลุม่บริหารงานกิจการนกัเรยีน   
 

อนุมัติงบประมาณ จำนวน 26,650 บาท 
โดยใช้เงิน      1.  อุดหนุนการเรียนการสอน……………………….…... บาท     
 2.  อดุหนุนกิจกรรมพัฒนาผูเ้รียน     26,650       บาท 
                  3.  บกศ………………………………………………………….. บาท     
 4.  รายได้สถานศึกษา………………………….…………….บาท   
                  5.  อื่นๆ ....................................………………………… บาท 
 
 

   ลงชื่อ……………………………………………………………. 
               (นายธีรเดช  จู่ทิ่น) 
              ผู้อำนวยการโรงเรียนพุนพินพทยาคม 
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ชื่องาน/โครงการ ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
ลักษณะโครงการ     ◻  โครงการใหม่     ☑  โครงการต่อเนื่อง ◻  โครงการพิเศษ 
สนองกลยุทธ์ของโรงเรียน ข้อท่ี  5  โครงการหลักที่  9 
สนองมาตรฐานการศึกษา  
☑  มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 

◻   ข้อที่ 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวชิาการของผู้เรียน       ตัวบ่งชี้ย่อยที่   

☑   ข้อที ่1.2 คณุลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน     ตัวบ่งชี้ย่อยที่  1,3  

☑  มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา  ตัวบ่งชี้ย่อยที่  2.6  

◻  มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  ตัวบ่งชี้ย่อยที่   
ส่งเสริมค่านิยม 12 ประการ ข้อที่ 4,8,10,11,12 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางวริศรา  ศักดา 
งาน / กลุ่มสาระ    ฝ่ายงานส่งเสริมคุณธรรม จรยิธรรม 
กลุ่มบริหาร    กลุ่มบริหารงานกจิการนกัเรียน 
ระยะเวลาดำเนินงาน/โครงการ  1 เมษายน 2565 – 31 มีนาคม 2566 

1. หลักการและเหตุผล 
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาปีการศึกษา2542หมวดที่6ได้กำหนดไวว้่าการศึกษาต้องเป็นเพื่อพัฒนาคนไทย 
ให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจสติปัญญาความรู้มีคุณธรรมจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดำรง 
ชีวิตสามารถรว่มอยู่กับผูอ้ื่นได้อย่างมีความสุขโรงเรียนพุนพินพิทยาคมได้ดำเนินการตามโครงการระบบดูแล 
ช่วยเหลือนักเรียนและตระหนักถึงความจำเป็นที่ต้องดำเนินการให้ความชว่ยเหลือนักเรียนอย่างเร่งด่วนภาย 
ใต้สภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเรว็และหลากหลายในปัจจุบันเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเป็นคนดีมีความ 
สุขมีความสามารถทางสติปัญญาควบคู่ไปด้วยคณุธรรมจริยธรรมและสามารถดำรงตนอยู่ในสังคมได้อย่างมี 
ความสุขตลอดจนส่งเสรมิครูผู้ปกครองและเพื่อนนักเรียนด้วยกันให้มีศักยภาพในการร่วมกันดูแลช่วยเหลือนัก
เรียนอย่างเป็นระบบ
 โรงเรียนพุนพินพทิยาคมได้ดำเนินงานในระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนมาอย่างต่อเน่ืองสม่ำเสมอว่า 
โดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมาเป็นแนว 
ทางในการดำเนินงานและจากการประเมินโครงการพบวา่การดำเนินการตดิตามกิจกรรมระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนสามารถช่วยเหลอืนักเรียนในการแก้ปัญหาในด้านต่างๆ เช่น ดา้นการเรียน ความปลอดภัยในสังคม 
ปัญหายาเสพติดปัญหาทางเพศสิทธิเด็กและอื่นๆได้ดีเพื่อให้นักเรียนมีคุณภาพที่สมบูรณ์ทั้งทางร่างกายสังคม
และสติปัญญาจึงได้จัดทำโครงการนี้ข้ึนเพื่อพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน 
ต่อไป  
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2. วัตถุประสงค์โครงการ 
2.1เพื่อให้นักเรียนได้รับการดูแลช่วยเหลือและส่งเสริมพัฒนาเต็มตามศักยภาพเป็นคนที่สมบูรณ์ทั้งทางร่าง 
กาย อารมณ ์สังคม และสติปัญญา 
 2.2 เพื่อให้คร ูนักเรียน ผู้ปกครอง มีสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน รว่มกันช่วยเหลือแก้ปัญหาผู้เรียน 
 2.3เพื่อส่งเสริมให้ครูประจำชั้นบุคลากรในโรงเรียนผู้ปกครองเพื่อนนักเรียนและหน่วยงานอื่นๆ 
มีส่วนร่วมในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

3. เป้าหมายโครงการ 
  3.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ  
  3.1.1นักเรียนโรงเรียนพนุพินพิทยาคมทุกคนไดร้บัการช่วยเหลืออย่างทัว่ถึงและเหมาะสมตามความ 
เป็นจริง 
  3.1.2มีแบบฟอร์มในงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนแบบเดียวกันทั้งโรงเรียนและง่ายต่อการนำ 
ไปใช้ 
  3.1.3ผู้ปกครองนักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมในการพฒันา/ปรับปรุงแก้ไขปัญหานักเรียนตามโครงการระบบดูแล 
ช่วยเหลือนักเรียน 
  3.1.4 รายงานผลการประเมินโครงการ จำนวน 1 เล่ม 
     3.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ  
 3.2.1นักเรียนได้รับการดแูลช่วยเหลือและสามารถพัฒนาตนเองได้ตามศกัยภาพจนเป็นคนที่สมบูรณ์
ทั้งด้านรา่งกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา 
  3.2.2 คร ูนักเรียน ผู้ปกครอง มีสัมพันธภาพที่ดตีอ่กัน ร่วมกันช่วยเหลือแก้ปัญหาผู้เรียน 
 3.2.3ครูประจำชั้นบุคลากรในโรงเรียนผู้ปกครองเพื่อนนักเรียนและหน่วยงานอื่นๆมีส่วนร่วมในการดู
แลช่วยเหลือนักเรียน 
  3.2.4 ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มสี่วนร่วมทกุฝ่าย มคีวามพึงพอใจ ไม่น้อยกวา่รอ้ยละ 90 อยู่ในระดับ ดีเย่ียม 

4.  กิจกรรมและวิธีการดำเนินงาน 

กิจกรรม 
ระยะเวลาดำเ

นินการ 
ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมที่ 1 : กิจกรรมจัดซื้อโปรแกรมระบบปฏิบัติการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
1. ขั้นเตรียม (Plan)  

ตลอดปีการ 
ศึกษา 

 
ครูเพชรา  ทรายขาว - ประชุมชี้แจงผู้เกี่ยวข้อง/วางแผนการปฏิบัติงาน 

2. ขั้นปฏิบัติ (DO) 
- เสนอขออนุมัติโครงการ 
- 
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดซื้อโปรแกรมระบบปฏิบัติการระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
- ดำเนินกิจกรรมตามแผนการปฏิบัติงาน 
3. ขั้นติดตามผล (Check) 
- สำรวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมโดยใช้แบบสอบถาม 
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กิจกรรม 
ระยะเวลาดำเ

นินการ 
ผู้รับผิดชอบ 

4. ขั้นสรุปรายงานผล (Action) 
- สรุปและรายงานผลการดำเนินกิจกรรม 
กิจกรรมที่ 2 : กิจกรรมอบรมการใช้โปรแกรมระบบปฏิบัติการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
1. ขั้นเตรียม (Plan)  

มี.ค.-พ.ค.64 
 

ครูละอองพร  
อรุณส่ง 

- ประชุมชี้แจงผู้เกี่ยวข้อง/วางแผนการปฏิบัติงาน 
2. ขั้นปฏิบัติ (DO) 
- ตดิต่อประสานงานกับวทิยากรที่เข้าร่วมกิจกรรม 
- ประชาสัมพันธ์ให้คุณครูรับทราบถึงการดำเนินกิจกรรม 
- ดำเนินกิจกรรมตามแผนการปฏิบัติงาน 
3. ขั้นติดตามผล (Check) 
- สำรวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมโดยใช้แบบสอบถาม 
4. ขั้นสรุปรายงานผล (Action) 
- สรุปและรายงานผลการดำเนินกิจกรรม 
กิจกรรมที่ 3 : กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2564 
1. ขั้นเตรียม (Plan)  

ตลอดปีการ 
ศึกษา 

 
ครูจิราภรณ ์มีล่อง 

 
 

- ประชุมชี้แจงผู้เกี่ยวข้อง/วางแผนการปฏิบัติงาน 
2. ขั้นปฏิบัติ (DO) 
- เสนอขออนุมัติโครงการ 
- แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมประชุมผู้ปกครอง 
- ดำเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติงาน 
3. ขั้นติดตามผล (Check) 
- สำรวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการโดยใช้แบบสอบถาม 
4. ขั้นสรุปรายงานผล (Action) 
- สรุปและรายงานผลการดำเนินกิจกรรม 
กิจกรรมที่ 4 : กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน 
1. ขั้นเตรียม (Plan) เม.ย.64  

ครูนุชนาฏ 
กุลรัตนมาศ 

- ประชุมชี้แจงผู้เกี่ยวข้อง/วางแผนการปฏิบัติงาน 
2. ขั้นปฏิบัติ (DO) เม.ย.- ก.ค.64 

 - เสนอขออนุมัติโครงการ 
- แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 
- ดำเนินกิจกรรมตามโครงการ 
3. ขั้นติดตามผล (Check) ส.ค.64 
- ตดิตามผลการดำเนินกิจกรรม 
4. ขั้นสรุปรายงานผล (Action) ก.ย.64 
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กิจกรรม 
ระยะเวลาดำเ

นินการ 
ผู้รับผิดชอบ 

- สรุปและรายงานผลการดำเนินกิจกรรม 
 

 

กิจกรรมที่ 5 : กิจกรรมพัฒนาการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
1. ขั้นเตรียม (Plan)  

ตลอดปีการ 
ศึกษา 

 
ครูวรศิรา ศักดา - ประชุมชี้แจงผู้เกี่ยวข้อง/วางแผนการปฏิบัติงาน 

2. ขั้นปฏิบัติ (DO) 
- เสนอขออนุมัติโครงการ 
- แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 
- ดำเนินกิจกรรมตามโครงการ 
3. ขั้นติดตามผล (Check) 
- ตดิตามผลการดำเนินกิจกรรม 
4. ขั้นสรุปรายงานผล (Action) 
- สรุปและรายงานผลการดำเนินกิจกรรม 

 
5. งบประมาณที่ใช้ 
  โครงการนี้ใช้งบประมาณ 1,079,700 บาท จำแนกรายการใช้จ่ายดังนี ้

กิจกรรมและคำชี้แจง การใช้งบประมาณ งบประมาณ 

กิจกรรมที่1 
:กิจกรรมจดัซื้อโปรแกรมระบบปฏิบัติการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

730,000 

กิจกรรมที่2 : 
กิจกรรมอบรมการใชโ้ปรแกรมระบบปฏิบัติการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

5,000 

กิจกรรมที่ 3 : กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2565 112,000 

กิจกรรมที่ 4 : กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน 212,200 

กิจกรรมที่ 5 : กิจกรรมพัฒนาการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 20,500 

รวมงบประมาณที่ใช้ทั้งสิ้น 1,079,700 

 

6. สถานท่ีดำเนินการ  โรงเรียนพุนพินพิทยาคม 
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7. การวัดและประเมินผลโครงการ 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือวัดและประเมินผล 
เชิงปริมาณ   
1.นักเรียนโรงเรียนพุนพนิพิทยาคม 
ทุกคนมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรม 
 
 
 
 

1. จัดเก็บข้อมูลจากเอกสารหลักฐาน 
2. สัมภาษณ์เจ้าหน้าทีท่ี่เกี่ยวข้อง 
3. สังเกต 
4.วิเคราะห์สังเคราะห์รายละเอียด 
จากแบบประเมินความพึงพอใจ 

แบบประเมินความพึงพอใจ 

เชิงคุณภาพ   
1.นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
3และมัธยมศึกษาปีที่6ทีส่ำเร็จการ 
ศึกษาและผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึง
พอใจในการจัดกจิกรรมในครั้งนี้   

1. จัดเก็บข้อมูลจากเอกสารหลักฐาน 
2. สัมภาษณ์เจ้าหน้าทีท่ี่เกี่ยวข้อง 
3. สังเกต 
4.วิเคราะห์สังเคราะห์รายละเอียด 
จากแบบประเมินความพึงพอใจ 

แบบประเมินความพึงพอใจ 

 
 8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
1.เพื่อให้นักเรียนได้รับการดูแลชว่ยเหลือและส่งเสริมพัฒนาเต็มตามศักยภาพเป็นคนที่สมบูรณ์ทั้งทางรา่ง 
กาย อารมณ ์สังคม และสติปัญญา 
 2. เพื่อให้คร ูนักเรียน ผูป้กครอง มีสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน รว่มกันช่วยเหลือแก้ปัญหาผู้เรียน 
 3.เพื่อส่งเสริมให้ครูประจำชั้นบุคลากรในโรงเรียนผู้ปกครองเพื่อนนักเรียนและหน่วยงานอื่นๆ 
มีส่วนร่วมในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 
 

ลงชื่อ.............................................................ผู้เสนอโครงการ 
               (นางวริศรา ศักดา) 
                                      ……..………../…………………………/……………… 
 
 
    ลงชื่อ...........................................                          ลงชื่อ.........................................ผู้เห็นชอบโครงการ   
           (นางเพชรา  ทรายขาว)                                            (นางรจนา  จันทร์ช่วง) 
  หัวหน้ากลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน                   รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานกจิการนักเรียน   
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 อนุมัติงบประมาณ จำนวน 1,079,700 บาท 
โดยใช้เงิน      1. ◻ อดุหนุนการเรียนการสอน……………………….…... บาท     
  2.  อดุหนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน    1,079,700    บาท 
                  3. ◻ บกศ………………………………………………………….. บาท     
  4. ◻ รายได้สถานศึกษา………………………….…………….บาท   
                  5. ◻ อื่นๆ ....................................………………………… บาท 
 
 
       ลงชื่อ…………………………………………………………….  
                          (นายธีรเดช  จู่ทิ่น) 
        ผู้อำนวยการโรงเรียนพุนพินพทยาคม 
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ชื่องาน/โครงการ    ส่งเสริมสวัสดิภาพนักเรียน 
ลักษณะโครงการ       โครงการใหม่      โครงการต่อเนื่อง   โครงการพิเศษ 
สนองกลยุทธ์ของโรงเรียน ข้อท่ี  1,3, 4  โครงการหลกัที่  9 
สนองมาตรฐานการศกึษา  
  มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 

   ข้อที่ 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน       ตัวบ่งชี้ย่อยที่   
   ข้อที่ 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน     ตัวบ่งชี้ย่อยที่  1,3  

  มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา  ตัวบ่งชี้ย่อยที่  2.6  
    มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรยีนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  ตัวบ่งชี้ย่อยที่  3 
สง่เสริมค่านิยม 12 ประการ ข้อที่  8 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นายสุพร   อ่างทอง และ ว่าที ่ร.ต.ชัยณรงค์  ปิ่นกาญจนไพบูลย ์     
งาน / กลุ่มสาระ    งานสวัสดิภาพและความปลอดภัย               
กลุ่มบริหาร    กลุ่มบริหารงานกจิการนกัเรียน 
ระยะเวลาดำเนินงาน/โครงการ  1 เมษายน 2565 – 31 มีนาคม 2566 

1. หลักการและเหตุผล 
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไข้เพิ่มเติม (ฉบับที่2) พ.ศ.2545 ตาม

มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและจิตสำนึกในการอนุรักษ์และมีความปลอดภัย
ในการใช้รถ ใช้ถนนและทุกๆด้าน สถานศึกษาต้องมีการจัดให้มีกิจกรรมการความเป็นเอกลักษณ์ของชาติและ
ความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนอย่างถูกต้องเพื่อเป็นการลดอุบัติ เหตุ  รวมทั้งความปลอดภัยใน
ชีวิตประจำวัน ซึ่งโรงเรียนได้ให้ความสำคัญและตระหนักถึงความปลอดภัยของนักเรียน ทั้งในและนอก
โรงเรียน สร้างความตระหนักให้กับนักเรียนดังกล่าว 

โรงเรียนและฝ่ายกิจการนักเรียนโดยงานสวัสดิภาพและความปลอดภัย จึงได้จัดทำโครงการสวัสดิ
ภาพใหแ้กน่ักเรียน  

2. วัตถุประสงค์โครงการ 
 2.1 เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎจราจร กฎหมายจราจร การปฏิบัติตามกฏหมาย
จราจร  
 2.2 เพื่อให้นักเรียนสามารถนำความรู้ไปปฏิบัติให้เกิดความปลอดภัยในการเดินทางและขยายผลไป
ยังบุคคลอื่นและกลุ่มเพื่อนนักเรียนด้วยกัน  
 2.3 เพื่อปลูกฝังจิตส่านึกในพฤติกรรมป้องกัน ความปลอดภัยจากการใช้รถใช้ถนน 
 2.4 เพื่อให้นักเรียนได้รับความปลอดภัยในชีวิตประจำวัน 
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3. เป้าหมายโครงการ 
 3.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ  

3.1.1 นักเรียนจำนวน 2,000 คน ของโรงเรียนพุนพินพิทยาคมได้ตระหนักถึงความ
ปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนและได้นำความรู้ไปใช้ให้เกิด ประโยชน์ต่อชุมชนเกี่ยวกับเรื่องการใช้รถใช้ถนน
อย่างถูกต้องเพื่อเป็นการลดอุบัติเหตุ 

 
3.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ  

3.2.1 นักเรียนจำนวน 2,000 คน  ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่นักเรียนและมีความรับผิดชอบ
ถึงความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนและได้นำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน เกี่ยวกับเรื่องการใช้รถ
ใช้ถนนอย่างถกูต้องเพื่อเป็นการลดอุบัติเหตุ 

 
4.  กิจกรรมและวิธีการดำเนินงาน 

กิจกรรม 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมที่ 1 : กิจกรรมอบรมการขับขี่และตรวจสภาพรถ 
1. ข้ันเตรียม (Plan) ก.พ.65 ครูสุพร อา่งทอง 

ครูชัยณรงค ์ 
ปิ่นกาญจนไพบูลย ์     

- ประชุมชี้แจงผู้เกี่ยวข้อง/วางแผนการปฏิบัติงาน  
2. ข้ันปฏิบัติ (DO) มิ.ย.65 
- เสนอขออนุมัติโครงการ 
- แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการอบรมการขับขี่และตรวจสภาพรถ 
- ดำเนินกิจกรรมตามแผนการปฏิบัติงาน 
3. ข้ันติดตามผล (Check) มิ.ย.-ก.ย.65 
- นิเทศ ตดิตาม ประเมินผล 
4. ข้ันสรุปรายงานผล (Action) ก.ย.65 
- สรุปและรายงานผลการดำเนินกิจกรรม 
- นำผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนา 
กิจกรรมที่ 2 : กิจกรรมตาวิเศษ 
1. ข้ันเตรียม (Plan)  

ก.พ.65 
 
ครูสุพร อา่งทอง 
ครูชัยณรงค ์ 
ปิ่นกาญจนไพบูลย ์     

- ประชุมชี้แจงผูเ้กี่ยวข้อง/วางแผนการปฏิบัติงาน 
2. ขัน้ปฏิบัติ (DO)  

มิ.ย.65 - เสนอขออนุมัติโครงการ 
- แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมตาวิเศษ 
- ดำเนินกิจกรรมตามแผนการปฏิบัติงาน 
3. ข้ันติดตามผล (Check) มิ.ย.-ก.ย.65 
- นิเทศ ตดิตาม ประเมินผล 
4. ข้ันสรุปรายงานผล (Action) ก.ย.65 
- สรุปและรายงานผลการดำเนินกิจกรรม 
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กิจกรรม 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

- นำผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนา 
กิจกรรมที่ 3 : กิจกรรมอบรมใบอนุญาตขับขี่ 
1. ข้ันเตรียม (Plan)  

ก.พ.65 
 
ครูสุพร อา่งทอง 
ครูชัยณรงค ์ 
ปิ่นกาญจนไพบูลย ์     
 

- ประชุมชี้แจงผู้เกี่ยวข้อง/วางแผนการปฏิบัติงาน 
2. ข้ันปฏิบัติ (DO) ก.ค.-ส.ค.65 
- เสนอขออนุมัติโครงการ 
- แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมอบรมใบขับข่ี 
- ดำเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติงาน 
3. ข้ันติดตามผล (Check) มิ.ย.-ก.ย.65 
- นิเทศ ตดิตาม ประเมินผล 
4. ข้ันสรุปรายงานผล (Action) ก.ย.65 
- สรุปและรายงานผลการดำเนินกจิกรรม 
- นำผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนา 
 
5. งบประมาณที่ใช้ 
  โครงการนี้ใช้งบประมาณ 295,000 บาท จำแนกรายการใช้จา่ยดังนี ้

กิจกรรมและคำชีแ้จง การใช้งบประมาณ งบประมาณ 

กิจกรรมที่ 1 : กิจกรรมอบรมการขับขี่และตรวจสภาพรถ 25,000 

กิจกรรมที่ 2 : กิจกรรมตาวิเศษ 250,000 

กิจกรรมที่ 3 : กิจกรรมอบรมใบอนุญาตขับขี ่ 20,000 

รวมงบประมาณที่ใช้ทั้งสิ้น 295,000 

 
6. สถานท่ีดำเนินการ  โรงเรียนพุนพินพิทยาคม 
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7. การวัดและประเมินผลโครงการ 

ตัวชีว้ัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือวัดและประเมินผล 
เชิงปริมาณ 
1. นักเรียนจำนวน200 คนของ
โร ง เรี ยน พุ น พิ น พิ ท ย าค ม ได้
ตระหนักถึงความปลอดภัยในการ
ใช้รถใช้ถนนและได้นำความรู้ไปใช้
ให้เกิด ประโยชน์ต่อชุมชนเกี่ยวกับ
เรื่องการใช้รถใช้ถนนอย่างถูกต้อง
เพื่อเป็นการลดอุบัติเหตุ 

เชิงคุณภาพ 
1. นักเรียนตระหนักถึงบทบาท
ห น้ า ที่ นั ก เรี ย น แ ล ะ มี ค ว า ม
รับผิดชอบถึงความปลอดภัยใน
การใช้รถใช้ถนนและได้นำความรู้
ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน 
เกี่ ยวกับ เรื่องการใช้ รถใช้ถนน
อย่ า งถู ก ต้ อ ง เพื่ อ เป็ น ก ารลด
อุบัติเหตุ 
 

1. จัดเก็บข้อมูลจากเอกสาร 
หลักฐาน 
2. สัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ที่ เกี่ยว 
ข้อง 
3. สังเกต 
4. วิเคราะห์ สังเคราะห์ รายละ 
เอียดจากการใช้รถใช้ถนน 

1. แบบประเมินโครงการ / กิจกรรม  
2. แบบสังเกตการให้ความร่วมมือ  
3. บันทึกภาพการเข้าร่วมกิจกรรม 

 
 8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
 8.1 นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในด้านการใช้รถใช้ถนนอย่างถูกต้องและปลอดภัย  
 8.2 นักเรียนมีจิตสำนึกรับผิดชอบ  ตระหนักถึงอุบัติเหตุบนท้องถนนและมารยาทที่ดีในการขับขี่
ยวดยานพาหนะต่างๆ  
 8.3 นักเรียนได้รับความปลอดภัยในชีวิตประจำวัน 
 8.4 ระบบการรักษาความปลอดภัยของโรงเรียน มีความเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 
 
 

ลงชื่อ.............................................................ผู้เสนอโครงการ 
      (นายสุพร อ่างทอง) 

                                        ……..………../…………………………/……………… 
 
 
    ลงชื่อ...........................................                          ลงชื่อ.........................................ผู้เหน็ชอบโครงการ   
           (นางเพชรา  ทรายขาว)                                               (นางรจนา  จันทร์ช่วง) 

        หัวหน้ากลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน                     รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานกจิการนกัเรียน   
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อนุมัติงบประมาณ จำนวน 295,000 บาท 
โดยใช้เงิน      1.  อุดหนุนการเรียนการสอน……………………….…... บาท     
 2.  อดุหนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     295,000 บาท 
                  3.  บกศ………………………………………………………….. บาท     
 4.  รายได้สถานศึกษา………………………….…………….บาท   
                  5.  อื่นๆ ....................................………………………… บาท 
 
 
       ลงชื่อ……………………………………………………………. 
                       (นายธีรเดช  จูท่ิ่น) 
            ผู้อำนวยการโรงเรียนพุนพินพทยาคม 
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ชื่องาน/โครงการ  ส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน (สภานักเรียน) 
ลักษณะโครงการ       โครงการใหม่       โครงการต่อเน่ือง   โครงการพิเศษ 
สนองกลยุทธ์ของโรงเรียน ข้อท่ี  2   โครงการหลักที่ 8 
สนองมาตรฐานการศึกษา  
  มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 

   ข้อที่ 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน       ตัวบ่งชี้ย่อยที่   
   ข้อที่ 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน     ตัวบ่งชี้ย่อยที่  1 

   มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา  ตัวบ่งชี้ย่อยที่   
   มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  ตัวบ่งชี้ย่อยที่   
สง่เสริมค่านิยม 12 ประการ ข้อที่ 2,6,8,11,12 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นายธีระพงศ์ ศักดา และ นางวริศรา ศักดา      
งาน / กลุ่มสาระ    ส่งเสริมประชาธิปไตย              
กลุ่มบริหาร    กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรยีน 
ระยะเวลาดำเนินงาน/โครงการ  ตลอดปีการศึกษา 

1. หลักการและเหตุผล 
ประเทศไทยเป็นประเทศที่อยู่ในระบอบประชาธิปไตย ประชาชนมีสิทธิและเสรีภาพในการออกความ

คิดเห็น เยาวชนของชาติซึ่งจะเติบโตไปเป็นพลเมืองที่มีประสิทธิภาพต่อไปโรงเรียนเป็นส่วนหนึ่งของสังคม
และชุมชน จึงมีบทบาทในการเตรียมความพร้อมผู้เยาว์ให้เป็นผู้ใหญ่ที่ดีในสังคม  การสร้างลักษณะนิสัยให้
นักเรียนรู้จักระเบียบ ข้อบังคับ กฎเกณฑ์และกติกาตลอดจนรู้จักรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ตนพึงมีต่อหมู่คณะ 
ชุมชนและสังคมได้อย่างเหมาะสม ทางโรงเรียนจึงเห็นสมควรที่จะนำรูปแบบประชาธิปไตยมาใช้ในโรงเรียน 
เพื่อเป็นการปูพื้นฐานประชาธิปไตยให้ดีขึ้นและรู้จักปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามภาระหน้าที่และมีวิถีชีวิตตามหลัก
ประชาธิปไตยให้สามารถดำรงตนให้อยู่ในสังคมได้อย่างเป็นสุข 

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียนในรูปของสภานักเรียน ซึ่ง
จากผลการประเมินโครงการในปีการศึกษา 2564 พบว่า โรงเรียนสามารถจัดกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย
ในโรงเรียนบรรลุตามวัตถุประสงค์ผ่านทางสภานักเรียน  เพื่อเป็นการส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตยในการ
ทำงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ในปีการศึกษา 2565 นี้งานส่งเสริมประชาธิปไตยจึงจัดโครงการส่งเสริม
ประชาธิปไตยในโรงเรียนข้ึน เพื่อปลูกฝังความเป็นประชาธิปไตย จิตสำนึกในความเป็นพลเมืองที่ดีโดยดำเนิน
วิถีชีวิตของความเป็นไทยที่สอดคล้องตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
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2. วัตถุประสงคโ์ครงการ 
2.1 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีประสบการณ์ในการเป็นผู้นำและผู้ตามในระบอบประชาธิปไตยที่

ถูกต้อง 
2.2 เพื่อส่งเสริมให้สภานักเรียนมีการทำงานอย่างเป็นระบบ 
2.3 เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนมีจิตสาธารณะและมีความรู้ความเข้าใจในระบบประชาธิปไตย 
2.4 เพื่อส่งเสริมให้สภานักเรียนมีวินัยและมีความรับผิดชอบต่อภาระหน้าที่ของตนเห็นประโยชน์

ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน 

3. เป้าหมายโครงการ 
 3.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ  

      3.1.1 คณะกรรมการสภานักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 25 คน 
      3.1.2 นักเรียนโรงเรียนพุนพินพิทยาคม จำนวน 2,000 คน 
3.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ  
      3.2.1 คณะกรรมการสภานักเรียน  มีประสบการณ์ในการเป็นผู้นำและผู้ตามในระบอบ

ประชาธิปไตยที่ถูกต้อง 
      3.2.2 คณะกรรมการสภานักเรียนรู้จักวางแผนการทำงานอย่างเป็นระบบ 
      3.2.3 คณะกรรมการสภานักเรียนมีจิตสาธารณะและมีความรูค้วามเข้าใจในระบบประชาธิปไตย 

4.  กิจกรรมและวิธีการดำเนินงาน 

กิจกรรม 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมที่ 1 : กิจกรรม Zoning cleaning 
1. ข้ันเตรียม (Plan)  

ตลอดปี
การศกึษา 

 
ครูธีระพงศ์  ศักดา 
ครูวรศิรา  ศักดา 
คณะกรรมการสภานักเรยีน 

- ประชุมชี้แจงผู้เกี่ยวข้อง/วางแผนการปฏิบัติงาน 
2. ข้ันปฏิบัติ (DO) 
- ขออนุมัติโครงการ 
- ประชาสัมพันธ์ให้นักเรยีนทราบในการดำเนินกจิกรรม 
- ดำเนินกิจกรรมตามแผนการปฏิบัติงาน 
3. ข้ันติดตามผล (Check) 
- กำกับ ตดิตามการดำเนินการตามแผนที่จัดเตรยีมไว้ 
- สำรวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
4. ข้ันสรุปรายงานผล (Action) 
- สรุปและรายงานผลการดำเนินกิจกรรม 
กิจกรรมที่ 2 : กิจกรรมเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 
1. ข้ันเตรียม (Plan)  

ม.ค.-ก.พ.66 
 
ครูธีระพงศ์  ศักดา 
ครูวรศิรา  ศักดา 
คณะกรรมการสภานักเรยีน 

- ประชุมชี้แจงผู้เกีย่วข้อง/วางแผนการปฏิบัติงาน 
2. ข้ันปฏิบัติ (DO) 
- ขออนุมัติโครงการ 
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กิจกรรม 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

- ประชาสัมพันธ์ให้นักเรยีนทราบในการดำเนินกจิกรรม 
- ดำเนินกิจกรรมตามแผนการปฏิบัติงาน 
3. ข้ันติดตามผล (Check) 
- กำกับ ตดิตามการดำเนินการตามแผนที่จัดเตรยีมไว้ 
- สำรวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
4. ข้ันสรปุรายงานผล (Action) 
- สรุปและรายงานผลการดำเนินกิจกรรม 
กิจกรรมที่ 3 : กิจกรรม Green Market 
1. ข้ันเตรียม (Plan)  

ตลอดปี
การศกึษา 

 
ครูธีระพงศ์  ศักดา 
ครูวรศิรา  ศักดา 
คณะกรรมการสภานักเรยีน 

- ประชุมชี้แจงผู้เกี่ยวข้อง/วางแผนการปฏิบัติงาน 
2. ข้ันปฏิบัติ (DO) 
- ขออนุมัติโครงการ 
- ประชาสัมพันธ์ให้นักเรยีนทราบถึงการดำเนินกิจกรรม 
- ดำเนินกิจกรรมตามแผนการปฏิบัติงาน 
3. ข้ันติดตามผล (Check) 
- กำกับ ตดิตามการดำเนินการตามแผนที่จัดเตรยีมไว้ 
- สำรวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
4. ข้ันสรุปรายงานผล (Action) 
- สรุปและรายงานผลการดำเนินกิจกรรม 
กิจกรรมที่ 4 : กิจกรรมประกวด PK The Star & Idoi  
1. ข้ันเตรียม (Plan)  

พ.ย.65-มี.ค.66 
 
ครูธีระพงศ์  ศักดา 
ครูวรศิรา  ศักดา 
คณะกรรมการสภานักเรยีน 

- ประชุมชี้แจงผู้เกี่ยวข้อง/วางแผนการปฏิบัติงาน 
2. ขั้นปฏิบัต ิ(DO) 
- ขออนุมัติโครงการ 
- ประชาสัมพันธ์ให้นักเรยีนทราบถึงการดำเนินกิจกรรม 
- ดำเนินกจิกรรมตามแผนการปฏิบัติงาน 
3. ข้ันติดตามผล (Check) 
- กำกับ ตดิตามการดำเนินการตามแผนที่จัดเตรยีมไว้ 
- สำรวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
4. ข้ันสรุปรายงานผล (Action) 
- สรุปและรายงานผลการดำเนินกิจกรรม 
กิจกรรมที่ 5 : กิจกรรมจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ห้องสภานักเรียน 
1. ข้ันเตรียม (Plan)  

ตลอดปี
การศกึษา 

 
ครูธีระพงศ์ ศกัดา - ประชุมชี้แจงผู้เกีย่วข้อง/วางแผนการปฏิบัติงาน 

2. ข้ันปฏิบัติ (DO) 
- ขออนุมัติโครงการ 
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กิจกรรม 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

- ประชาสัมพันธ์ให้นักเรยีนทราบถึงการดำเนินกิจกรรม 
- ดำเนินกจิกรรมตามแผนการปฏิบัติงาน 
3. ข้ันติดตามผล (Check) 
- กำกับ ตดิตามการดำเนินการตามแผนที่จัดเตรยีมไว้ 
- สำรวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
4. ขั้นสรุปรายงานผล (Action) 
- สรุปและรายงานผลการดำเนินกิจกรรม 

5. งบประมาณที่ใช้ 
  โครงการนี้ใช้งบประมาณ 59,450 บาท จำแนกรายการใช้จ่ายดังนี้ 

กิจกรรมและคำชีแ้จง การใช้งบประมาณ งบประมาณ 

กิจกรรมที่ 1 : กิจกรรม Zoning cleaning  10,000 

กิจกรรมที่ 2 : กิจกรรมเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 7,450 

กจิกรรมที่ 3 : กิจกรรม Green Market 7,000 

กิจกรรมที่ 4 : กิจกรรมประกวด PK The Star & Idoi 10,000 

กิจกรรมที่ 5 : กิจกรรมจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ห้องสภานักเรียน 25,000 

รวมงบประมาณที่ใช้ทัง้สิ้น 59,450 

 
 
6. สถานท่ีดำเนินการ  โรงเรียนพุนพินพิทยาคม 

7. การวัดและประเมินผลโครงการ 

ตัวชีว้ัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือวัดและ
ประเมินผล 

เชิงปริมาณ   
1. คณะกรรมการสภานักเรียนเข้าร่วม
กิจกรรม จำนวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 
100 
2. นักเรียนโรงเรียนพุนพินพิทยาคมเข้า
ร่วมกิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 90  

1. จัดเก็บขอ้มูลจากเอกสาร หลักฐาน 
2. สัมภาษณ์เจา้หน้าที่ที่เกีย่วข้อง 
3. สังเกต 
4. วิเคราะห์ สังเคราะห์ รายละเอียด
จากแบบประเมินความพึงพอใจในการ
เข้าร่วมกิจกรรม 

ใบลงทะเบียนเข้าร่วม
กิจกรรม 

แบบประเมินความพึง
พอใจ 
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ตัวชีว้ัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือวัดและ
ประเมินผล 

 
เชิงคณุภาพ   
1. คณะกรรมการสภานักเรียนมีประสบ 
การณ์ในการเป็นผู้นำและผู้ตามในระบอบ
ประชาธิปไตยที่ถูกต้อง 
2. คณะกรรมการสภานักเรียนรู้จักวาง
แผนการทำงานอย่างเป็นระบบ 
3. คณ ะกรรมการสภานัก เรียนมี จิ ต
สาธารณะและมีความรู้ความเข้าใจใน
ระบบประชาธิปไตย  

  

 
 8. ผลที่คาดว่าจะได้รบั  

8.1 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีประสบการณ์ในการเป็นผู้นำและผู้ตามในระบอบประชาธิปไตยที่
ถูกต้อง 

8.2 เพื่อส่งเสริมให้สภานักเรียนมีการทำงานอย่างเป็นระบบ 
8.3 เพื่อปลูกฝังใหน้ักเรียนมีจิตสาธารณะและมีความรู้ความเข้าใจในระบบประชาธิปไตย 
8.4 เพื่อส่งเสริมให้สภานักเรียนมีวินัยและมีความรับผิดชอบต่อภาระหน้าที่ของตนเห็นประโยชน์

ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน 
 
 

ลงชื่อ.............................................................ผู้เสนอโครงการ 
      (นายธีระพงศ์ ศกัดา) 

                                        ……..………../…………………………/……………… 
 
 
    ลงชื่อ...........................................                          ลงชื่อ.........................................ผู้เหน็ชอบโครงการ   
           (นางเพชรา  ทรายขาว)                                               (นางรจนา  จันทร์ช่วง) 

        หัวหน้ากลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน                     รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานกจิการนกัเรียน   
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อนุมัติงบประมาณ จำนวน 59,450  บาท 
โดยใช้เงิน      1.  อุดหนุนการเรียนการสอน……………………….…... บาท     
 2.  อดุหนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน      59,450      บาท 
                  3.  บกศ………………………………………………………….. บาท     
 4.  รายได้สถานศึกษา………………………….…………….บาท   
                  5.  อื่นๆ ....................................………………………… บาท 
 
 

ลงชื่อ……………………………………………………………. 
                   (นายธีรเดช  จูท่ิ่น) 
         ผู้อำนวยการโรงเรียนพุนพินพทยาคม 
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ชื่องาน/โครงการ    พัฒนาตน พัฒนาสถาบัน              
ลักษณะโครงการ       โครงการใหม่      โครงการต่อเนื่อง   โครงการพิเศษ 
สนองกลยุทธ์ของโรงเรียน ข้อท่ี  2  โครงการหลักที่  8 
สนองมาตรฐานการศกึษา  
  มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 

   ข้อที่ 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน       ตัวบ่งชี้ย่อยที่   
   ข้อที่ 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน     ตัวบ่งชี้ย่อยที่  1,3  

  มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา  ตัวบ่งชี้ย่อยที่   
  มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนทีเ่น้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  ตัวบ่งชี้ย่อยที่   
สง่เสริมค่านิยม 12 ประการ ข้อที่  2,3 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นายสุพร   อ่างทอง  
งาน / กลุ่มสาระ    งานส่งเสริมวินัยและพฤติกรรมนักเรียน             
กลุ่มบริหาร    กลุ่มบริหารงานกจิการนกัเรียน 
ระยะเวลาดำเนินงาน/โครงการ  1 เมษายน 2565 – 31 มีนาคม 2566 

1. หลักการและเหตุผล 
  ด้วยหลักสูตรแกนกลาง การศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ได้มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคน ซึ่งเป็น
กำลัง ของชาติให้เป็นมนุษย์ที่มีความสมดุล ทั้งด้านร่างกาย ความรู้ คุณธรรม มีจิตสำนึกในความเป็น
พลเมืองไทยและเป็นพลโลก ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข มีความรู้และทักษะพื้นฐาน รวมทั้งเจตนคติ ซึ่งจำเป็นต่อการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพและ
การศึกษาตลอดชีวิต โดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ บนพื้นฐานความเชื่อว่า ทุกคนสามารถเรียนรู้ และ
พัฒนาตนเองได้เต็มศักยภาพ โดยได้กำหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ไว้ในหลักสูตรแกนกลาง 
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 จำนวน 8 ข้อ  
  งานส่งเสริมวินัยและพฤติกรรมนักเรียน กลุ่มงานกิจการนักเรียน โรงเรียนพุนพินพิทยาคม ซึ่ง
มีหน้าที่ ให้การส่งเสริม  สนับสนุนและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์  ตามหลักสูตร
แกนกลาง การศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 และดำเนินการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ
นักเรยีนในด้านวินัย และกรณี ที่มีนักเรียนไม่ผ่าน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ กลุ่มงานระเบียบวินัย จึงได้
ดำเนินการจัดค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้กับนักเรียนดังกล่าว  โดยการเข้าร่วมกิจกรรมด้วยความ
คาดหวังที่จะให้นักเรียนรู้จักตนเอง และพัฒนาตน ให้มีคุณธรรมจริยธรรมที่ สอดรับกับวิสัยทัศน์ของ
โรงเรียนพุนพินพิทยาคม ที่มุ่งมั่นพัฒนาให้นักเรียนเป็นผู้นำที่ดีของสังคมในอนาคต  
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2. วัตถุประสงคโ์ครงการ 
 2.1 เพื่อเสริมสรา้งให้นักเรียนมีวินัยในตนเอง  

2.2 เพื่อให้นักเรียนสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์  
2.3 เพื่อลดปัญหาหาพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของนักเรียนให้ลดน้อยลง   
2.4 เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกสถาบันให้แก่นักเรียน 

3. เป้าหมายโครงการ 
 3.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ  
   3.1.1 นักเรียนที่ไม่ผ่านคณุลักษณะอันพึงประสงค ์300 คน 
  3.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ  
   3.2.1 นักเรียนที่ผ่านการเข้าค่ายบำเพ็ญประโยชน์ พัฒนาตนเอง มีวินัยในตนเองมี
พฤติกรรมที่ดีขึ้นและผ่านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ สามารถจบช่วงชั้นตามโครงสร้างหลักสูตร 2551 

 
4.  กิจกรรมและวิธีการดำเนินงาน 

กิจกรรม 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมที่ 1 : กิจกรรมอบรมใส่ใจห่วงใยน้อง 
1. ข้ันเตรียม (Plan) ก.พ.-มี.ค.65 คณะทำงานส่งเสริม

วินัยและพฤติกรรม
นักเรียน 

  

- เสนอโครงการ/กจิกรรมและจัดสรร งบประมาณ  
- ประชุมวางแผนการปฏิบัติงาน 
2. ข้ันปฏิบัติ (DO) พ.ค.65 
- ประชุมคณะทำงานเพือ่ชี้แจงโครงการฯ และมอบหมายภาระงาน - -  
- ดำเนินงานตามโครงการ 
3. ข้ันติดตามผล (Check) พ.ค.-ต.ค.65 
- กำกับดูแลและติดตามการดำเนินงาน 
- ประเมินผลและสรุปผลการดำเนินงาน 
4. ข้ันสรุปรายงานผล (Action) ต.ค.65 
- รายงานผลการดำเนินงาน  
- รับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้ที่ เกี่ยวข้องเป็นแนวทางในการ
ดำเนินงาน 
กิจกรรมที่ 2 : กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา 
1. ข้ันเตรียม (Plan) ก.พ.-มี.ค.65 คณะทำงานส่งเสริม

วินัยและพฤติกรรม
นักเรียน 
 

  

- เสนอโครงการ/กจิกรรมและจัดสรร งบประมาณ  
- ประชุมวางแผนการปฏิบัติงาน 
2. ข้ันปฏิบัติ (DO) พ.ค.65 
- ประชุมคณะทำงานเพือ่ชี้แจงโครงการฯ และมอบหมายภาระงาน   
- ดำเนินงานตามโครงการ 
3. ข้ันติดตามผล (Check) พ.ค.-ต.ค.65 
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กิจกรรม 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

- กำกับดูแลและติดตามการดำเนินงาน 
- ประเมินผลและสรุปผลการดำเนินงาน 
4. ข้ันสรุปรายงานผล (Action) ต.ค.65 
- รายงานผลการดำเนินงาน  
- รับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้ที่ เกี่ยวข้องเป็นแนวทางในการ
ดำเนินงาน 
 
5. งบประมาณที่ใช้ 
  โครงการนี้ใช้งบประมาณ 61,000 บาท จำแนกรายการใช้จ่ายดังนี้ 

กิจกรรมและคำชีแ้จง การใช้งบประมาณ งบประมาณ 

กจิกรรมที่ 1 : กิจกรรมอบรมใส่ใจห่วงใยน้อง 51,000 

กิจกรรมที่ 2 : กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา 10,000 

รวมงบประมาณที่ใช้ทั้งสิ้น 61,000 

 
6. สถานท่ีดำเนินการ  โรงเรียนพุนพินพิทยาคม 

7. การวัดและประเมินผลโครงการ 

ตัวชีว้ัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือวัดและประเมนิผล 
เชิงปริมาณ 
1. ร้อยละ 90 ของนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม
มีการเรียนรู้และมี พฤติกรรมที่ดีขึ้น 
เชิงคุณภาพ 
1. นักเรียนที่ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมเป็นคน
ดี มีวินัยในตนเองมีพฤติกรรมที่ดีขึ้นและผ่าน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ สามารถจบช่วง
ชั้นตามโครงสร้างหลักสูตร 2551 

1. สังเกตพฤติกรรม  
2. สอบถาม 
 

1. แบบประเมินโครงการ / กิจกรรม  
2. แบบสังเกตการให้ความร่วมมือ  
3. บันทึกภาพการเข้าร่วมกิจกรรม 

 
 8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
 8.1 นักเรียนมีวินัยในตนเอง  
 8.2 นักเรียนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ได้ถูกต้องจบตามโครงสร้างหลักสูตร 2551  
 8.3 นักเรียนมีจิตสำนึกทีด่ีในการปฏิบัติหน้าที่ของนักเรียน 
 8.4 นักเรียนมีจิตสำนึกรกัสถาบัน 
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ลงชื่อ.............................................................ผู้เสนอโครงการ 
      (นายสุพร   อ่างทอง) 

                                        ……..………../…………………………/……………… 
 
    ลงชื่อ...........................................                          ลงชื่อ.........................................ผู้เหน็ชอบโครงการ   
           (นางเพชรา  ทรายขาว)                                               (นางรจนา  จันทร์ช่วง) 

        หัวหน้ากลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน                     รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานกจิการนกัเรียน   
 

 
 

อนุมัติงบประมาณ จำนวน 61,000 บาท 
โดยใช้เงิน      1.  อุดหนุนการเรียนการสอน……………………….…... บาท     
 2.  อดุหนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน       61,000  บาท 
                  3.  บกศ………………………………………………………….. บาท     
 4.  รายได้สถานศึกษา………………………….…………….บาท   
                  5.  อื่นๆ ....................................………………………… บาท 
 
 

ลงชื่อ……………………………………………………………. 
                         (นายธีรเดช  จู่ทิ่น) 
              ผู้อำนวยการโรงเรียนพุนพินพทยาคม 
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ชื่องาน/โครงการ  จัดซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ สำนักงานกิจการนักเรียน 
ลักษณะโครงการ       โครงการใหม่       โครงการต่อเน่ือง   โครงการพิเศษ 
สนองกลยุทธ์ของโรงเรียน ข้อที่  5   โครงการหลักที่ 23 
สนองมาตรฐานการศึกษา  
  มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 

   ข้อที่ 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน       ตัวบ่งชี้ย่อยที่   
   ข้อที่ 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน     ตัวบ่งชี้ย่อยที่   

   มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา  ตัวบ่งชี้ย่อยที่  2.2 
   มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  ตัวบ่งชี้ย่อยที่   
ส่งเสริมค่านิยม 12 ประการ ข้อที่ 12 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางวริศรา ศักดา      
งาน / กลุ่มสาระ    กิจการนักเรียน 
กลุ่มบริหาร    กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน 
ระยะเวลาดำเนินงาน/โครงการ  ตลอดปีการศึกษา 

1. หลักการและเหตุผล 
 สถานศึกษามีภารกิจหลักในการจัดการศึกษาแก่ผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน 
เพื่อให้การบริหารจัดการโรงเรียนเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียนและงาน
ระดับชั้นเรียนตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  เป็นส่วนหนึ่งของการบริหารจัดการ
โรงเรียนพุนพินพิทยาคม จึงมีความจำเป็นต้องมีวัสดุ อุปกรณ์ สำหรับใช้ในการปฏิบัติงาน เพื่อสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานให้เพียงพอต่อการดำเนินงานของบุคลากร ซึ่งจะช่วยเอื้อต่อการจัดการเรียนการสอนและการจัด
กิจกรรมต่างๆของโรงเรียน การจัดเก็บเอกสาร ข้อมูลนักเรียน ตลอดจนจะช่วยพัฒนาการดำเนินงานต่างๆ
ได้อย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น  

กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน โรงเรียนพุนพินพิทยาคม ได้ตระหนักในเหตุผลดังกล่าว จึงได้
จัดทำโครงการการจัดซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ สำนักงานกิจการนักเรียนข้ึน 

 

2. วัตถุประสงค์โครงการ 
 2.1 เพื่อจัดซื้อจวัสดุ อุปกรณ์ ให้เพียงพอต่อการบริหารจัดการของกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน
และงานระดับชั้นเรียนตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
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 2.2 เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการงานสำนักงานกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียนและงานระดับชั้น
เรียนตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ให้มีประสิทธิภาพ 

3. เป้าหมายโครงการ 
 3.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ  

       3.1.1 ครูและบุคลากรโรงเรียนพุนพินพิทยาคม จำนวน 120 คน 
       3.1.2 นักเรียนโรงเรียนพุนพินพิทยาคม จำนวน 2,000 คน 
3.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ  

        3.2.1 มีวัสดุ-อุปกรณ์เพื่อใช้ในการบริการจัดการงานสำนักงานกลุ่มบริหารงานกิจการ
นักเรียนและงานระดับชั้นเรียนตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 อย่างเพียงพอ 
        3.2.2 การบริหารจัดการงานสำนักงานกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียนและงานระดับชั้น
เรียนตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีประสิทธิภาพ 

4.  กิจกรรมและวิธีการดำเนินงาน 

กิจกรรม 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมที่ 1 : จัดซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ สำนักงานกจิการนักเรียน 
1. ข้ันเตรียม (Plan)  

ตลอดปี
การศกึษา 

 
ครูวรศิรา  ศักดา 

 
- ประชุมชี้แจงผู้เกี่ยวข้อง/วางแผนการปฏิบัติงาน 
2. ข้ันปฏิบัติ (DO) 
- ขออนุมัติโครงการ 
- ประชาสัมพันธ์ให้นักเรยีนทราบในการดำเนินกิจกรรม 
- ดำเนินกิจกรรมตามแผนการปฏิบัติงาน 
3. ข้ันติดตามผล (Check) 
- กำกับ ตดิตามการดำเนินการตามแผนที่จัดเตรยีมไว้ 
- สำรวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
4. ข้ันสรุปรายงานผล (Action) 
- สรุปและรายงานผลการดำเนินกิจกรรม 
กิจกรรมที่ 2 : จัดซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ สำนักงานระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
1. ข้ันเตรียม (Plan)  

ตลอดปี
การศกึษา 

 
ครูอุสา  บุญเกต ุ- ประชุมชี้แจงผู้เกี่ยวข้อง/วางแผนการปฏิบัติงาน 

2. ข้ันปฏิบัติ (DO) 
- ขออนุมัติโครงการ 
- ประชาสัมพันธ์ให้นักเรยีนทราบในการดำเนินกิจกรรม 
- ดำเนินกิจกรรมตามแผนการปฏิบัติงาน 
3. ข้ันติดตามผล (Check) 
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กิจกรรม 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

- กำกับ ตดิตามการดำเนินการตามแผนที่จัดเตรยีมไว้ 
- สำรวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
4. ขั้นสรุปรายงานผล (Action) 
- สรุปและรายงานผลการดำเนินกิจกรรม 
กิจกรรมที่ 3 : จัดซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ สำนักงานระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
1. ข้ันเตรียม (Plan)  

ตลอดปี
การศกึษา 

 
ครูธีระพงศ์  ศักดา 

 
- ประชุมชี้แจงผู้เกี่ยวข้อง/วางแผนการปฏิบัติงาน 
2. ข้ันปฏิบัติ (DO) 
- ขออนุมัติโครงการ 
- ประชาสัมพันธ์ให้นักเรยีนทราบในการดำเนินกิจกรรม 
- ดำเนินกิจกรรมตามแผนการปฏิบัติงาน 
3. ข้ันติดตามผล (Check) 
- กำกับ ตดิตามการดำเนินการตามแผนที่จัดเตรยีมไว้ 
- สำรวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
4. ข้ันสรุปรายงานผล (Action) 
- สรุปและรายงานผลการดำเนินกิจกรรม 
กิจกรรมที่ 4 : จัดซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ สำนักงานระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
1. ข้ันเตรียม (Plan) ตลอดปี

การศกึษา 
ครูศุภลักษณ์ เพชรรัตน ์

- ประชุมชี้แจงผู้เกี่ยวข้อง/วางแผนการปฏิบัติงาน 
2. ข้ันปฏิบัติ (DO) 
- ขออนุมัติโครงการ 
- ประชาสัมพันธ์ให้นักเรยีนทราบในการดำเนินกิจกรรม 
- ดำเนินกิจกรรมตามแผนการปฏิบัติงาน 
3. ข้ันติดตามผล (Check) 
- กำกับ ตดิตามการดำเนินการตามแผนที่จัดเตรยีมไว้ 
- สำรวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
4. ข้ันสรุปรายงานผล (Action) 
- สรุปและรายงานผลการดำเนินกิจกรรม 
กิจกรรมที่ 5 : จัดซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ สำนักงานระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
1. ข้ันเตรียม (Plan)  

ตลอดปี
การศกึษา 

 
ครูละอองพร อรุณส่ง - ประชุมชี้แจงผู้เกี่ยวข้อง/วางแผนการปฏิบัติงาน 

2. ข้ันปฏิบัติ (DO) 
- ขออนุมัติโครงการ 
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กิจกรรม 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

- ประชาสัมพันธ์ให้นักเรยีนทราบในการดำเนินกิจกรรม 
- ดำเนินกิจกรรมตามแผนการปฏิบัติงาน 
3. ข้ันติดตามผล (Check) 
- กำกับ ตดิตามการดำเนินการตามแผนที่จัดเตรยีมไว้ 
- สำรวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
4. ข้ันสรุปรายงานผล (Action) 
- สรุปและรายงานผลการดำเนินกิจกรรม 
กิจกรรมที่ 6 : จัดซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ สำนักงานระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 
1. ข้ันเตรียม (Plan)  

ตลอดปี
การศกึษา 

 
ครูกนกวรรณ จรูญจันทร์ - ประชุมชี้แจงผู้เกี่ยวข้อง/วางแผนการปฏิบัติงาน 

2. ข้ันปฏิบัติ (DO) 
- ขออนุมัติโครงการ 
- ประชาสัมพันธ์ให้นักเรยีนทราบในการดำเนินกิจกรรม 
- ดำเนินกิจกรรมตามแผนการปฏิบัติงาน 
3. ข้ันติดตามผล (Check) 
- กำกับ ตดิตามการดำเนินการตามแผนที่จัดเตรยีมไว้ 
- สำรวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
4. ข้ันสรุปรายงานผล (Action) 
- สรุปและรายงานผลการดำเนินกิจกรรม 
กิจกรรมที่ 7 : จัดซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ สำนักงานระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
1. ข้ันเตรียม (Plan)  

ตลอดปี
การศกึษา 

 
ครูสุพร อา่งทอง - ประชุมชี้แจงผู้เกี่ยวข้อง/วางแผนการปฏิบัติงาน 

2. ข้ันปฏิบัติ (DO) 
- ขออนุมัติโครงการ 
- ประชาสัมพันธ์ให้นักเรยีนทราบในการดำเนินกิจกรรม 
- ดำเนินกิจกรรมตามแผนการปฏิบัติงาน 
3. ข้ันติดตามผล (Check) 
- กำกับ ตดิตามการดำเนินการตามแผนที่จัดเตรยีมไว้ 
- สำรวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
4. ขั้นสรุปรายงานผล (Action) 
- สรุปและรายงานผลการดำเนินกิจกรรม 
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5. งบประมาณที่ใช้ 
  โครงการนี้ใช้งบประมาณ 30,000 บาท จำแนกรายการใช้จ่ายดังนี้ 

กิจกรรมและคำชี้แจง การใช้งบประมาณ งบประมาณ 

กิจกรรมที่ 1 : จัดซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ สำนักงานกิจการนักเรียน 18,000 

กิจกรรมที่ 2 : จัดซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ สำนักงานระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 2,000 

กิจกรรมที่ 3 : จัดซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ สำนักงานระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 2,000 

กิจกรรมที่ 4 : จัดซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ สำนักงานระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 2,000 

กิจกรรมที่ 5 : จัดซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ สำนักงานระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 2,000 

กิจกรรมที่ 6 : จัดซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ สำนักงานระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 2,000 

กิจกรรมที่ 7 : จัดซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ สำนักงานระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 2,000 

รวมงบประมาณที่ใช้ทั้งสิ้น 30,000 

 
6. สถานท่ีดำเนินการ  โรงเรียนพุนพินพิทยาคม 

7. การวัดและประเมินผลโครงการ 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือวัดและ
ประเมินผล 

เชิงปริมาณ   
1. ครูและบุคลากรโรงเรียนพุนพินพิทยาคม
จำนวน 120  คน 
2. นักเรียนโรงเรียนพุนพินพิทยาคม  
จำนวน 2,000 คน  

1. จัดเก็บข้อมูลจากเอกสาร หลักฐาน 
2. สัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง 
3. สังเกต 
4. วิเคราะห์ สังเคราะห์ รายละเอียด
จากแบบประเมินความพึงพอใจในการ
เข้าร่วมกิจกรรม 

แบบประเมินความพึง
พอใจ 

เชิงคุณภาพ   
1. มีว ัสดุ -อ ุปกรณ์เพื ่อใช้ในการบริการ
จัดการงานสำนักงานกลุ่มบริหารงานกิจการ
นักเรียนและงานระดับชั ้นเรียนตั ้งแต่ชั้น
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ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือวัดและ
ประเมินผล 

มัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
อย่างเพียงพอ 
2. การบริหารจัดการงานสำนักงานกลุ่ม
บริหารงานกิจการนักเรียนและงานระดับชั้น
เรียนตั ้งแต่ชั ้นมัธยมศึกษาปีที ่ 1 ถึง ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 มีประสิทธิภาพ  

 
 8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
 8.1 วัสดุ อุปกรณ์ เพียงพอต่อการบริหารจัดการของกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียนและงาน
ระดับชั้นเรียนตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
 8.2 การบริหารจัดการงานสำนักงานกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียนและงานระดับชั้นเรียนตั้งแต่ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีประสิทธิภาพ 
 
 

ลงชื่อ.............................................................ผู้เสนอโครงการ 
          (นางวริศรา ศักดา) 

                                        ……..………../…………………………/……………… 
 
    ลงชื่อ...........................................                          ลงชื่อ.........................................ผู้เห็นชอบโครงการ   
           (นางเพชรา  ทรายขาว)                                               (นางรจนา  จันทร์ช่วง) 

        หัวหน้ากลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน              รองผู้อำนวยการกลุม่บริหารงานกิจการนกัเรยีน   
 

 
อนุมัติงบประมาณ จำนวน 30,000 บาท 
โดยใช้เงิน      1.  อดุหนุนการเรียนการสอน        30,000 บาท     
 2.  อุดหนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ………………………. บาท 
                  3.  บกศ………………………………………………………….. บาท     
 4.  รายได้สถานศึกษา………………………….…………….บาท   
                  5.  อื่นๆ ....................................………………………… บาท 
 

ลงชื่อ……………………………………………………………. 
                                (นายธีรเดช  จูท่ิ่น) 
              ผู้อำนวยการโรงเรียนพุนพินพทยาคม 
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 แบบเสนองาน/โครงการ  ประจำปีการศึกษา 2565 

ชื่องาน/โครงการ  ส่งเสริมทักษะชีวิต สู่ทักษะอาชีพ 
ลักษณะโครงการ       โครงการใหม่       โครงการต่อเน่ือง   โครงการพิเศษ 
สนองกลยุทธ์ของโรงเรียน ข้อที่  2  โครงการหลักที่ 8 โครงการส่งเสริมคุณธรรม 
สนองมาตรฐานการศึกษา  
  มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 

   ข้อที่ 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน       ตัวบ่งชี้ย่อยที่   
   ข้อที่ 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน     ตัวบ่งชี้ย่อยที่  1.3 

   มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา  ตัวบ่งชี้ย่อยที่   
   มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  ตัวบ่งชี้ย่อยที่   
ส่งเสริมค่านิยม 12 ประการ ข้อที่ 1,2,4,5,6,9,10 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางเพชรา ทรายขาว , นางวริศรา ศักดา และ หัวหน้าระดับชั้น 
งาน / กลุ่มสาระ   งานกิจการนักเรียนและงานระดับชั้นเรียน 
กลุ่มบริหาร    กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน 
ระยะเวลาดำเนินงาน/โครงการ  ตลอดปีการศึกษา 

1. หลักการและเหตุผล 
 กระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดให้มีการปฏิร ูปการศึกษา  โดยมุ ่งเน้นให้ผ ู ้ เร ียนได้พ ัฒนา
ความสามารถ ทักษะและคุณลักษณะ ซึ่งทักษะชีวิตเป็นจุดเน้นด้านความสามารถและทักษะที่เด็กและ
เยาวชนจำเป็นต้องได้รับการพัฒนาและเสริมสร้างทักษะชีวิตอย่างรอบด้าน เป็นภูมิคุ้มกันพื้นฐานที่จ ะช่วย
ให้ผู้เรียนสามารถเผชิญกับปัญหาและความท้าทายในการดำรงชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ การจัดการศึกษา
จำเป็นที่จะต้องปรับรูปแบบการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับบริบทของประเทศให้พร้อมต่อการแข่งขันเป็น
กระบวนการหลักในการพัฒนา ทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ อันจะส่งผลต่อการพัฒนาประเทศชาติได้อย่าง
ยั่งยืน ทักษะการดำรงชีวิตในสังคมและทักษะอาชีพก็เป็นหนึ่งในทักษะที่สำคัญเหล่านั้นที่ทั่วโลกยกให้เป็น
ทักษะที่สำคัญไม่น้อยไปกว่าความเป็นเลิศทางวิชาการ  
 การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการเตรียมการด้านอาชีพ ถือเป็นการวางแผนการดำรงชีวิตทั้งใน
ปัจจุบันและอนาคตให้กับผู้เรียน อันจะสะท้อนให้เห็นกระบวนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ของ
โรงเรียนที่ผู้เรียนสามารถนำมาพัฒนางานอาชีพตลอดจนสร้างรายได้แก่ตนเองและครอบครัวได้ 
 โรงเรียนพุนพินพิทยาคม เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาทักษะดังกล่าว จึงได้จัดกิจกรรม 
“ส่งเสริมทักษะชีวิต สู่ทักษะอาชีพ” ขึ้นในคาบเรียนประชุมระดับของระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง ชั้น
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มัธยมศึกษาปีที่ 6  สัปดาห์ละ 1 ครั้ง เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้รับการอบรมทักษะชีวิต สู่การพัฒนา
ทักษะอาชีพ ตลอดจนถือเป็นการเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์และมีกิจกรรมเพื่อสร้างความสามัคคี
ในหมู่คณะ ตลอดจนส่งเสริมให้นักเรียนเป็นคนเก่ง ดีและมีสุขต่อไป 

2. วัตถุประสงค์โครงการ 
 2.1 เพื่อปลูกฝังและพัฒนาทักษะชีวิต ทักษะอาชีพให้แก่นักเรียนที่สามารถนำไปปรับประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจำวันได้ 
 2.2 เพื่อสร้างเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์และความสามัคคีในหมู่คณะแก่นักเรียน 

3. เป้าหมายโครงการ 
 3.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ  

       3.1.1 นักเรียนโรงเรียนพุนพินพิทยาคม จำนวน 2,000 คน 
3.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ  

        3.2.1 นักเรียนโรงเรียนพุนพินพิทยาคม ได้รับการอบรมเพื่อปลูกฝังและพัฒนาทักษะชีวิต 
ทักษะอาชีพให้แก่นักเรียนที่สามารถนำไปปรับประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ ตลอดจนสร้างเสริม
คุณลักษณะอันพึงประสงค์และความสามัคคีในหมู่คณะแก่นักเรียน 

4.  กิจกรรมและวิธีการดำเนินงาน 

กิจกรรม 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมที่ 1 : กิจกรรมรู้ทันภัย (1 ตำรวจ 1 โรงเรียน) 
1. ข้ันเตรียม (Plan)  

ตลอดปี
การศกึษา 

 
ครูเพชรา  ทรายขาว 
ครูวรศิรา  ศักดา 
 

- ประชุมชี้แจงผู้เกี่ยวข้อง/วางแผนการปฏิบัติงาน 
2. ข้ันปฏิบัติ (DO) 
- ขออนุมัติโครงการ 
- ประชาสัมพันธ์ให้นักเรยีนทราบในการดำเนินกิจกรรม 
- ดำเนินกิจกรรมตามแผนการปฏิบัติงาน 
3. ข้ันติดตามผล (Check) 
- กำกับ ตดิตามการดำเนินการตามแผนที่จัดเตรยีมไว้ 
- สำรวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
4. ข้ันสรุปรายงานผล (Action) 
- สรุปและรายงานผลการดำเนินกิจกรรม 
 
กิจกรรมที่ 2 : กิจกรรมสุขภาพจิต พิชิตสุขภาพใจ 
1. ข้ันเตรียม (Plan)  

 
 

 - ประชุมชี้แจงผู้เกี่ยวข้อง/วางแผนการปฏิบัติงาน 
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กิจกรรม 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

2. ข้ันปฏิบัติ (DO)  
 

ตลอดปี
การศกึษา 

 
 

ครูเพชรา  ทรายขาว 
ครูวรศิรา  ศักดา 
หัวหน้าระดับชั้น 

 

- ขออนุมัติโครงการ 
- ประชาสัมพันธ์ให้นักเรยีนทราบในการดำเนินกิจกรรม 
- ดำเนินกิจกรรมตามแผนการปฏิบัติงาน 
3. ข้ันติดตามผล (Check) 
- กำกับ ตดิตามการดำเนินการตามแผนที่จัดเตรยีมไว้ 
- สำรวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
4. ข้ันสรุปรายงานผล (Action) 
- สรุปและรายงานผลการดำเนินกิจกรรม 
กิจกรรมที่ 3 : กิจกรรมเปิดโลกกว้างสร้างเส้นทางสู่อาชีพ 
1. ข้ันเตรียม (Plan)  

ตลอดปี
การศกึษา 

 
ครูเพชรา  ทรายขาว 
ครูวรศิรา  ศักดา 
หัวหน้าระดับชั้น 

 
 

- ประชุมชี้แจงผู้เกี่ยวข้อง/วางแผนการปฏิบัติงาน 
2. ข้ันปฏิบัติ (DO) 
- ขออนุมัติโครงการ 
- ประชาสัมพันธ์ให้นักเรยีนทราบในการดำเนินกิจกรรม 
- ดำเนินกิจกรรมตามแผนการปฏิบัติงาน 
3. ข้ันติดตามผล (Check) 
- กำกับ ตดิตามการดำเนินการตามแผนที่จัดเตรยีมไว้ 
- สำรวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
4. ข้ันสรุปรายงานผล (Action) 
- สรุปและรายงานผลการดำเนินกิจกรรม 
กิจกรรมที่ 4 : กิจกรรมรักการออม 
1. ข้ันเตรียม (Plan)  

ตลอดปี
การศกึษา 

 
ครูละอองพร  อรุณส่ง - ประชุมชี้แจงผู้เกี่ยวข้อง/วางแผนการปฏิบัติงาน 

2. ข้ันปฏิบัติ (DO) 
- ขออนุมัติโครงการ 
- ประชาสัมพันธ์ให้นักเรยีนทราบในการดำเนินกิจกรรม 
- ดำเนินกิจกรรมตามแผนการปฏิบัติงาน 
3. ข้ันติดตามผล (Check) 
- กำกับ ตดิตามการดำเนินการตามแผนที่จัดเตรยีมไว้ 
- สำรวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
4. ข้ันสรุปรายงานผล (Action) 
- สรุปและรายงานผลการดำเนินกิจกรรม 
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กิจกรรม 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมที่ 5 : กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม (โดยพระอาจารย์จากวัดท่าข้าม) 
1. ข้ันเตรียม (Plan)  

ตลอดปี
การศกึษา 

 
ครูละอองพร อรุณส่ง - ประชุมชี้แจงผู้เกี่ยวข้อง/วางแผนการปฏิบัติงาน 

2. ข้ันปฏิบัติ (DO) 
- ขออนุมัติโครงการ 
- ประชาสัมพันธ์ให้นักเรยีนทราบในการดำเนินกิจกรรม 
- ดำเนินกิจกรรมตามแผนการปฏิบัติงาน 
3. ข้ันติดตามผล (Check) 
- กำกับ ตดิตามการดำเนินการตามแผนที่จัดเตรยีมไว้ 
- สำรวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
4. ขั้นสรุปรายงานผล (Action) 
- สรุปและรายงานผลการดำเนินกิจกรรม 
กิจกรรมที่ 6 : กิจกรรมอบรมศิลปะป้องกันตัว 
1. ข้ันเตรียม (Plan)  

ตลอดปี
การศกึษา 

 
ครสูุพร  อ่างทอง - ประชุมชี้แจงผู้เกี่ยวข้อง/วางแผนการปฏิบัติงาน 

2. ข้ันปฏิบัติ (DO) 
- ขออนุมัติโครงการ 
- ประชาสัมพันธ์ให้นักเรยีนทราบในการดำเนินกิจกรรม 
- ดำเนินกิจกรรมตามแผนการปฏิบัติงาน 
3. ข้ันติดตามผล (Check) 
- กำกับ ตดิตามการดำเนินการตามแผนที่จัดเตรยีมไว้ 
- สำรวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
4. ข้ันสรุปรายงานผล (Action) 
- สรุปและรายงานผลการดำเนินกิจกรรม 

5. งบประมาณที่ใช้ 
  โครงการนี้ใช้งบประมาณ 109,800 บาท จำแนกรายการใช้จา่ยดังนี ้

กิจกรรมและคำชี้แจง การใช้งบประมาณ งบประมาณ 

กิจกรรมที่ 1 : กิจกรรมรู้ทันภัย (1 ตำรวจ 1 โรงเรียน) - 

กิจกรรมที่ 2 : กิจกรรมสุขภาพจิต พิชิตสุขภาพใจ 48,000 



 
 

239 
 

กิจกรรมที่ 3 : กิจกรรมเปิดโลกกว้างสร้างเส้นทางสู่อาชีพ 48,000 

กิจกรรมที่ 4 : กิจกรรมรักการออม 3,000 

กิจกรรมที่ 5 : กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม (โดยพระอาจารย์จากวดัทา่ข้าม) 4,800 

กิจกรรมที่ 6 : กิจกรรมอบรมศิลปะป้องกันตัว 6,000 

รวมงบประมาณที่ใช้ทั้งสิ้น 109,800 

 
6. สถานท่ีดำเนินการ  โรงเรียนพุนพินพิทยาคม 

7. การวัดและประเมินผลโครงการ 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือวัดและ
ประเมินผล 

เชิงปริมาณ   
1. นักเรียนโรงเรียนพุนพินพิทยาคม  
จำนวน 2,000 คน  

1. จัดเก็บข้อมูลจากเอกสาร หลักฐาน 
2. สัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง 
3. สังเกต 
4. วิเคราะห์ สังเคราะห์ รายละเอียด
จากแบบประเมินความพึงพอใจในการ
เข้าร่วมกิจกรรม 

แบบประเมินความพึง
พอใจ 

เชิงคุณภาพ   
1. นักเรียนโรงเรียนพุนพินพิทยาคม ได้รับ
การอบรมเพ ื ่อให ้ม ีค ุณล ักษณะอ ันพึง
ประส งค ์  และม ี ก ิ จ กรรม เพ ื ่ อ สร ้ า ง
ความสัมพันธ์อันดีระหว่างครูและนักเรียน
และระหว่างนักเรียนด้วยกัน ให้มีความ
ผูกพันสมัครสมานสามัคคีกันในหมู่คณะ   

  

 
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
 8.1 นักเรียนได้รับการปลูกฝังและพัฒนาทักษะชีวิต ทักษะอาชีพที่สามารถนำไปปรับประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจำวันได้ 
 8.2 นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และมีความสามัคคีในหมู่คณะ 
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ลงชื่อ.............................................................ผู้เสนอโครงการ 
          (นายสพุร  อา่งทอง) 

                                        ……..………../…………………………/……………… 
 
 
ลงชื่อ..................................................                          ลงชื่อ.........................................ผู้เห็นชอบโครงการ   
           (นางเพชรา  ทรายขาว)                                                  (นางรจนา  จันทรช์่วง) 

  หัวหน้ากลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน             รองผู้อำนวยการกลุ่มบรหิารงานกิจการ
นักเรียน   
 

 อนุมัติงบประมาณ จำนวน 109,800 บาท 
โดยใช้เงิน      1.  อุดหนุนการเรียนการสอน……………………….…... บาท     
 2.  อดุหนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน       109,800    บาท 
                  3.  บกศ………………………………………………………….. บาท     
 4.  รายได้สถานศึกษา………………………….…………….บาท   
                  5.  อื่นๆ ....................................………………………… บาท 

 
 
ลงชื่อ……………………………………………………………. 

                 (นายธีรเดช  จูท่ิน่) 
       ผู้อำนวยการโรงเรียนพุนพินพทยาคม 
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ชื่องาน/โครงการ  โครงการพัฒนาบุคลากร 
ลักษณะโครงการ      โครงการใหม่       โครงการต่อเนื่อง   โครงการพิเศษ 
สนองกลยุทธ์ของโรงเรียน ข้อที่ 4  โครงการหลักที่ 17 
สนองมาตรฐานการศึกษา  
  มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 

   ข้อที่ 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน       ตัวบ่งชี้ย่อยที่ 
1,2,4,5,6 

   ข้อที่ 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน     ตัวบ่งชี้ย่อยที่ 1,2,3,4 
  มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา  ตัวบ่งชี้ย่อยที่ 2,4 
  มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  ตัวบ่งชี้ย่อยที่ 3.1,3.2 
ส่งเสริมค่านิยม 12 ประการ ข้อที่  1,2,3,7,11,12 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางสร้อยเพ็ชร  ทิพย์สวสัดิ์   
งาน /  กลุ่มสาระ  ....................................................................               
กลุ่มบริหาร  กลุ่มบริหารงานบุคคล   
ระยะเวลาด าเนินงาน/โครงการ  ปีการศึกษา 2565 (1 เมษายน 2565 – 31 มีนาคม 2566) 

1.  หลักการและเหตุผล 
 การพัฒนาการเรียนการสอนตาม พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ เน้นการจัดการเรียนการสอนโดยเน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ ผู้สอนเป็นผู้ช่วยส่งเสริม แนะแนวทางให้เกิดองค์ความรู้แก่ผู้เรียน โดยการจัดหาแหล่งการ
เรียนรู้ ทั้งแหล่งการเรียนรู้ภายในห้องเรียนและภายนอกห้องเรียน และน าเอาเทคโนโลยีมาผสมผสานให้ผู้เรียน
เกิดการเรียนรู้ให้มากที่สุด ดังนั้นผู้สอนจะต้องพัฒนาตนเองพัฒนาความรู้ความสามารถทั้งด้านเน้ือหาตามกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ต่างๆ ที่ท าหน้าที่รับผิดชอบการสอน ด้านการถ่ายทอดความรู้สู่ผู้เรียนด้วยวิธีการต่างๆ ให้
ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้ให้มากที่สุด การพัฒนาตนเองให้มีประสิทธิภาพนั้น ย่อมเกิดมาจากร่างกายและจิตใจที่
สมบูรณ์แข็งแรง และขวัญก าลังใจที่ดีในการปฏิบัติงาน  
 โรงเรียนพุนพินพิทยาคม ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญการพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากรใน
สถานศึกษานั้น จ าเป็นจะต้องมีการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา  มีการพัฒนา
ตนเอง และส่งเสริมให้ประพฤติ ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี มีวินัย คุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณ
วิชาชีพ พัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเน่ืองและเป็นระบบ  สามารถสร้างความเข้มแข็งให้กับวิชาชีพครูและ
สามารถยกระดับคุณภาพครูให้มีศักยภาพ  ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ตลอดจนมีการสร้างขวัญและก าลังใจที่
ดีในการปฏิบัติงาน เพื่อจะได้มีร่างกายและจิตใจพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ โดยน้อมน าหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมาเป็นแนวทางในการ
ด าเนินงาน  
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 2.  วัตถุประสงค์โครงการ 

2.1 เพื่อให้บุคลากรได้รับการพัฒนาตนเองตามความถนัดและในรายวิชาที่รับผิดชอบสอน  
2.2 เพื่อให้บุคลากรมีความเชี่ยวชาญในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในการเตรียมพร้อมเข้าสู ่

AEC    
     และโรงเรียนมาตรฐานสากล  
2.3 เพื่อให้บุคลากรมีแรงจูงใจและเจตคติที่ดีต่อการพัฒนาตนเอง  
2.4 เพื่อสร้างขวัญและก าลังใจที่ดีต่อบุคลากรในโรงเรียน 

 3.  เป้าหมายโครงการ 
  3.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ (ระบุชิ้นงานที่ได้/ระบุจ านวนนักเรียน จากการท าโครงการนี้) 

1. ครูทุกคนได้รับการพัฒนาตนเองตามความถนัดและในรายวิชาที่รับผิดชอบร้อยละ 100  
 2. นักเรียนทุกคนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นตามเป้าหมายที่โรงเรียนก าหนด  ไม่ต่ ากว่า

ร้อยละ 80  
  3.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ (ระบุผลเชิงคุณภาพ) 

1. ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของหลักสูตรและจัดได้อย่าง 
   มีประสิทธิภาพ  

 2.นักเรียนยังมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงข้ึนตามเป้าหมายที่โรงเรียนก าหนด  
(เป้าหมายตัวชี้วัดความส าเร็จ ด้านผู้เรียน ใหร้ะบุเป็นจ านวน และร้อยละของผู้เรียนที่ได้รับผลจากงาน/
โครงการ นั้นๆ ด้านครูและผู้บริหาร ให้ระบุเป็น จ านวนชิ้นงาน กิจกรรม ฯลฯ ) 

      4.  กิจกรรมและวิธีการด าเนินงาน 

กิจกรรม 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมพฒันาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา             
1. ข้ันเตรียม (Plan)   
-  ประชุมชี้แจงผู้เกี่ยวข้อง/วางแผนการปฏิบัติงาน มี.ค. 65 นางสร้อยเพ็ชร ทิพย์สวัสดิ์ 

และกลุ่มบริหารงาน
บุคคลทุกคน 

2. ข้ันปฏิบัติ (DO)   
- แต่งตั้งคณะกรรมการรบัผิดชอบโครงการ 
- จดัท าปฏิทินการปฏิบัติงานตามโครงการ 

เม.ย65- มี.ค66 นางสร้อยเพ็ชร ทิพย์สวัสดิ์ 
และกลุ่มบริหารงาน
บุคคลทุกคน 

3. ข้ันติดตามผล (Check)   
- ประเมินผลการด าเนินโครงการ มี.ค.66 นางสร้อยเพ็ชร ทิพย์สวัสดิ์ 

และกลุ่มบริหารงาน
บุคคลทุกคน 

4. ข้ันสรุปรายงานผล (Action)   
- รายงานผลการด าเนินโครงการ มี.ค.66 นางสร้อยเพช็ร ทิพย์สวัสดิ์ 

และกลุ่มบริหารงาน
บุคคลทุกคน 
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กิจกรรม 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมศกึษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากร         
1. ข้ันเตรียม (Plan)   
-  ประชุมชี้แจงผู้เกี่ยวข้อง/วางแผนการปฏิบัติงาน มี.ค. 65 นายตะวัน สิทธิฤทธิ์ 

และกลุ่มบริหารงาน
บุคคลทุกคน 
 

2. ข้ันปฏิบัติ (DO)   
- แต่งตั้งคณะกรรมการรบัผิดชอบโครงการ 
- จดัท าปฏิทินการปฏิบัติงานตามโครงการ 

พ.ค. - ธ.ค.65 นายตะวัน สิทธิฤทธิ์ 
และกลุ่มบริหารงาน
บุคคลทุกคน 

3. ข้ันติดตามผล (Check)   
- ประเมินผลการด าเนินโครงการ ม.ค.66 นายตะวัน สิทธิฤทธิ์ 

และกลุ่มบริหารงาน
บุคคลทุกคน 

4. ข้ันสรุปรายงานผล (Action)   
- รายงานผลการด าเนินโครงการ ม.ค.66 นายตะวัน สิทธิฤทธิ์ 

และกลุ่มบริหารงาน
บุคคลทุกคน 

กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมประชุม/สัมมนาและงานแสดงมุฑิตาจิตผู้เกษยีณอายุราชการ 2564 
1. ข้ันเตรียม (Plan)   
-  ประชุมชี้แจงผู้เกีย่วข้อง/วางแผนการปฏิบัติงาน มี.ค.65 น.ส.อรจิรา มีศรี 

และกลุ่มบริหารงาน
บุคคลทุกคน 

2. ข้ันปฏิบัติ (DO)   
- แต่งตั้งคณะกรรมการรบัผิดชอบโครงการ 
- จดัท าปฏิทินการปฏิบัติงานตามโครงการ 

พ.ค. – ก.ย.65  

3. ข้ันติดตามผล (Check)   
- ประเมินผลการด าเนินโครงการ ก.ย.65 น.ส.อรจิรา มีศรี 

และกลุ่มบริหารงาน
บุคคลทุกคน 

4. ข้ันสรุปรายงานผล (Action)   
- รายงานผลการด าเนินโครงการ ก.ย.- ต.ค.65 น.ส.อรจิรา มีศรี 

และกลุ่มบริหารงาน
บุคคลทุกคน 

กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมสง่เสริมวิทยฐานะที่สูงขึ้น 
1. ข้ันเตรียม (Plan)   
-  ประชุมชี้แจงผู้เกีย่วข้อง/วางแผนการปฏิบัติงาน มี.ค.65 นางสร้อยเพ็ชร ทิพย์สวัสดิ์ 

และกลุ่มบริหารงาน
บุคคลทุกคน 



244 
 

กิจกรรม 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

2. ข้ันปฏิบัติ (DO)   
- แต่งตั้งคณะกรรมการรบัผิดชอบโครงการ 
- จดัท าปฏิทินการปฏิบัติงานตามโครงการ 

เม.ย.65 - มี.ค.66 นางสร้อยเพ็ชร ทิพย์สวัสดิ์ 
และกลุ่มบริหารงาน
บุคคลทุกคน 

3. ข้ันติดตามผล (Check)   
- ประเมินผลการด าเนินโครงการ มี.ค.66 นางสร้อยเพ็ชร ทิพย์สวัสดิ์ 

 
4. ข้ันสรุปรายงานผล (Action)   
- รายงานผลการด าเนินโครงการ มี.ค.65 นางสร้อยเพ็ชร ทิพย์สวัสดิ์ 

 
5. งบประมาณที่ใช้ 
   โครงการนี้ใช้งบประมาณ 404,070 บาท จ าแนกรายการใช้จา่ยดังนี ้
 

กิจกรรมและค าชี้แจง การใช้งบประมาณ งบประมาณ 

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมพฒันาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา             350,000 

กิจกกรมที่ 2 การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่โรงเรียน
มาตรฐานสากล 
- จดัซื้อวัสด ุอุปกรณ์ทีใ่ช้ส าหรับการจัดท าเอกสารในการพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษาสูโ่รงเรียนมาตรฐานสากล 
- ค่าใช้จา่ยในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่โรงเรียน
มาตรฐานสากล 

38,600 

กิจกรรมที่ 3 การอบรมพัฒนาครูเพื่อการการผลิตสื่อการสอนด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์       

15,470 

รวมงบประมาณที่ใช้ทั้งสิ้น (สี่แสนสี่พันเจ็ดสิบบาทถ้วน) 404,070 

 6. สถานที่ด าเนินการ โรงเรียนพุนพินพิทยาคม อ าเภอพุนพิน จังหวดัสุราษฎร์ธานี 

 7. การวัดและประเมินผลโครงการ 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือวัดและประเมินผล 

เชิงปริมาณ 

1. ครูทุกคนได้รับการพัฒนาตนเองตาม
ความถนัดในรายวิชาที่รับผิดชอบร้อยละ 

 
 

สอบถาม 

 

แบบสอบถาม 
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ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือวัดและประเมินผล 

100 

2. นักเรียนทุกคนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนที่สูงขึ้นตามเป้าหมายที่ โรงเรียน
ก าหนด ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 

 

สอบถาม 

 

แบบสอบถาม 

เชิงคุณภาพ 

1. ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้
สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของหลักสูตร
และจัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2. นั ก เรี ยน มี ผลสั ม ฤท ธิ์ สู งขึ้ น ต าม
เป้าหมายที่โรงเรียนก าหนด 

 
สอบถาม 

 
 

สอบถาม 

 

แบบสอบถาม 

 

แบบสอบถาม 

 8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  (ดูจากวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้) 

8.1  ครูไดร้ับการพัฒนาตนเองในด้านการจัดการเรียนการสอน  ตามความถนัดและความสนใจของ     
          แต่ละบุคคล 
    8.2  ครูมคีวามเชี่ยวชาญในการจดักิจกรรมการเรียนการสอนของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพส่งผล                

ให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนได้ตามเป้าหมายที่โรงเรียนก าหนด 
    8.3  ครูมีเจตคตทิี่ดีตอ่การพัฒนาตนเอง สร้างความเข้มแข็งให้กับวิชาชีพครูและยกระดับคุณภาพครูให้

มีศักยภาพ 
8.4  ครูมีสุขภาพกาย สขุภาพจิตทีด่ี มีขวัญก าลังใจที่ดีในการปฏิบัติงาน 

 
 

ลงชื่อ.............................................................ผู้เสนอโครงการ 
(นางสร้อยเพ็ชร  ทพิย์สวัสดิ์) 

 ……..………../…………………………/……………… 
 
 

    ลงชื่อ...........................................                            ลงชื่อ.........................................ผู้เห็นชอบโครงการ   
             (นางสาวอรจริา    มีศรี)                                           (นายธีรเดช  จูท่ิ่น) 
        หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล    ผู้อ านวยการโรงเรียนพนุพินพิทยาคม    
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อนุมัติงบประมาณ จ านวน.....404,070......บาท 

โดยใช้เงิน      1.  อดุหนุนการเรียนการสอน  .....404,070.... บาท     

 2.  อุดหนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน .................. บาท 

                  3.  บกศ ...................................... .................. บาท     

 4.  รายได้สถานศึกษา .................300,000......บาท   

                  5.  อื่น ๆ ....................................………………… บาท 

 

 

 
                                                  ลงชื่อ………………………………………………… 
                            (นายธรีเดช  จู่ทิ่น) 
          ผู้อ านวยการโรงเรียนพุนพินพทยาคม 
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ชื่องาน/โครงการ โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานบุคคล 
ลักษณะโครงการ       โครงการใหม่       โครงการต่อเนื่อง   โครงการพิเศษ 
สนองกลยุทธ์ของโรงเรียน ข้อที่ 5  โครงการหลักที่ ………..  
สนองมาตรฐานการศึกษา  
  มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 

   ข้อที่ 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน       ตัวบ่งชี้ย่อยที่  5 
   ข้อที่ 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน     ตัวบ่งชี้ย่อยที่ 1,4 

  มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา  ตัวบ่งชี้ย่อยที่ 2.6 
  มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  ตัวบ่งชี้ย่อยที่ 3.2 
ส่งเสริมค่านิยม 12 ประการ ข้อที่ 4, 8, 10 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางสาวอรจิรา  มีศร ี  
งาน /  กลุ่มสาระ  ....................................................................               
กลุ่มบริหาร  กลุ่มบริหารงานบุคคล   
ระยะเวลาด าเนินงาน/โครงการ  ปีการศึกษา 2565 (1 เมษายน 2565 – 31 มีนาคม 2566) 

1.  หลักการและเหตุผล 
ในปัจจุบันเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศได้เข้ามามีบทบาทต่อการ  ด ารงชีวิต ของ

มนุษย์มากยิ่งขึ้นทั้งในชีวิตประจ าวันและในการปฏิบัติงานจ าเป็นต้องใช้ คอมพิวเตอร์เพื่ออ านวยความสะดวก
ในการปฏิบัติงาน และการ ใช้ข้อมูลข่าวสาร และสารสนเทศด้านต่าง ๆ เป็นส่วนเครื่องมือสนับสนุนการ
ตัดสินใจและการวาง แผนการด าเนินงาน โดยเฉพาะองค์กรที่มีสารสนเทศที่ถูกต้อง รวดเร็ว ถือว่าได้เปรียบ
เพราะจะต้อง อาศัยสารสนเทศเข้ามาช่วยในการตัดสินใจ และการตัดสินใจจะต้องท าให้รวดเร็วและมีความ
ถูกต้องให้มากที่สุด  

การบริหารงานบุคคล เป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนอัตราก าลัง การสรรหา และ  การ
คัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมเข้าท างาน มอบหมายภาระงานให้เหมาะสมกับความรู้ความสามารถ ของบุคคล
รวมทั้งธ ารงรักษาบุคลากร การพัฒนาบุคลากร การเสริมแรงและสร้างแรงจูงใจในการ ท างาน การประเมินผล
การปฏิบัติงาน จนกระทั่งการให้บุคลากรพ้นจากการปฏิบัติงาน   การจัดเก็บและการใช้ข้อมูล ส าหรับการ
บริหารงานบุคคลของโรงเรียน ประกอบด้วยข้อมูล ด้านต่างๆ คือ ข้อมูลอัตราก าลัง ประวัติส่วนตัวบุคลากร 
ประวัติการศึกษา ประวัติการรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ การเลื่อนเงินเดือน การต่อสัญญาจ้างพนักงาน การลา
ประเภทต่าง ๆ ข้อมูลการไปราชการ การประชุมสัมมนา อบรม ดูงาน การปฏิบัติงานด้านใน  ลักษณะอื่น ๆ 
เช่น วิทยากร   

การบริหารงานบุคคลโรงเรียนพุนพินพิทยาคมประสบปัญหาคือ เมื่อมีความต้องการที่จะใช้ข้อมูลเพื่อ
ประกอบการด าเนินงานเรื่องใดเรื่องหนึ่ง เช่น ข้อมูลรายงานประจ าปี ข้อมูลจ านวนบุคลากร ข้อมูลการประชุม 
สัมมนา อบรม และศึกษาดูงาน เป็นต้น จะต้องเสียเวลาค่อนข้างมากในการรวบรวมและประมวลผลข้อมู ล 
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นอกจาก การใช้ข้อมูลเพื่อการปฏิบัติงานแล้วยังต้องบริการข้อมูลให้กับบุคลากรภายในโรงเรียนอีกด้วย การ
เก็บข้อมูลในรูปแบบไฟล์ข้อมูล และการจัดเก็บในแฟ้มเอกสารท าให้สิ้นเปลืองเวลาเป็นอย่างมากในการ ค้นหา 
การรวบรวม และการประมวลผลเพื่อให้ได้สารสนเทศครบถ้วนตามความต้องการ อีกทั้งการ ปรับปรุง ข้อมูลให้
ถูกต้องเป็นปัจจุบันก็ท าได้ยาก เพราะข้อมูลแยกเป็นไฟล์และจัดเก็บอยู่ในคอมพิวเตอร์ของเจ้าหน้าที่หลายคน 
จึงจ าเป็นที่จะต้องจัดเก็บข้อมูลให้เป็นระบบและมีการบริหารจัดการที่ดีระบบการจัดเก็บข้อมูลจะต้องสามารถ
ประมวลผลและได้สารสนเทศที่ ได้มีประสิทธิภาพ มีความถูกต้องตามสภาพเป็นจริง ดังนั้น จึงจ าเป็นต้องมีการ
พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานบุคคล มาใช้ในการปฏิบัติงานของโรงเรียน ซึ่งจะท าให้ การใช้ข้อมูล
ส าหรับการบริหารงานบุคคลของโรงเรียนมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลตามวิสัยทัศน์  พันธกิจ และ
วัตถุประสงค์ที่ได้ตั้งไว้ 
  
 2.  วัตถุประสงค์โครงการ 
  1. เพื่อพัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูลของบุคลากรของโรงเรียนพุนพินพทิยาคมให้มีความถูกต้อง      
แม่นย า เป็นปัจจุบัน และมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  
  2. เพื่อลดความซ้ าซ้อนของการจดัเก็บข้อมูลบุคลากรให้เป็นระบบและมีการบริหารจัดการที่ดี 
  3. เพื่ออ านวยความสะดวกให้บุคลากรในการใช้ขอ้มูลได้สะดวกและรวดเรว็ 
 3.  เป้าหมายโครงการ 
  3.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ (ระบุชิ้นงานที่ได้/ระบุจ านวนนักเรียน จากการท าโครงการนี้) 

 1. จัดเก็บข้อมูลครูและบุคลากรโรงเรียนพุนพินพทิยาคมได้ครบถ้วนร้อยละ 100  
 2. ครูและบุคลากรไดร้ับบริการข้อมูลได้สะดวกรวดเร็วขึ้นร้อยละ 100 

 
  3.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ (ระบุผลเชิงคุณภาพ) 

 1. การบริหารจัดการข้อมูลครูและบุคลากรไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
 2. ได้ระบบสารสนเทศทีด่ีในการบริหารและสนับสนุนการตดัสินใจของผู้บริหารเพื่อการวางแผน
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
(เป้าหมายตัวชี้วัดความส าเร็จ ด้านผู้เรียน ให้ระบุเป็นจ านวน และร้อยละของผู้เรียนที่ได้รับผลจากงาน/โครงการ นั้น 
ๆ ด้านครูและผู้บริหาร ให้ระบุเป็น จ านวนชิ้นงาน กิจกรรม ฯลฯ ) 

 
       4.  กิจกรรมและวธิีการด าเนินงาน 

กิจกรรม 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมที่ 1 จัดจ้างผู้พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานบุคคล 
1. ข้ันเตรียม (Plan)   
-  ประชุมชี้แจงผู้เกี่ยวข้อง/วางแผนการปฏิบัติงาน มี.ค 65 น.ส.อรจิรา มีศรี 

กลุ่มบริหารงาน
บุคคลทุกคน 

2. ข้ันปฏิบัติ (DO)   

- แต่งตั้งคณะกรรมการรบัผิดชอบโครงการ 
- จดัท าปฏิทินการปฏิบัติงานตามโครงการ 
- วิเคราะห์และออกแบบระบบ 

เม.ย.- ต.ค.65 น.ส.อรจิรา มีศรี 
กลุ่มบริหารงาน
บุคคลทุกคน 
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กิจกรรม 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

- จา้งผู้พัฒนาระบบเขียนโปรแกรม 
- จดัเก็บ/รวบรวม ข้อมูลครูและบุคลากร  
- ทดสอบระบบ 
- ปรับปรุง/แก้ไขข้อผิดพลาด 
3. ข้ันติดตามผล (Check)   

- ประเมินผลการด าเนินโครงการ 
 

พ.ย.65 กลุ่มบริหารงาน
บุคคลทุกคน 

4. ข้ันสรุปรายงานผล (Action)   

- รายงานผลการด าเนินโครงการ  น.ส.อรจิรา มีศรี 

กิจกรรมที่ 2 เช่าเว็บโฮสต์ติ้ง (Web Hosting) 
1. ข้ันเตรียม (Plan)   
-  ประชุมชี้แจงผู้เกี่ยวข้อง/วางแผนการปฏิบัติงาน มี.ค.65 น.ส.อรจิรา มีศรี 
2. ข้ันปฏิบัติ (DO)   
- แต่งตั้งคณะกรรมการรบัผิดชอบโครงการ 
- จดัท าปฏิทินการปฏิบัติงานตามโครงการ 
- ด าเนินการขอเช่าเว็บโฮสต์ติ้ง 
- ตดิตั้งระบบสารสนเทศบริหารงานบุคคล 

เม.ย.-พ.ค. 65 น.ส.อรจิรา มีศรี 

3. ข้ันตดิตามผล (Check)   
- ประเมินผลการด าเนินโครงการ  น.ส.อรจิรา มีศรี 
4. ข้ันสรุปรายงานผล (Action)   
- รายงานผลการด าเนินโครงการ  น.ส.อรจิรา มีศรี 
กิจกกรมที่ 3 คู่มือการใช้งานระบบ 
1. ข้ันเตรียม (Plan)   
-  ประชุมชี้แจงผู้เกี่ยวข้อง/วางแผนการปฏิบัติงาน มี.ค.65 นางสร้อยเพ็ชร 

ทิพย์สวัสดิ์ 
2. ข้ันปฏิบัติ (DO)   

- แต่งตั้งคณะกรรมการรบัผิดชอบโครงการ 
- จดัท าปฏิทินการปฏิบัติงานตามโครงการ 
- จดัท าเอกสารคู่มือการใช้งานระบบ 

 นางสร้อยเพ็ชร 
ทิพย์สวัสดิ์ 

3. ข้ันติดตามผล (Check)   

- ประเมินผลการด าเนินโครงการ พ.ย.65 นางสรอ้ยเพ็ชร 
ทิพย์สวัสดิ์ 

4. ข้ันสรุปรายงานผล (Action)   

- รายงานผลการด าเนินโครงการ ธ.ค.65 นางสร้อยเพ็ชร 
ทิพย์สวัสดิ์ 
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5. งบประมาณที่ใช้ 
   โครงการนี้ใช้งบประมาณ 10,000 บาท จ าแนกรายการใช้จ่ายดังนี้ 
 

กิจกรรมและค าชี้แจง การใช้งบประมาณ งบประมาณ 

กิจกรรมที่ 1 ปรับปรุงระบบสารสนเทศ 7,500 

กิจกรรมที่ 2 เช่าเว็บโฮสต์ติ้ง (Web Hosting) 2,500 

รวมงบประมาณที่ใช้ทั้งสิ้น  (สามหมื่นสามพันห้าร้อยบาทถ้วน) 10,000 

6. สถานที่ด าเนินการ โรงเรียนพุนพินพิทยาคม 

      7. การวัดและประเมินผลโครงการ 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือวัดและประเมินผล 

เชิงปริมาณ   
1. จัดเก็บข้อมูลครูและ
บุคลากรโรงเรียนพุนพินพิทยา
คมได้ครบถ้วนร้อยละ 100  
2. ครูและบุคลากรไดร้ับ
บริการข้อมูลได้สะดวกรวดเร็ว
ขึ้นร้อยละ 100 

สอบถาม 
 
 
 

สอบถาม 

แบบสอบถาม 
 
 

 
แบบสอบถาม 

เชิงคุณภาพ   
1. การบริหารจัดการข้อมูลครู
และบุคลากรได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
2. ได้ระบบสารสนเทศทีด่ีใน
การบริหารและสนับสนุนการ
ตัดสินใจของผู้บริหารเพือ่การ
วางแผนพัฒนาคุณภาพผูเ้รียน 
 

สอบถาม 
 
 
 

สอบถาม 

แบบสอบถาม 
 
 

 
แบบสอบถาม 

 
 8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (ดูจากวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้) 

  1. โรงเรียนมีระบบการจดัเก็บข้อมูลของบุคลากรให้มีความถูกต้องแม่นย า เป็นปัจจุบัน และมี
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  
  2. ลดความซ้ าซ้อนของการจดัเก็บข้อมูลบุคลากรให้เป็นระบบและมีการบริหารจดัการทีด่ี 
  3. บุคลากรได้รับบริการในการใช้ข้อมูลไดส้ะดวกและรวดเร็ว 
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ลงชื่อ.............................................................ผู้เสนอโครงการ 
( นางสาวอรจิรา  มีศร ี ) 

 ……..………../…………………………/……………… 
 
 

    ลงชื่อ...........................................                            ลงชื่อ.........................................ผู้เห็นชอบโครงการ   
             (นางสาวอรจริา    มีศรี)                                           (นายธีรเดช  จูท่ิ่น) 
    หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล    ผู้อ านวยการโรงเรียนพุนพินพิทยาคม    
 
 
อนุมัติงบประมาณ จ านวน.......10,000.......บาท 

โดยใช้เงิน      1.  อดุหนุนการเรียนการสอน  ..10,000........ บาท     

 2.  อุดหนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน .................. บาท 

                  3.  บกศ ...................................... .................. บาท     

 4.  รายได้สถานศึกษา ................. บาท   

                  5.  อืน่ ๆ ....................................………………… บาท 

 

 

                                                  ลงชื่อ………………………………………………… 
                            (นายธรีเดช   จู่ทิ่น) 
          ผู้อ านวยการโรงเรียนพุนพินพทยาคม 
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ชื่องาน/โครงการ โครงการปรับปรุงห้องส านักงานกลุ่มบริหารงานบุคคล 
ลักษณะโครงการ      โครงการใหม่       โครงการต่อเนื่อง   โครงการพิเศษ 
สนองกลยุทธ์ของโรงเรียน ข้อที่  5  โครงการหลักที่ 20  
สนองมาตรฐานการศึกษา  
  มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 

   ข้อที่ 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน       ตัวบ่งชี้ย่อยที่ 5 
   ข้อที่ 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน     ตัวบ่งชี้ย่อยที่ 1 

  มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา  ตัวบ่งชี้ย่อยที่ 2.5 
  มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  ตัวบ่งชี้ย่อยที่ 3.1 
ส่งเสริมค่านิยม 12 ประการ ข้อที่ 10 , 12 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางญาณิศา  รัตนาพร 
งาน /  กลุ่มสาระ  ....................................................................               
กลุ่มบริหาร  กลุ่มบริหารงานบุคคล   
ระยะเวลาด าเนินงาน/โครงการ  ปีการศึกษา 2565 (1 เมษายน 2565 – 31 มีนาคม 2566) 

1.  หลักการและเหตุผล 
 การจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ นับว่าเป็นปัจจัยส าคัญประการหน่ึงที่

จะเป็นปัจจัยเสริมให้การบริหารงานได้มีประสิทธิภาพ การปรับปรุงห้องส านักงานกลุ่มบริหารงานบุคคล ให้มี
ความพร้อมในการให้บริการและอ านวยความสะดวกในการให้บริการกับครูและผู้มาติดต่อราชการของโรงเรียน   

 ปัจจุบันห้องส านักงานกลุ่มบริหารงานบุคคลมีสภาพที่ไม่เอื้อต่อการปฏิบัติหน้าที่และการอ านวย
ความสะดวกแก่ผู้ให้บริการ จึงสมควรที่จะได้รับการปรับปรุงและพัฒนาให้เอื้อต่อการปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
 
 2.  วัตถุประสงค์โครงการ 

2.1 เพื่อให้บุคลากร และผู้มาติดต่อราชการไดร้ับการบริการด้วยความสะดวก มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งข้ึน 

2.2 เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการ กลุ่มบริหารงานบุคคลให้มีระเบียบเรียบร้อยเป็นสัดส่วนได้อย่าง
เป็นขั้นตอนและมีระบบแบบแผน 
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2.3 เพื่ออ านวยความสะดวก สนับสนุน ส่งเสริมให้การปฏิบัติงานของโรงเรียนด าเนินไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 3.  เป้าหมายโครงการ 
  3.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ (ระบุชิ้นงานที่ได้/ระบุจ านวนนักเรียน จากการท าโครงการนี้) 

3.1.1 คร ู บุคลากรและผู้มาติดต่อราชการ ไดร้ับความสะดวกในการใช้บรกิารร้อยละ 80 
  3.1.2 รายงานผลการประเมิน  โครงการจ านวน 1 เล่ม 
  3.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ (ระบุผลเชิงคุณภาพ) 

3.2.1 บุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้อย่างดีและมปีระสิทธิภาพส่งผลถึงคุณภาพผู้เรียน 
  3.2.3 ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มสี่วนร่วมทกุฝ่าย มคีวามพึงพอใจ ไม่น้อยกวา่รอ้ยละ 90 อยู่ในระดับ   
ดีเยี่ยม  

(เป้าหมายตัวชี้วัดความส าเร็จ ด้านผู้เรียน ใหร้ะบุเป็นจ านวน และร้อยละของผู้เรียนที่ได้รับผลจาก
งาน/โครงการ นั้น ๆ ดา้นครูและผู้บริหาร ใหร้ะบุเป็น จ านวนชิ้นงาน กจิกรรม ฯลฯ ) 

      4.  กิจกรรมและวิธีการด าเนินงาน 

กิจกรรม 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมปรับปรุงพัฒนาห้องส านักงาน 
1. ข้ันเตรียม (Plan)   
-  ประชุมชี้แจงผู้เกี่ยวข้อง/วางแผนการปฏิบัติงาน มี.ค.65 นางญาณิศา รตันาพร 

และกลุ่มบริหารงาน
บุคคลทุกคน 

2. ข้ันปฏิบัติ (DO)   
- แต่งตั้งคณะกรรมการรบัผิดชอบโครงการ 
- จดัท าปฏิทินการปฏิบัติงานตามโครงการ 
- ด าเนินการปรับปรุงห้องส านักงาน 

เม.ย.-มิ.ย.
65 

นางญาณิศา รตันาพร 
และกลุ่มบริหารงาน
บุคคลทุกคน 

3. ข้ันติดตามผล (Check)   
- ประเมินผลการด าเนินโครงการ ต.ค.65 นางญาณิศา รตันาพร 
4. ข้ันสรุปรายงานผล (Action)   
- รายงานผลการด าเนินโครงการ ธ.ค.65 นางญาณิศา รตันาพร 
กิจกกรมที่ 2 กิจกรรมจดัซื้อครุภัณฑ์ วัสดุ อุปกรณ์ส าหรับการปฏิบัติงานส านักงาน 
5. ข้ันเตรียม (Plan)   
-  ประชุมชี้แจงผู้เกี่ยวข้อง/วางแผนการปฏิบัติงาน มี.ค.65 นางญาณิศา รตันาพร 

และกลุ่มบริหารงาน
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กิจกรรม 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

บุคคลทุกคน 
6. ข้ันปฏิบัติ (DO)   
- แต่งตั้งคณะกรรมการรบัผิดชอบโครงการ 
- จดัท าปฏิทินการปฏิบัติงานตามโครงการ 

พ.ค.- ก.ย.
65 

นางญาณิศา รตันาพร 
และกลุ่มบริหารงาน
บุคคลทุกคน 

7. ข้ันติดตามผล (Check)   
- ประเมินผลการด าเนินโครงการ ต.ค.65 นางญาณิศา รตันาพร 
8. ข้ันสรุปรายงานผล (Action)   
- รายงานผลการด าเนินโครงการ ธ.ค. 65 นางญาณิศา รตันาพร 
กิจกกรมที่ 3 จัดท าท าเนียบบุคลากร 
1. ข้ันเตรียม (Plan)   
-  ประชุมชี้แจงผู้เกี่ยวขอ้ง/วางแผนการปฏิบัติงาน มี.ค.65 นายตะวัน สิทธิฤทธิ์ 

และกลุ่มบริหารงาน
บุคคลทุกคน 

2. ข้ันปฏิบัติ (DO)   
- แต่งตั้งคณะกรรมการรบัผิดชอบโครงการ 
- จดัท าปฏิทินการปฏิบัติงานตามโครงการ 

พ.ค.- ก.ย.
65 

นายตะวัน สิทธิฤทธิ์ 
และกลุ่มบริหารงาน
บุคคลทุกคน 

3. ข้ันติดตามผล (Check) ต.ค.64 นายตะวัน สิทธิฤทธิ ์
- ประเมินผลการด าเนินโครงการ   
4. ข้ันสรุปรายงานผล (Action) ธ.ค. 64 นายตะวัน สิทธิฤทธิ ์
- รายงานผลการด าเนินโครงการ   
   
      5. งบประมาณที่ใช ้
   โครงการนี้ใช้งบประมาณ 71,000 บาท จ าแนกรายการใช้จ่ายดังนี้ 
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กิจกรรมและค าชี้แจง การใช้งบประมาณ งบประมาณ 

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมปรับปรุงพัฒนาห้องส านักงาน 16,000 

กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมจดัซื้อครุภัณฑ์ วัสดุ อุปกรณ์ส าหรับการปฏิบัติงาน
ส านักงาน 

30,000 

กิจกรรมที่ 3 จัดท าท าเนียบบุคลากร 25,000 

รวมงบประมาณที่ใช้ทั้งสิ้น (เจ็ดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) 71,000 

6. สถานที่ด าเนินการ  ห้องส านักงานกลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนพุนพินพิทยาคม 

   7. การวัดและประเมินผลโครงการ 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือวัดและ
ประเมินผล 

8.1 เชิงปริมาณ 
 8.1.1 ครูมีการบริหารจดัการ
และจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อให้
บุคลากรท างานได้อยา่งมี
ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

 

ส ารวจ สอบถาม 

 
แบบสอบถาม  

รายงานผลการด าเนิน
โครงการ 

8.1 เชิงคุณภาพ 
     8.2.1 ครูและผู้มาตดิต่อ
ราชการได้รับความสะดวกในการ
ให้บริการอยา่งมีคุณภาพ 
    8.2.2 ผู้รับบริการมีความพึง
พอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 

 
สอบถาม/สัมภาษณ์ 

 
แบบสอบถาม 

   
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
 9.1 ครู  บุคลากรและผู้มาติดต่อราชการ ได้รับความสะดวกในการใช้บริการร้อยละ 80 
  9.2 ผูร้ับบริการมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 
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ลงชื่อ.............................................................ผู้เสนอโครงการ 
                                                (นางญาณิศา  รัตนาพร) 

 ……..………../…………………………/……………… 
 
 

    ลงชื่อ...........................................                            ลงชื่อ.........................................ผู้เห็นชอบโครงการ   
             (นางสาวอรจริา    มีศรี)                                           (นายธีรเดช  จูท่ิ่น) 
   หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล    ผู้อ านวยการโรงเรียนพุนพินพิทยาคม    

 
 

อนุมัติงบประมาณ จ านวน.....71,000.........บาท 

โดยใช้เงิน      1.  อดุหนุนการเรียนการสอน  ... 71,000.. บาท     

 2.  อุดหนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน .................. บาท 

                  3.  บกศ ...................................... .................. บาท     

 4.  รายได้สถานศึกษา ................. บาท   

                  5.  อื่น ๆ ....................................………………… บาท 

 
 
                                                  ลงชื่อ………………………………………………… 
                             (นายธรีเดช   จู่ทิ่น) 
          ผู้อ านวยการโรงเรียนพุนพินพทยาคม 
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ชื่องาน/โครงการ โครงการจดัจ้างบุคลากร  
ลักษณะโครงการ      โครงการใหม่        โครงการต่อเนื่อง   โครงการพิเศษ 
สนองกลยุทธ์ของโรงเรียน ข้อที่  4  โครงการหลักที่ 18   
สนองมาตรฐานการศึกษา  
  มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 

   ข้อที่ 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน       ตัวบ่งชี้ย่อยที่  1,2,5 
   ข้อที่ 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน     ตัวบ่งชี้ย่อยที่  1 

  มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา  ตัวบ่งชี้ย่อยที่  3, 4 
  มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  ตัวบ่งชี้ย่อยที่  1,4 
ส่งเสริมค่านิยม 12 ประการ ข้อที่ 1, 4, 8, 12 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวอรจริา  มีศร ี
งาน /  กลุ่มสาระ  งานสรรหา จัดจ้างบุคลากร              
กลุ่มบริหารงานบุคคล 
ระยะเวลาด าเนินงาน/โครงการ เมษายน 2565 - มีนาคม 2566 

1.  หลักการและเหตุผล 
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อให้เกิดประสิทธิผลนั้น  นอกเหนือจากการจัดเนื้อหาและหลักสูตรการ

เรียนการสอนให้เหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพแล้ว  บุคลากรทางการศึกษายังเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส าคัญของการ
จัดการศึกษาที่มีคุณภาพ ประเด็นหนึ่งที่สถานศึกษาต้องให้ความส าคัญในการจัดการศึกษาก็คือ อัตราส่วนของ
ครูต่อนักเรียน  ควรต้องเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนดโดยคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ แต่ในปัจจุบันโรงเรียนมีครูเกษียณอายุราชการ แต่มีได้รับการจัดสรร
อัตราก าลังครูทดแทนเท่ากับจ านวนครูตามเกณฑ์  ท าให้เกิดปัญหาขาดแคลนอัตราก าลังครูเป็นอย่างมาก   

ดังนั้นเพื่อให้การจัดกระบวนการเรียนการสอนบรรลุตามมาตรฐานชาติ และมาตรฐานการศึกษาของ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สอดคล้องตามคุณลักษณะและสมรรถนะของผู้เรียน 
โรงเรียนจึงต้องสรรหาบุคลากรมาสนับสนุนการเรียนการสอนโดยจัดจ้างบุคคลที่มีความรู้ความสามารถเพื่อ
สนับสนุนกระบวนการจัดการเรียนการสอนให้บังเกิดประสิทธิภาพยิ่งข้ึน โดยจัดท าโครงการจัดหาครูผู้สอนและ
บุคลากรส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาเต็มตามศักยภาพ 
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 2.  วัตถุประสงค์โครงการ 
              2.1 เพื่อจัดจ้างครูผู้สอนและบุคลากรส่งเสริมการจัดการศึกษาให้เพียงพอกับความต้องการของ    
                    โรงเรียน 
              2.2 เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

 3.  เป้าหมายโครงการ 
  3.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ (ระบุชิ้นงานที่ได้/ระบุจ านวนนักเรียน จากการท าโครงการนี้) 

               นักเรียนโรงเรียนพุนพินพิทยาคม จ านวน 2,000 คน 
  3.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ (ระบุผลเชิงคุณภาพ) 

3.2.1  จัดหาครูผู้สอน และบุคลากรสนับสนุนการจัดการศึกษาได้เพียงพอต่อการบริหารจัด
การศึกษาของโรงเรียน 
3.2.2  ครูและบุคลากรทุกคนของโรงเรียนสามารถปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

(เป้าหมายตัวชี้วัดความส าเร็จ ด้านผู้เรียน ให้ระบุเป็นจ านวน และร้อยละของผู้เรียนที่ได้รับผลจากงาน/โครงการ นั้น 
ๆ ด้านครูและผู้บริหาร ให้ระบุเป็น จ านวนชิ้นงาน กิจกรรม ฯลฯ ) 

      4.  กิจกรรมและวิธีการด าเนินงาน 

กิจกรรม 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมที่ 1 จ้างครูเชี่ยวชาญ 
1. ข้ันเตรียม (Plan)  น.ส.อรจิรา มีศรี 

ประชุมชี้แจงผู้เกี่ยวข้อง/วางแผนการปฏิบัติงาน ก.พ. 65 น.ส.อรุณี ชูนาวา 

2. ข้ันปฏิบัติ (DO)   
- บันทึกข้อความขออนุญาตประกาศจัดจ้างครูเชี่ยวชาญเสนอผู้บริหาร มี.ค.- เม.ย.65  
- ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาเพื่อขอจัดจา้งบุคลากร   
- ท าหนังสือขออนุญาตเขตพื้นที่ฯ เพื่อขอจดัจ้างบุคลากร   
- จดัท าประกาศจดัจ้างบคุลากร   
- จดัท าค าสั่งคณะกรรมการคดัเลือกบุคลากร   
- ประกาศผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการคดัเลือก   
- สอบสัมภาษณ์/สอบปฏิบัติ   
- บันทึกข้อความรายงานผลการคดัเลือกให้ผู้บริหารรับทราบ   
- ประกาศผลผู้ที่ผ่านการคัดเลือก   
- ท าสัญญาจา้ง   
- แจ้ง สนง.เขตพื้นที่การศึกษาฯ   
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กิจกรรม 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

3. ข้ันติดตามผล (Check)   
ประเมินการท างานของครูเชี่ยวชาญเพื่อต่อสัญญา มี.ค.65  
4. ข้ันสรุปรายงานผล (Action)   
รายงานผลการประเมินการสอนรายปีการศึกษาให้ผู้บริหารรับทราบ เม.ย.-มี.ค.65  
กิจกรรมที่ 2 จ้างบุคลากร 
1. ข้ันเตรียม (Plan)   
ประชุมชี้แจงผู้เกี่ยวข้อง/วางแผนการปฏิบัติงาน ก.พ. 65 น.ส.อรจิรา มีศรี 

2. ข้ันปฏิบัติ (DO)  น.ส.อรุณี ชูนาวา 

- ท าบันทึกข้อความขออนุญาตประกาศจัดจา้งบุคลากรถึงผู้บริหาร มี.ค.- เม.ย.65  
- ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาเพื่อขอจัดจา้งบุคลากร   
- ท าหนังสือขออนุญาตเขตพื้นที่ฯ เพื่อขอจดัจ้างบุคลากร   
- จดัท าประกาศจดัจ้างบคุลากร   
- จดัท าค าสั่งคณะกรรมการคดัเลือกบุคลากร   
- ประกาศผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการคดัเลือก   
- สอบสัมภาษณ์/สอบปฏิบัติ   
- บันทึกข้อความรายงานผลการคดัเลือกให้ผู้บริหารรับทราบ   
- ประกาศผลผู้ที่ผ่านการคัดเลือก   
- ท าสัญญาจา้ง   
- แจ้ง สนง.เขตพื้นที่การศึกษาฯ   
3. ข้ันติดตามผล (Check)   
ประเมินการท างานของบุคลากรเพื่อต่อสัญญา มี.ค.66  
4. ข้ันสรุปรายงานผล (Action)   
รายงานผลการประเมินการสอนรายปีการศึกษาให้ผู้บริหารรับทราบ เม.ย.-มี.ค.66  
 
5. งบประมาณที่ใช้ 
   โครงการนี้ใช้งบประมาณ 254,328 บาท จ าแนกรายการใช้จา่ยดังนี ้

กิจกรรมและค าชี้แจง การใช้งบประมาณ งบประมาณ 

กิจกรรมที่ 1 ค่าจ้างครูเชี่ยวชาญ จ านวน 1 คน 

- คนที่ 1 เป็นเงิน 10,597 
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รวมค่าจ้างครูเชี่ยวชาญ 10,597 บาท / เดือน 10,597x 12 = 127,164 บาท 127,164 

กิจกรรมที่ 2 ค่าจา้งบุคลากร จ านวน 1 คน 
- คนที่ 1 เป็นเงิน 10,597 

รวมค่าจ้างครูเชี่ยวชาญ 10,597 บาท / เดือน 10,597x 12 = 127,164 บาท 

 
 

127,164 

รวมงบประมาณที่ใช้ทั้งสิ้น 254,328 

6. สถานที่ด าเนินการ  โรงเรียนพุนพินพิทยาคม 
7. การวัดและประเมินผลโครงการ 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือวัดและ
ประเมินผล 

เชิงปริมาณ 

1.มีครูที่มีความรู้ความสามารถในสาขา
เฉพาะที่เพียงพอต่อความต้องการ 

2. มีบุคลากรที่เพียงพอตอ่การบริหาร
จัดการของโรงเรียน 

 
1. จัดเก็บข้อมูลจากเอกสาร หลักฐาน 
2. การนิเทศติดตาม 

 

 
1. แบบเก็บข้อมูล 
2. แบบนิเทศติตาม 

 

เชิงคุณภาพ 

1. บุคลากรปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมาย มีความรับผิดชอบอย่างดี 

3. การประเมินผลการปฏิบัติงาน 3. แบบประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน 

 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (ดูจากวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้) 

      8.1  โรงเรียนมีครูและบุคลากรเพียงพอต่อการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียน 

     8.2  บุคลากรปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 
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ลงชื่อ.............................................................ผู้เสนอโครงการ 
(นางสาวอรจิรา    มีศรี) 

 ……..………../…………………………/……………… 
 
 

    ลงชื่อ...........................................                            ลงชื่อ.........................................ผู้เห็นชอบโครงการ   
             (นางสาวอรจริา    มีศรี)                                           (นายธีรเดช  จูท่ิ่น) 
        หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล   ผู้อ านวยการโรงเรียนพุนพินพิทยาคม    
 

 
อนุมัติงบประมาณ จ านวน...... 254,328........บาท 

โดยใช้เงิน      1.  อดุหนุนการเรียนการสอน  ... 254,328............ บาท     

 2.  อุดหนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน .................. บาท 

                  3.  บกศ ...................................... .................. บาท     

 4.  รายได้สถานศึกษา ................. บาท   

                  5.  อื่น ๆ ....................................………………… บาท 

 
                                                 ลงชื่อ………………………………………………… 
                             (นายธรีเดช  จู่ทิ่น) 
          ผู้อ านวยการโรงเรียนพุนพินพทยาคม 
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ชื่องาน/โครงการ โครงการเสริมสรา้งขวัญก าลังใจ 
ลักษณะโครงการ      โครงการใหม่       โครงการต่อเนื่อง   โครงการพิเศษ 
สนองกลยุทธ์ของโรงเรียน ข้อที่ 4  โครงการหลักที่ 19   
สนองมาตรฐานการศึกษา  
  มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
   ข้อที่ 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน       ตัวบ่งชี้ย่อยที่ 1,5 
   ข้อที่ 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน     ตัวบ่งชี้ย่อยที่ 1,4 
  มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา  ตัวบ่งชี้ย่อยที่ 2.2,2.4 
  มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  ตัวบ่งชี้ย่อยที่ 3.5 
ส่งเสริมค่านิยม 12 ประการ ข้อที่ 1, 4, 5, 10,11 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางสาวอรจิรา  มีศร ี  
งาน /  กลุ่มสาระ  ....................................................................               
กลุ่มบริหาร  กลุ่มบริหารงานบุคคล   
ระยะเวลาด าเนินงาน/โครงการ   ปีการศกึษา 2565 (1 เมษายน 2565 – 31 มีนาคม 2566) 

1.  หลักการและเหตุผล 
  ในการบริหารการจัดการศึกษาของโรงเรียนครูและบุคลากรเป็นปัจจัยหลักในการพัฒนาทุกๆ 
ด้านของการจัดการศึกษาให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเพราะครูและบุคลากรเป็นผู้มีบทบาทส าคัญในการจัดก
ารจัดการเรียนการสอนและพัฒนาคุณภาพผู้เรียนดังนั้นการบริหารงานโดยการจัดการให้บุคลากรรว่มกันท างาน
เป็นทีมด้วยความพึงพอใจการสร้างขวัญก าลังใจจึงมีความจ าเป็นต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานเป็นอย่างมา
กโรงเรียนพุนพินพิทยาคมมีความตระหนักและเห็นความส าคัญในการสร้างขวัญและก าลังใจจึงได้จัดให้มีสวัสดิ
ก า รต่ า งๆ  ให้ แก่ บุ ค ล ากรซึ่ ง เ ป็ นส่ วนหนึ่ ง ในกระบวนการ เสริ มส ร้ า ง ขวัญก า ลั ง ใ จบุ คลากร 
จึงจัดท าโครงการนี้ข้ึนเพื่อส่งเสริมให้บุคลากรมีขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงานอย่างมีความสุขและมีส่วนร่วมในก
ารพัฒนาองค์กรด้วยความเต็มใจ เต็มก าลัง ความรู้ความสามารถเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีคุณภาพ 
 
 2. วัตถุประสงค์โครงการ 
  2.1 เพื่อเป็นการสรา้งขวญัและก าลังใจให้แก่บุคลากร 
  2.2 เพื่อเป็นแรงจูงใจใหบุ้คลากรปฏิบัติงานอย่างมีความสุขและมีประสิทธภิาพ 
  2.3 เพื่อแสดงออกซึ่งความรักความห่วงใย และความสัมพันธ์ที่ดีขององค์กรที่มีต่อครูและบุคลากร 
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 3.  เป้าหมายโครงการ 
      3.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ  (ระบุชิ้นงานที่ได้/ระบุจ านวนนักเรียน จากการท าโครงการนี้) 

             3.1.1 ครูและบุคลากรทกุคนมีขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน 
          3.1.2 ครูและบุคลากรทกุคนมีสัมพันธภาพที่ดตี่อกัน 
  3.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ (ระบุผลเชิงคุณภาพ) 
           3.2.1 ครูและบุคลากรมขีวัญ ก าลังใจ มีความผูกพันและรักองค์กร 
                3.2.2 ครูและบุคลากรมคีวามสามคัคี ร่วมมือ ร่วมใจในการปฏิบัติงาน 
ก่อให้เกิดผลงานที่มีประสิทธิภาพ 
(เป้าหมายตัวชี้วัดความส าเร็จ ด้านผู้เรียน ให้ระบุเป็นจ านวน และร้อยละของผู้เรียนที่ได้รับผลจากงาน/โครงการ นั้นๆ 
ด้านครูและผู้บริหาร ให้ระบุเป็น จ านวนชิ้นงาน กิจกรรม ฯลฯ ) 
      4.  กิจกรรมและวิธีการด าเนินงาน 

กิจกรรม 
ระยะเวลาด า

เนินการ 
ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมที่ 1 กระเช้าเยีย่มผู้มีอุปการะคุณ 
1. ขั้นเตรียม (Plan)   
-  ประชุมชี้แจงผู้เกี่ยวข้อง/วางแผนการปฏิบัติงาน มี.ค.65 นางสาวอรจิรา  มีศรี 
2. ขั้นปฏิบัติ (DO)   
- แต่งตั้งคณะกรรมการรบัผิดชอบโครงการ 
- จดัท าปฏิทินการปฏิบัติงานตามโครงการ 

พ.ค.-ธ.ค.65 นางสาวอรจิรา  มีศรี 

3. ขั้นติดตามผล (Check)   
- ประเมินผลการด าเนินโครงการ ธ.ค.65 นางสาวอรจิรา  มีศรี 
4. ขั้นสรุปรายงานผล (Action)   
- รายงานผลการด าเนินโครงการ ธ.ค.65 นางสาวอรจิรา  มีศรี 
กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมสงัสรรค์ปีใหม่ 
1. ขั้นเตรียม (Plan)   
-  ประชุมชี้แจงผู้เกี่ยวข้อง/วางแผนการปฏิบัติงาน มี.ค.65 นายตะวัน สิทธิฤทธิ์ 
2. ขั้นปฏิบัติ (DO)   
- แต่งตั้งคณะกรรมการรบัผิดชอบโครงการ 
- จดัท าปฏิทินการปฏิบัติงานตามโครงการ 

พ.ค.-ธ.ค.65 นายตะวัน สิทธิฤทธิ์ 

3. ขั้นติดตามผล (Check)   
- ประเมินผลการด าเนินโครงการ ธ.ค.65  นายตะวัน สิทธิฤทธิ์ 
4. ขั้นสรุปรายงานผล (Action)   
- รายงานผลการด าเนินโครงการ ธ.ค.65 นายตะวัน สิทธิฤทธิ์ 
กิจกรรมที่ 3 วันเกิดครแูละบุคลากร 
1. ขั้นเตรียม (Plan) ม.ค.65  
-  ประชุมชี้แจงผู้เกี่ยวข้อง/วางแผนการปฏิบัติงาน  นางญาณิศา รัตนาพร 
2. ขั้นปฏิบัติ (DO)   
- แต่งตั้งคณะกรรมการรบัผิดชอบโครงการ ม.ค.-ธ.ค.65 นางญาณิศา รัตนาพร 
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กิจกรรม 
ระยะเวลาด า

เนินการ 
ผู้รับผิดชอบ 

- จดัท าปฏิทินการปฏิบัติงานตามโครงการ 
3. ขั้นติดตามผล (Check)   
- ประเมินผลการด าเนินโครงการ ธ.ค.65 นางญาณิศา รัตนาพร 
4. ขั้นสรุปรายงานผล (Action)   
- รายงานผลการด าเนินโครงการ ธ.ค.65 นางญาณิศา รัตนาพร 
กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมการให้การช่วยเหลือแก่บคุลากร 
1. ขั้นเตรียม (Plan)   
-  ประชุมชี้แจงผู้เกี่ยวข้อง/วางแผนการปฏิบัติงาน มี.ค.65 นางธิดาวัล จรัลศิลป์ 
2. ขั้นปฏิบัติ (DO)   
- แต่งตั้งคณะกรรมการรบัผิดชอบโครงการ 
- จดัท าปฏิทินการปฏิบัติงานตามโครงการ 

พ.ค65 -มี.ค.66 นางธิดาวัล จรัลศิลป์ 

3. ขั้นติดตามผล (Check)   
- ประเมินผลการด าเนินโครงการ มี.ค.6 นางธิดาวัล จรัลศิลป์ 
4. ขั้นสรุปรายงานผล (Action)   
- รายงานผลการด าเนินโครงการ มี.ค.65 นางธิดาวัล จรัลศิลป์ 
กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมตอ้นรับครูย้ายเข้าและย้ายออก 
1. ขั้นเตรียม (Plan)   
-  ประชุมชี้แจงผู้เกี่ยวข้อง/วางแผนการปฏิบัติงาน มี.ค.64 นางธิดาวัล จรัลศิลป์ 
2. ขั้นปฏิบัติ (DO)   
- แต่งตั้งคณะกรรมการรบัผิดชอบโครงการ 
- จดัท าปฏิทินการปฏิบัติงานตามโครงการ 

พ.ค64 -มี.ค.65 นางธิดาวัล จรัลศิลป์ 

3. ขั้นติดตามผล (Check)   
- ประเมินผลการด าเนินโครงการ มี.ค.65 นางธิดาวัล จรัลศิลป์ 
4. ขั้นสรุปรายงานผล (Action)   
- รายงานผลการด าเนินโครงการ มี.ค.65 นางธิดาวัล จรัลศิลป์ 
กิจกรรมที่ 6 กิจกรรมจดัหาของทีระลึกครูเกษียณ  
1. ขั้นเตรียม (Plan)   
-  ประชุมชี้แจงผู้เกี่ยวข้อง/วางแผนการปฏิบัติงาน มี.ค.65 น.ส.อรจิรา มีศรี 

2. ขั้นปฏิบัติ (DO)   
- แต่งตั้งคณะกรรมการรบัผิดชอบโครงการ 
- จดัท าปฏิทินการปฏิบัติงานตามโครงการ 

พ.ค.-ก.ย.65 น.ส.อรจิรา มีศรี 

3. ขั้นติดตามผล (Check)   
- ประเมินผลการด าเนินโครงการ ก.ย.65 น.ส.อรจิรา มีศรี 
4. ขั้นสรุปรายงานผล (Action)   
- รายงานผลการด าเนินโครงการ ก.ย.65 น.ส.อรจิรา มีศรี 
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5. งบประมาณที่ใช้ 
   โครงการนี้ใช้งบประมาณ 25,000 บาท จ าแนกรายการใช้จ่ายดังนี้ 
 

กิจกรรมและค าชี้แจง การใช้งบประมาณ งบประมาณ 

กิจกรรมที่ 1 กระเช้าเยีย่มผู้มีอุปการะคุณ 25,000 

กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมสงัสรรค์ปีใหม่ 0 

กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมวนัเกิดครูและบุคลากร 0 

กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมการให้การช่วยเหลือแก่บคุลากร 0 

กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมตอ้นรับครูย้ายเข้าและย้ายออก 0 

รวมงบประมาณที่ใช้ทั้งสิ้น 25,000 

 
6. สถานที่ด าเนินการ  โรงเรียนพุนพินพิทยาคม  อ าเภอพุนพิน  จังหวดัสรุาษฎรธ์านี 
  
 7. การวัดและประเมินผลโครงการ 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือวัดและประเมินผล 
8.1 เชิงคุณภาพ 
 8.1.1 ครูและบุคลากรรอ้ยละ 90 
มีขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงา
นอย่างเต็มความสามารถ 

  

8..1.2 บุคลากรร้อยละ 90 
มีความพึงพอใจ 
มีเจตคติที่ดตี่อเพื่อนรว่มงานและอ
งค์กร 

ประเมินความพึงพอใจ แบบประเมิน 

8.2 เชิงปริมาณ 
     8.2.1 ครูและบุคลากรมีขวัญ 
ก าลังใจ 

  

8.2.2ครูและบุคลากรปฏิบัติที่
อย่างมีประสิทธิภาพ 

  

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (ดูจากวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้) 
          8.1 ครูและบุคลากรมีความสุข มีความสามัคคี  รักองค์กร  ปฏิบัติงานอย่างเต็มก าลังความสามารถ 
    8.2 นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐาน 
    8.3 โรงเรียนได้มาตรฐานคุณภาพ 
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ลงชื่อ.............................................................ผู้เสนอโครงการ 
(นางสาวอรจิรา  มีศรี) 

 ……..………../…………………………/……………… 
 
 

    ลงชื่อ...........................................                            ลงชื่อ.........................................ผู้เห็นชอบโครงการ   
             (นางสาวอรจริา    มีศรี)                                           (นายธีรเดช  จูท่ิ่น) 

     หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล    ผู้อ านวยการโรงเรียนพุนพินพิทยาคม 
    
 

 อนุมัติงบประมาณ จ านวน........25,000.......บาท 

โดยใช้เงิน      1.  อุดหนุนการเรียนการสอน  ................. บาท     

  2.  อุดหนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน .................. บาท 

                  3.  บกศ ...................................... .................. บาท     

  4.  รายได้สถานศึกษา ...........25,000...... …….บาท   

                  5.  อื่น ๆ ....................................………………… บาท 

 
 
                                           ลงชื่อ………………………………………………… 
                             (นายธรีเดช  จู่ทิ่น) 
          ผู้อ านวยการโรงเรียนพนุพินพทยาคม 
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 แบบเสนองาน/โครงการ  ประจำปีการศึกษา 2565 

 
ชื่องาน/โครงการ ปรับปรุงห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 
ลักษณะโครงการ      โครงการใหม่     โครงการต่อเนื่อง   โครงการพิเศษ 
สนองกลยุทธ์ของโรงเรียน ข้อที่ 5  โครงการหลักที่ 20  
สนองมาตรฐานการศึกษา  
  มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 

   ข้อที่ 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน                    ตัวบ่งชี้ย่อยท่ี - 
   ข้อที่ 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน         ตัวบ่งชี้ย่อยท่ี 1.2.1 

 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผูบ้ริหารสถานศึกษา   ตัวบ่งชี้ย่อยที่ 2.5 
  มาตรฐานที ่3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ      ตัวบ่งชี้ย่อยท่ี 3.2  
ส่งเสริมค่านิยม 12 ประการ ข้อที่ 8 มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่  
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวระพีพรรณ ลิ้มสุวรรณ    
งาน /  กลุ่มสาระ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
กลุ่มบริหาร งานบริหารงานทั่วไป 
ระยะเวลาดำเนินงาน/โครงการ 16 พฤษภาคม 2565 – 15 พฤษภาคม 2566 

1.  หลักการและเหตุผล 
 ปัจจุบันเทคโนโลยีต่าง ๆ มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ผู้ที่มีความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์          
จะมีความเข้าใจถึงหลักการที่เกี่ยวข้องและรู้ถึงความเป็นไป รวมถึงแนวโน้มของสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไปได้
อย่างมีคุณภาพ เนื่องจากเทคโนโลยีถือเป็นหนึ่งในวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ซึ่งเป็นการนำความรู้พื้นฐานใน
รายวิชาวิทยาศาสตร์ ที่มีการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษามาต่อยอดเพ่ือคิดค้นสิ่งใหม่ ๆ การเรียน
รายวิชาวิทยาศาสตร์ มีความแตกต่างจากการเรียนรายวิชาอ่ืน ๆ อยู่บ้าง ในแง่การทำความเข้าใจ
หลักการให้เข้าถึงแก่นที่แท้จริงนั้น ผู้เรียนจะต้องศึกษาสิ่งต่าง ๆ เพ่ิมเติมไปจากการเรียนด้วยการฟัง
บรรยายหรืออ่านหนังสือ โดยควรจะต้องมีการทดลองปฏิบัติจริงด้วยตัวเอง เครื่องมือ และอุปกรณ์ทาง
วิทยาศาสตร์จะเป็นตัวกระตุ้นให้การเรียนการสอนวิทยาศาสตร์มีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น และช่วยให้
ผู้เรียนเห็นภาพจริงจากการลงมือปฏิบัติทำให้เกิดความเข้าใจได้ง่าย เป็นพ้ืนฐานในการต่อยอดการ
เรียนรู้ไปเป็นกระบวนการที่ไม่มีที่สิ้นสุดจากการตั้งคำถามหรือสมมติฐานก่อให้เกิดการหาคำตอบด้วย
ตัวเอง โรงเรียนจึงจำเป็นที่จะต้องมีห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ที่มีคุณภาพสำหรับทำการทดลองให้ทั้ง
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ครูและผู้ เรียนได้ใช้งานอย่างครบถ้วน    โดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมาเป็นแนวทางในการดำเนินงานซึ่งเป็นไปตามกลยุทธ์
โรงเรียนพุนพินพิทยาคมและมาตรฐานการศึกษาของการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 2.  วัตถุประสงค์โครงการ 
  2.1 เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ทัง้ 8 ห้อง ให้กับนักเรียน 
  2.2 นักเรียนได้รับการพัฒนาจิตวิทยาศาสตร์ เห็นความสำคัญของวิทยาศาสตร์ต่อการพัฒนา
คุณภาพชีวิต ผ่านการจัดกระบวนการเรียนรู้ภายในห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 

 3.  เป้าหมายโครงการ 
  3.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ  
   3.1.1 ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ทั้ง 8 ห้องเป็นห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน
กระทรวงศึกษาธิการกำหนด 
   3.1.4 รายงานผลการประเมินการพัฒนาและปรับปรุงห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์   
จำนวน 3 เล่ม 
  3.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ  
   3.2.1 นักเรียนมีเจตคติทางวิทยาศาสตร์ อยู่ในระดับ ดีมาก เห็นความสำคัญของ
วิทยาศาสตร์ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ผ่านการจัดกระบวนการเรียนรู้ภายในห้องปฏิบัติการ
วิทยาศาสตร์  
   3.2.2 ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่าย มีความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ  80 อยู่
ในระดับ ดีมาก 

 4.  กิจกรรมและวิธีการดำเนินงาน 

กิจกรรม 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผู้รับผดิชอบ 

กิจกรรมท่ี 1 ปรับปรุงห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 
1. ขัน้เตรียม (Plan)   
1.1 ประชุมชี้แจงผู้เกี่ยวข้อง/วางแผนการปฏิบัติงาน 16 พ.ค. 65 คณะครูกลุ่ม

สาระการเรียนรู ้
วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 

2. ขั้นปฏิบัติ (DO)   
2.1 ศึกษารายละเอียดมาตรฐานห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ตามเกณฑ์ที่
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการกำหนด 

18-19 พ.ค. 65 
 

คณะครูกลุ่ม
สาระการเรียนรู ้
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กิจกรรม 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผู้รับผดิชอบ 

ทั้ง 8 ห้องปฏิบัติการ  
 

2.2 ดำเนินการบันทึกขอใช้งบประมาณปรับปรุงห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ทั้ง 
8 ห้อง ที่สอดคล้องกับมาตรฐานห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ตามเกณฑ์     
ที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
กำหนด  
2.3 จัดกระบวนการเรียนรู้ภายในห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 
2.4 บันทึกการเข้าใช้ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ทั้ง 8 ห้อง  

 

 
 

20-29พ.ค. 65 
 

 
30 พ.ค. 65 – 18 
ก.พ. 66 

วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 

น.ส.ระพีพรรณ  
ลิ้มสุวรรณ 

 
คณะครูกลุ่ม
สาระการเรียนรู ้
วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 

3. ขั้นติดตามผล (Check)   
3.1 รวบรวมเอกสารหลักฐานเพ่ือนำมาสรุปผลและรายงานผลการดำเนิน
กิจกรรม 

19 ก.พ. 66 น.ส.ระพีพรรณ  
ลิ้มสุวรรณ 

4. ขั้นสรุปรายงานผล (Action)   
4.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามกิจกรรม 
 

4.2 สรุป/รายงานผล ปรับปรุงห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 

4.3 นำผลการดำเนินกิจกรรม 
มาปรับปรุงพิจารณาประกอบการปรับปรุงห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ครั้ง
ต่อไป 

1 มี.ค. 66 
 

14 มี.ค. 66 
 

15 พ.ค. 66 

น.ส.ระพีพรรณ  
ลิ้มสุวรรณ 

น.ส.ระพีพรรณ  
ลิ้มสุวรรณ 

คณะครูกลุ่ม
สาระการเรียนรู ้
วิทยาศาสตร์ 

5. งบประมาณที่ใช้ 
   โครงการนี้ใช้งบประมาณ 100,000 บาท จำแนกรายการใช้จ่ายดังนี้ 

กิจกรรมและคำชี้แจง การใช้งบประมาณ งบประมาณ 

กิจกรรมที ่1 ปรับปรุงห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 100,000 บาท 
รวมงบประมาณที่ใช้ทั้งสิ้น 100,000 บาท 
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6. สถานที่ดำเนินการ  โรงเรยีนพุนพินพิทยาคม 

7. การวัดและประเมินผลโครงการ 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือวัดและ
ประเมินผล 

เชิงปรมิาณ   
1. ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ทั้ง 
8 ห้องเป็นห้องปฏิบัติการตาม
มาตรฐานกระทรวงศึกษาธิการ
กำหนด 
 
 
 
 
 
2.รายงานผลการประเมินการ
พัฒนาและปรับปรุง
ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์   
จำนวน 3 เล่ม 

จัดเก็บข้อมูลจากเอกสารหลักฐานเกณฑ์
ห้องปฏิบัติการวิทยาศาตร์ที่
กระทรวงศึกษาธิการกำหนด 
 
 
 
 
 
 
สัมภาษณ์คณะครูที่เก่ียวข้อง 

แบบบันทึกการปรับปรุง
ห้องปฏิบัติการตามเกณฑ์
หอ้งปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
ที่กระทรวงศึกษาธิการ
กำหนด 
แบบบันทึกการเข้าใช้
ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
ทั้ง 8 ห้อง 

แบบบันทึกการสัมภาษณ์
คณะครูที่เกี่ยวข้อง 

เชิงคุณภาพ 
1. นักเรียนมีเจตคติทาง
วิทยาศาสตร์ อยู่ในระดับ ดีมาก  
เห็นความสำคัญของวิทยาศาสตร์ 
ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ผ่าน
การจัดกระบวนการเรียนรู้ภายใน
ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 

 
สังเกตเจตคติทางวิทยาศาสตร์ 

 
แบบบันทึกผลการเรียนด้าน
จิตพิสัยรายวิชา 
วิทยาศาสตร์ 

2. ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนร่วม
ทุกฝ่าย มีความพึงพอใจ ไม่
น้อยกว่าร้อยละ  80 อยู่ ใน
ระดับ ดีมาก 

สอบถามความพึงพอใจ แบบสอบถามความพึงพอใจ 
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8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

8.1  นักเรียน เกิดทักษะทางวิทยาศาสตร์ขั้น พ้ืนฐาน จากกระบวนการเรียนรู้ ภายใน
ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 

8.2 โรงเรียนมสีภาพแวดล้อมทางกายภาพทีเ่อ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
 
 

ลงชื่อ.............................................................ผู้เสนอโครงการ 
 (นางสาวระพีพรรณ ลิ้มสุวรรณ) 
     .............. /................/.............. 

 
 
    ลงชื่อ...........................................                   ลงชื่อ.........................................ผู้เห็นชอบโครงการ   
         (นางบุญชวน พรหมสมบัต)ิ                                    (นายจรัส แก้วมณี) 
หัวหน้ากลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี          รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบริหารทั่วไป 
 
อนุมัติงบประมาณ จำนวน 100,000 บาท 
โดยใช้เงิน      1.  อุดหนุนการเรียนการสอน   100,000 บาท     
 2.  อุดหนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ………………………. บาท 
                  3.  บกศ………………………………………………………….. บาท     
 4.  รายได้สถานศึกษา………………………….…………….บาท   
                  5.  อ่ืนๆ ....................................………………………… บาท 
 
 
                                            ลงชื่อ……………………………………… 
                      (นายธีรเดช  จู่ทิน่) 
         ผู้อำนวยการโรงเรียนพุนพินพทยาคม 
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ชื่องาน/โครงการ พัฒนางานเวรยามรักษาการณ์  
ลักษณะโครงการ      โครงการใหม่       โครงการต่อเนื่อง   โครงการพิเศษ 
สนองกลยุทธ์ของโรงเรียน ข้อที่ 5  โครงการหลักที่ 20   
สนองมาตรฐานการศึกษา  
  มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 

   ข้อที่ 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน      ตัวบ่งชี้ย่อยท่ี  5 
   ข้อที่ 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน    ตัวบ่งชี้ย่อยท่ี  1,2 

  มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา ตัวบ่งชี้ย่อยท่ี  2.5 
  มาตรฐานที ่3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ     ตัวบ่งชี้ย่อยท่ี  3.2 
ส่งเสริมค่านิยม 12 ประการ ข้อที่  4 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางวรวดี  ไชยนาเคนทร์    
งาน /  กลุ่มสาระ  อาคารและสถานที่               
กลุ่มบริหาร ทั่วไป 
ระยะเวลาดำเนินงาน/โครงการ  พฤษภาคม 2565– เมษายน  2566 

1.  หลักการและเหตุผล 
 ด้วยสภาพในปัจจุบันนี้  ความปลอดภัยในสถานศึกษาและบุคลากรในสถานศึกษาเป็นสิ่งจำเป็น
อย่างยิ่งที่สถานศึกษาต้องดูแลและแก้ปัญหาดังกล่าว ดังนั้นทางโรงเรียนจึงจัดเวรยารกัษาการณ์ของครู 
นักการภารโรง และยามรักษาการณ์ เพ่ือดูแลความปลอดภัยดังกล่าวของสถานศึกษา เพ่ือให้สอดคล้อง
กับระเบียบการรักษาความปลอดภัยของทางราชการ 

  
 2.  วัตถุประสงค์โครงการ 
  2.1 เพ่ือให้บุคลากรในสถานศึกษาได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินขณะอยู่ใน
โรงเรียน 
       2.2 เพ่ือให้ครู – อาจารย์ นักการภารโรง ยามรักษาการณ์ ช่วยกันรักษาทรัพย์สินของทาง
ราชการ 
  2.3 เพ่ือให้บุคลากรอยู่ในสถานศึกษาด้วยความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
  2.4 เพ่ือเป็นขวัญและกำลังใจแก่บุคลากรในสถานศึกษา 
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 3.  เป้าหมายโครงการ 
  3.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ  

  1) บุคลากรในสถานศึกษามีความปลอดภัย  ร้อยละ 100 
  2) ทรัพย์สินของทางราชการปลอดภัย ร้อยละ 100 

  3.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ  
1) บุคลากรในสถานศึกษามีความปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพย์สิน ขณะปฏิบัติหน้าที่ 

ในโรงเรียน 
2) ครู นักการภารโรง และยามรักษาการณ์ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

 (เป้าหมายตัวช้ีวัดความสำเร็จ ด้านผู้เรยีน ให้ระบุเปน็จำนวน และรอ้ยละของผู้เรียนที่ได้รับผลจากงาน/
โครงการ นั้น ๆ ดา้นครูและผู้บริหาร ให้ระบุเป็น จำนวนช้ินงาน กิจกรรม ฯลฯ ) 

      4.  กิจกรรมและวิธีการดำเนินงาน 

กิจกรรม 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมท่ี 1 ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบโรงเรียน                                    นางวรวดี  ไชยนาเคนทร ์
1. ขั้นเตรียม (Plan)   

- ประชุมวางแผนและขออนุมัติโครงการ 
- แต่งตั้งคณะทำงาน 

พฤษภาคม 2565 
- มิถุนายน 2566  

 

2. ขั้นปฏิบัติ (DO)   
    ดำเนินการตามโครงการ มิถุนายน 2565  

–  กุมภาพันธ์ 
2566 

 

3. ขั้นติดตามผล (Check)   
    นิเทศ  ติดตาม กำกับ เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย 

ตลอดปีการศึกษา
2565 

 

4. ขั้นสรุปรายงานผล (Action)   
    สรุปผลการดำเนินงานตามโครงการ มีนาคม 2566  

 
5. งบประมาณที่ใช้ 

   โครงการนี้ใช้งบประมาณ 30,000 บาท จำแนกรายการใช้จ่ายดังนี้ 

กิจกรรมและคำชี้แจง การใช้งบประมาณ งบประมาณ 

กิจกรรมที ่1  
- ปรับปรุงห้องนอนเวร 

30,000 
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กิจกรรมและคำชี้แจง การใช้งบประมาณ งบประมาณ 

- จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ 

รวมงบประมาณที่ใช้ทั้งสิ้น 30,000 

6. สถานที่ดำเนินการ  โรงเรยีนพุนพินพิทยาคม 

 7. การวัดและประเมินผลโครงการ 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือวัดและประเมินผล 

เชิงปริมาณ   
1) บุคลากรในสถานศึกษามี
ความปลอดภัย  ร้อยละ 100 
2) ทรัพย์สินของทางราชการ
ปลอดภัย ร้อยละ 100 

1.จัดเก็บข้อมูลจากเอกสาร หลักฐาน 
2.สัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้อง 
3. สังเกต 
4. วิเคราะห์ สังเคราะห์ รายละเอียดจาก 

 

เชิงคุณภาพ   
1) บุคลากรในสถานศึกษามีความ
ปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพย์สิน 
ขณะปฏิบัติหน้าที่ 
ในโรงเรียน 
2) ครู นักการภารโรง และยาม
รักษาการณ์ปฏิบัติงานอย่างมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

  

 
 8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

8.1 ครูตระหนักในบทบาทหน้าที่และเห็นคุณค่าของวิชาชีพครู มีศักยภาพในการออกแบบและ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้านคุณธรรม และปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี เป็นที่ยอมรับทั่วกัน 

8.2 นักเรียนมีทักษะกระบวนการคิด มีคุณธรรมจริยธรรม มีทักษะในการดำเนินชีวิต พึ่งตนเอง
และช่วยเหลือสังคมได้ 

8.3 พฤติกรรมของผู้บริหาร ครู บุคลากร นักเรียนและผู้ปกครองเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดขีึ้น 
8.4 นักเรียนมีผลการเรียนดีขึ้น 
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ลงชื่อ.............................................................ผู้เสนอโครงการ 
 ( นางวรวดี  ไชยนาเคนทร์ ) 
 ……..………../…………………………/……………… 

 
    ลงชื่อ...........................................                   ลงชื่อ.........................................ผู้เห็นชอบโครงการ   
          ( นายพนมกร  ทองคลอด )                              ( นายจรัส  แก้วมณี ) 

หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป                     รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารบริหารทั่วไป    
 

อนุมัติงบประมาณ จำนวน 30,000 บาท 
โดยใช้เงิน      1.  อุดหนุนการเรียนการสอน   30,000 บาท     
 2.  อุดหนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ………………………. บาท 
                  3.  บกศ………………………………………………………….. บาท     
 4.  รายได้สถานศึกษา………………………….…………….บาท   
                  5.  อ่ืนๆ ....................................………………………… บาท 
 
 
                                            ลงชื่อ……………………………………… 
                      (นายธีรเดช  จู่ทิน่) 
         ผู้อำนวยการโรงเรียนพุนพินพทยาคม 
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ชื่องาน/โครงการ พัฒนาอาคารสถานที่  บรรยากาศและสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน 
ลักษณะโครงการ      โครงการใหม่       โครงการต่อเนื่อง   โครงการพิเศษ 
สนองกลยุทธ์ของโรงเรียน ข้อที่ 5  โครงการหลักที่ 20   
สนองมาตรฐานการศึกษา  
  มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 

   ข้อที่ 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน      ตัวบ่งชี้ย่อยท่ี  5 
   ข้อที่ 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน    ตัวบ่งชี้ย่อยท่ี  1,2 

  มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา ตัวบ่งชี้ย่อยท่ี  2.5 
  มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ     ตัวบ่งชี้ย่อยท่ี  3.2 
ส่งเสริมค่านิยม 12 ประการ ข้อที่  4 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายธำรงรัตน์  เพชรยก    
งาน /  กลุ่มสาระ  อาคารและสถานที่               
กลุ่มบริหาร ทั่วไป 
ระยะเวลาดำเนินงาน/โครงการ พฤษภาคม 2565 – เมษายน  2566 

1.  หลักการและเหตุผล 
สถานศึกษามีภารกิจหลัก คือ การจัดการศึกษาแก่ผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้ทั้งในและนอก

ห้องเรียน  โดยมีการบริหารจัดการด้านอาคารสถานที่ให้มีความสะอาด  ร่มรื่น  สวยงาม  ปลอดภัย  
มีกิจกรรมด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมเพ่ือเสริมสร้างบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้และการปฏิบัติงาน  
โดยให้ครู  นักเรียน และชุมชนมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน เพ่ือให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ โดย
มีกระบวนการและการจัดการในการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้
อย่างมีคุณภาพ 
 
 2.  วัตถุประสงค์โครงการ 

2.1 เพ่ือให้อาคารสถานที่ อาคารประกอบและสิ่งแวดล้อม มีสิ่งอำนวยความสะดวกท่ี
เพียงพอต่อความต้องการ 
2.2 เพ่ือให้สภาพห้องเรียนและอาคารสถานที่มคีวามพร้อมต่อการใช้งานอยู่เสมอ 
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2.3 เพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
 

 3.  เป้าหมายโครงการ 
  3.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ  

จัดทำห้องน้ำห้องประชุมรวมใจและห้องประชุมเล็ก 
ตะแกรงคูระบายน้ำ หน้าอาคาร 3 
ซ่อมถนนคอนกรีตที่ชำรุดภายในโรงเรียน 
ทาสีห้องประชุมริมน้ำ 
จัดทำระแนงกันพ้ืนทีท่ำความสะอาดหน้าห้องรวมใจ 
เสากั้นรถ ยางชะลอความเร็ว 

 3.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ  
1) โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมที่สะอาด สวยงาม ปลอดภัย เอื้อต่อการเรียนรู้ 
2) อาคารเรียน อาคารประกอบต่างๆ อยู่ในสภาพเหมาะแก่การใช้งาน 
3) โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนการสอนเพ่ิมมากข้ึน 

 
4.  กิจกรรมและวิธีการดำเนินงาน 

กิจกรรม 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมท่ี 1 ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบโรงเรียน                                               นายธำรงรัตน์  
เพชรยก 
1. ขั้นเตรียม (Plan)   

- ประชุมวางแผนและขออนุมัติโครงการ 
- แต่งต้ังคณะทำงาน 

พฤษภาคม 2565 
- มิถุนายน 2566  

 

2. ขั้นปฏิบัติ (DO)   
    ดำเนินการตามโครงการ มิถุนายน 2565  

–  กุมภาพันธ์ 
2566 

 

3. ขั้นติดตามผล (Check)   
    นิเทศ  ติดตาม กำกับ เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย 

ตลอดปีการศึกษา
2565 

 

4. ขั้นสรุปรายงานผล (Action)   
    สรุปผลการดำเนินงานตามโครงการ มีนาคม 2566  
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5. งบประมาณที่ใช้ 
  โครงการนี้ใช้งบประมาณ 1,000,000 บาท จำแนกรายการใช้จ่ายดังนี้ 
 

กิจกรรมและคำชี้แจง การใช้งบประมาณ งบประมาณ 

กิจกรรมที่ 1  
- จัดทำห้องน้ำห้องประชุมรวมใจและห้องประชุมเล็ก 

500,000 

กิจกรรมที่ 2  
- ตะแกรงคูระบายน้ำ หน้าอาคาร 3 

0 

กิจกรรมที่ 3 
- ซ่อมถนนคอนกรีตที่ชำรุดภายในโรงเรียน 

0 

กิจกรรมที่ 4 
- ทาสีห้องประชุมริมน้ำ 

0 

กิจกรรมที่ 5  
- จัดทำระแนงกันพ้ืนที่ทำความสะอาดหน้าห้องรวมใจ 

0 

กิจกรรมที่ 6 
- เสากั้นรถ ยางชะลอความเร็ว 

0 

กิจกรรมที่ 7 
- ปรับปรุงทางข้ึนและด้านข้างโดมโชคตาปี 

500,000 

รวมงบประมาณที่ใช้ทั้งสิ้น 1,000,000 

6. สถานที่ดำเนินการ  โรงเรยีนพุนพินพิทยาคม 
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7. การวัดและประเมินผลโครงการ 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือวัดและ
ประเมินผล 

เชิงปริมาณ   
1. จดัทำห้องน้ำห้องประชุมรวมใจและ

ห้องประชุมเล็ก 
2. ตะแกรงคูระบายน้ำ หนา้อาคาร 3 
3. ซ่อมถนนคอนกรีตที่ชำรุดภายใน

โรงเรียน 
4. ทาสีห้องประชุมริมน้ำ 
5. จัดทำระกันพ้ืนที่ทำความสะอาดหน้า

ห้องรวมใจ 
6. เสากั้นรถ ยางชะลอความเร็ว 

เชิงคุณภาพ 
1) โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมที่สะอาด สวยงาม 
ปลอดภัย เอื้อต่อการเรียนรู้ 
2) อาคารเรียน อาคารประกอบต่างๆ อยู่ใน
สภาพเหมาะแก่การใช้งาน 
3) โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนการ
สอนเพ่ิมมากขึ้น 
 

1.ติดตามควบคุมงาน 
2.ตรวจสอบ 
3. สังเกต 
4. รับมอบส่งงาน 

 

 
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

8.1 เพ่ือให้อาคารสถานที่ อาคารประกอบและสิ่งแวดล้อม มีสิ่งอำนวยความสะดวกท่ีเพียงพอ
ต่อความต้องการ 

8.2 เพ่ือให้สภาพห้องเรียนและอาคารสถานที่มีความพร้อมต่อการใช้งานอยู่เสมอ 
8.3 เพ่ือพัฒนาสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
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 ลงชื่อ.............................................................ผู้เสนอโครงการ 
 ( นายธำรงรัตน์  เพชรยก) 
 ……..………../…………………………/……………… 

 
    ลงชื่อ...........................................                   ลงชื่อ.........................................ผู้เห็นชอบโครงการ   
          ( นายพนมกร  ทองคลอด )                              ( นายจรัส  แก้วมณี ) 
 หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป                      รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารบริหารทั่วไป   
   

 
อนุมัติงบประมาณ จำนวน  1,000,000  บาท 

โดยใช้เงิน      1. อุดหนุนการเรียนการสอน  1,000,000   บาท     
 2.  อุดหนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน .................. บาท 
                  3.  บกศ ...................................... .................. บาท     
 4.  รายได้สถานศึกษา ................. บาท   
                  5.  อ่ืน ๆ ....................................………………… บาท 
 
 
                                            ลงชื่อ……………………………………… 
                      (นายธีรเดช  จู่ทิน่) 
         ผู้อำนวยการโรงเรียนพุนพินพทยาคม 
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ชื่องาน/โครงการ  ปรับปรุงภูมิทัศน์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
ลักษณะโครงการ      โครงการใหม่       โครงการต่อเนื่อง   โครงการพิเศษ 
สนองกลยุทธ์ของโรงเรียน ข้อที่ 3  โครงการหลักที่ 15   
สนองมาตรฐานการศึกษา  
  มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 

   ข้อที ่1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน      ตัวบ่งชี้ย่อยท่ี  5 
   ข้อที่ 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน    ตัวบ่งชี้ย่อยท่ี  1,2 

  มาตรฐานที ่2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา ตัวบ่งชี้ย่อยท่ี  2.5 
  มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ     ตัวบ่งชี้ย่อยท่ี  3.2 
ส่งเสริมค่านิยม 12 ประการ ข้อที่  4 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวพรพิมล  ขวัญแก้ว    
งาน /  กลุ่มสาระ  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี               
กลุ่มบริหาร ทั่วไป 
ระยะเวลาดำเนินงาน/โครงการ พฤษภาคม 2565 – เมษายน  2566 

1.  หลักการและเหตุผล 
สถานศึกษามีภารกิจหลัก คือ การจัดการศึกษาแก่ผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้ทั้งในและนอก

ห้องเรียน  โดยมีการบริหารจัดการด้านอาคารสถานที่ให้มีความสะอาด  ร่มรื่น  สวยงาม  ปลอดภัย  มี
กิจกรรมด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม  เพ่ือเสริมสร้างบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้และการปฏิบัตงาน  
โดยให้ครู  นักเรียน และชุมชนมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน เพ่ือให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตาม
หลักสูตรสถานศึกษาใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ โดยมีกระบวนการ
และการจัดการในการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

ด้วยการจัดการเรียนสอนแบบออนไซต์ภายในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ในช่วงสถานการณ์
การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ที่ผ่านมา ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์มีเพียงเครื่องปรับอากาศซึ่งไม่
สามารถที่จะทำการเปิดใช้งานได้เพ่ือเป็นการป้องการการแพร่ระบาดของเชื้อโรคดังกล่าวไปสู่ผู้เรียน  
ทำให้ภายในห้องปฏิบัติการมีบรรยากาศในการเรียนการสอนที่ไม่ดี  มีการถ่ายเทของอากาศร้อนจาก
ภายในเครื่องคอมเตอร์ออกมา  รวมทั้งการส่องแสงของแดดเข้ามาในห้องปฏิบัติการ ทำให้เกิดความร้อน
สูง นักเรียนไม่มีสมาธิในการเรียน 
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 2.  วัตถุประสงค์โครงการ 

2.1 เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงห้องปฏิบัติการห้องคอมพิวเตอร์ให้กับผู้เรียน 
    2.2 เพ่ือให้ผู้เรียนมีแหล่งเรียนรู้หรือบรรยากาศท่ีเหมาะสมกับการจัดกจิกรรมการเรียนรู้ให้
สอดคล้องกับธรรมชาติของรายวิชา 

 3.  เป้าหมายโครงการ 
  3.1  เป้าหมายเชิง 

1) มีพัดลมเพดาน/ผนัง ภายในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
2) มีบรรยากาศในการเรียนที่เหมาะสม 

  3.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ  
1) ผู้ใช้บริการมคีวามพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมของห้องอยู่ในระดับมาก 

   2) มีห้องปฏิบัติการที่เอ้ืออำนวยต่อการเรียนรู้  ส่งเสริมผู้เรียนให้พัฒนาเต็มตาม
ศักยภาพและพัฒนาผู้เรียนให้มีกระบวนการเรยีนรู้ที่หลากหลาย 

3) มีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกเพียงพอในการปฏิบัติงาน 
      

4.  กิจกรรมและวิธีการดำเนินงาน 

กิจกรรม 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมท่ี 1 ปรับปรุงภูมิทัศน์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์                         นางสาวพรพิมล  
ขวัญแก้ว 
1. ขั้นเตรียม (Plan)   

- ประชุมวางแผนและขออนุมัติโครงการ 
- แต่งตั้งคณะทำงาน 

พฤษภาคม 2565 
- มิถุนายน 2566  

 

2. ขั้นปฏิบัติ (DO)   
    ดำเนินการตามโครงการ มิถุนายน 2565  

–  กุมภาพันธ์ 
2566 

 

3. ขั้นติดตามผล (Check)   
    นิเทศ  ติดตาม กำกับ เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย 

ตลอดปีการศึกษา
2565 

 

4. ขั้นสรุปรายงานผล (Action)   
    สรุปผลการดำเนินงานตามโครงการ มีนาคม 2566  
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5. งบประมาณที่ใช้ 

  โครงการนี้ใช้งบประมาณ   150,000 บาท จำแนกรายการใช้จ่ายดังนี้ 
 

กิจกรรมและคำชี้แจง การใช้งบประมาณ งบประมาณ 

กิจกรรมที่ 1  
ปรับปรุงภูมิทัศน์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 

150,000 

รวมงบประมาณที่ใช้ทั้งสิ้น 150,000 

6. สถานที่ดำเนินการ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1-5  โรงเรียนพุนพินพิทยาคม 

7. การวัดและประเมินผลโครงการ 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือวัดและ
ประเมินผล 

เชิงปริมาณ   
1) มีพัดลมเพดาน/ผนัง ภายใน

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
2) มีบรรยากาศในการเรียนที่เหมาะสม 

เชิงคุณภาพ 
1) ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจต่อ

สภาพแวดล้อมของห้องอยู่ในระดับมาก 
2) มีห้องปฏิบัติการที่เอ้ืออำนวยต่อการ

เรียนรู้  ส่งเสริมผู้เรียนให้พัฒนาเต็มตาม
ศักยภาพและพัฒนาผู้เรียนให้มี
กระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย 

3) มีอุปกรณ์อำนวยความสะดวก
เพียงพอในการปฏิบัติงาน 

1. ติดตามควบคุมงาน 
2. ตรวจสอบ 
3. สังเกต 
4. รับมอบส่งงาน 

 

  
  

 
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

 8.1 มีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์มีสภาพพร้อมใช้งาน บรรยากาศเหมาะสมให้กับผู้เรียน 
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 8.2 มีแหล่งเรียนรู้หรือบรรยากาศที่เหมาะสมกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับ
ธรรมชาติของวิชา 
 

ลงชื่อ.............................................................ผู้เสนอโครงการ 
 (นางสาวพรพิมล  ขวัญแก้ว) 
 ……..………../…………………………/……………… 

 
    ลงชื่อ...........................................                   ลงชื่อ.........................................ผู้เห็นชอบโครงการ   
          ( นายพนมกร  ทองคลอด )                              ( นายจรัส  แก้วมณี ) 
 หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป                      รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารบริหารทั่วไป   
   
 

อนุมัติงบประมาณ จำนวน  150,000 บาท 

โดยใช้เงิน      1.  อุดหนุนการเรียนการสอน  150,000 บาท     
 2.  อุดหนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน .................. บาท 
                  3.  บกศ ...................................... .................. บาท     
 4.  รายได้สถานศึกษา ................. บาท   
                  5.  อ่ืน ๆ ....................................………………… บาท 
 

 
                                            ลงชื่อ……………………………………… 
                      (นายธีรเดช  จู่ทิน่) 
         ผู้อำนวยการโรงเรียนพุนพินพทยาคม 
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ชื่องาน/โครงการ ปรับปรุง ซ่อมบำรุงอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม 
ลักษณะโครงการ      โครงการใหม่        โครงการต่อเนื่อง   โครงการพิเศษ 
สนองกลยุทธ์ของโรงเรียน ข้อที่ 5  โครงการหลักที่  20   
สนองมาตรฐานการศึกษา  
  มาตรฐานที ่1 คุณภาพของผู้เรียน 

   ข้อที ่1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน      ตัวบ่งชี้ย่อยท่ี  5 
   ข้อที่ 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน    ตัวบ่งชี้ย่อยท่ี  1,2 

  มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา ตัวบ่งชี้ย่อยที ่ 2.5 
  มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ     ตัวบ่งชี้ย่อยท่ี  3.2 
ส่งเสริมค่านิยม 12 ประการ ข้อที่  4 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นายธำรงค์รัตน์  เพชรยก    
งาน / กลุ่มสาระ  อาคารและสถานที่               
กลุ่มบริหาร ทั่วไป 
ระยะเวลาดำเนินงาน/โครงการ  มีนาคม 2565- พฤษภาคม 2566 

1.  หลักการและเหตุผล 
สถานศึกษามีภารกิจหลัก คือ การจัดการศึกษาแก่ผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้ทั้งในและนอก

ห้องเรียน  โดยมีการบริหารจัดการด้านอาคารสถานที่ให้มีความสะอาด  ร่มรื่น  สวยงาม  ปลอดภัย  
มีกิจกรรมด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม  เพื่อเสริมสร้างบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้และการปฏิบัต
งาน โดยให้ครู นักเรียน  และชุมชนมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน เพ่ือให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา  ใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  
โดยมีกระบวนการและการจัดการในการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการ
เรียนรู้อย่างมีคุณภาพตามาตรฐานการศึกษา 
 
 2.  วัตถุประสงค์โครงการ 
  2.1 เพ่ือให้อาคารสถานที่ อาคารประกอบและสิ่งแวดล้อม มีสิ่งอำนวยความสะดวกท่ี
เพียงพอต่อความต้องการ 

2.2 เพ่ือให้สภาพหอ้งเรียนและอาคารสถานที่มีความพร้อมต่อการใช้งานอยู่เสมอ 
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2.3 เพ่ือพัฒนาสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
 3.  เป้าหมายโครงการ 
  3.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ  

1) อาคารเรียน ห้องเรียน ห้องน้ำคร ู ห้องน้ำนักเรียน มีความสะอาดและ
ปลอดภัย 

2) เครื่องกรองน้ำดื่มมีความสะอาดและปลอดภัย 
3) ภูมิทัศน์มีความสวยงามและเอ้ือต่อการเรียนรู้ 
4) มีอุปกรณ์ไฟฟ้า ประปา เพื่อซ่อมแซมอุปกรณ์ท่ีชำรุด 
5) มีป้ายห้องเรียน ป้าชื่อโรงเรียนและห้องสำนักงานต่างๆ 

  3.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ  
1) โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมที่สะอาด สวยงาม ปลอดภัย เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
2) อาคารเรียน อาคารประกอบต่างๆ อยู่ในสภาพเหมาะแก่การใช้งาน 
3) โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนการสอนเพ่ิมมากข้ึน 
 

      4.  กิจกรรมและวิธีการดำเนินงาน 

กิจกรรม 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมท่ี 1 ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบโรงเรียน                                      นายธำรงรัตน์  เพชรยก 
1. ขั้นเตรียม (Plan)   

- ประชุมวางแผนและขออนุมัติโครงการ 
- แต่งตั้งคณะทำงาน 

พฤษภาคม 2565 
- มิถุนายน 2566  

 

2. ขั้นปฏิบัติ (DO)   
    ดำเนินการตามโครงการ มิถุนายน 2565  

–  กุมภาพันธ์ 
2566 

 

3. ขั้นติดตามผล (Check)   
    นิเทศ  ติดตาม กำกับ เพ่ือให้การปฏิบัตงิานเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย 

ตลอดปีการศึกษา
2565 

 

4. ขั้นสรุปรายงานผล (Action)   
    สรุปผลการดำเนินงานตามโครงการ มีนาคม 2566  
กิจกกรมที่ 2 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสถานที่                                  นายธำรงรัตน์  เพชรยก 
1. ขั้นเตรียม (Plan)   
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กิจกรรม 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

- ประชุมวางแผนและขออนุมัติโครงการ 
- แต่งตั้งคณะทำงาน 

พฤษภาคม 2565 
- มิถุนายน 2566  

 

2. ขัน้ปฏิบัติ (DO)   
    ดำเนินการตามโครงการ มิถุนายน 2565  

–  กุมภาพันธ์ 
2566 

 

3. ขั้นติดตามผล (Check)   
    นิเทศ  ติดตาม กำกับ เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย 

ตลอดปีการศึกษา
2565 

 

4. ขั้นสรุปรายงานผล (Action)   
    สรุปผลการดำเนินงานตามโครงการ มีนาคม 2566  
กิจกกรมที่ 3 ปรับปรุงซ่อมแซมเครื่องกรองน้ำดื่มโรงเรียน                    นายธำรงรัตน์  เพชรยก 
1. ขั้นเตรียม (Plan)   

- ประชุมวางแผนและขออนุมัติโครงการ 
- แต่งตั้งคณะทำงาน 

พฤษภาคม 2565 
- มิถุนายน 2566  

 

2. ขั้นปฏิบัติ (DO)   
    ดำเนินการตามโครงการ มิถุนายน 2565  

–  กุมภาพันธ์ 
2566 

 

3. ขั้นติดตามผล (Check)   
    นิเทศ  ติดตาม กำกับ เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย 

ตลอดปีการศกึษา
2565 

 

4. ขั้นสรุปรายงานผล (Action)   
    สรุปผลการดำเนินงานตามโครงการ มีนาคม 2566  
กิจกกรมที่ 4 โรงเรียนสะอาดปราศจากขยะ                                     นายธำรงรัตน์  เพชรยก 
1. ขั้นเตรียม (Plan)   

- ประชุมวางแผนและขออนุมัติโครงการ 
- แต่งตั้งคณะทำงาน 

พฤษภาคม 2565 
- มิถุนายน 2566  

 

2. ขั้นปฏิบัติ (DO)   
    ดำเนินการตามโครงการ มิถุนายน 2565   
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กิจกรรม 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

–  กุมภาพันธ์ 
2566 

3. ขั้นติดตามผล (Check)   
    นิเทศ  ติดตาม กำกับ เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย 

ตลอดปีการศึกษา
2565 

 

4. ขั้นสรุปรายงานผล (Action)   
    สรุปผลการดำเนินงานตามโครงการ มีนาคม 2566  
กิจกกรมที่ 5 ธนาคารขยะโรงเรียน                                                  นางสาวอุสา  บุญเกตุ 
1. ขั้นเตรียม (Plan)   

- ประชุมวางแผนและขออนุมัติโครงการ 
- แต่งตั้งคณะทำงาน 

พฤษภาคม 2565 
- มิถุนายน 2566  

 

2. ขั้นปฏิบัติ (DO)   
    ดำเนินการตามโครงการ มิถุนายน 2565  

–  กุมภาพันธ์ 
2566 

 

3. ขั้นติดตามผล (Check)   
    นิเทศ  ติดตาม กำกับ เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย 

ตลอดปีการศึกษา
2565 

 

4. ขั้นสรุปรายงานผล (Action)   
    สรุปผลการดำเนินงานตามโครงการ มีนาคม 2566  

 
5. งบประมาณที่ใช้ 

   โครงการนี้ใช้งบประมาณ 102,930 บาท จำแนกรายการใช้จ่ายดังนี้ 

กิจกรรมและคำชี้แจง การใช้งบประมาณ งบประมาณ 

กิจกรรมที ่1 ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบโรงเรียน 
- ทาสีรั้วโรงเรียนตลอดแนวด้านหน้าโรงเรียน 
- เทคอนกรีตรอบโดมป้องกันน้ำกัดเซาะ 

0 

กิจกรรมที่ 2 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสถานที่ 
- จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ซ่อมบำรุง/จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ 

0 
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กิจกรรมและคำชี้แจง การใช้งบประมาณ งบประมาณ 

- จัดซื้อจัดจ้าง/ซ่อมแซมห้องน้ำนักเรียน/ห้องนอนเวรยาม 
- จัดทำป้ายห้องสำนักงานต่างๆ / ป้ายชื่อโรงเรียน 

กิจกรรมที่ 3 ปรับปรุงซ่อมแซมเครื่องกรองน้ำดื่มโรงเรียน 
- ปรับปรุงเครื่องกรองน้ำดื่ม ล้าง เปลี่ยนใส้กรอง 

0 

กิจกรรมที่ 4 โรงเรียนสะอาดปราศจากขยะ 
- จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ทำความสะอาด 

87,600 

กิจกรรมที่ 5 ธนาคารขยะ 
- ปรับปรุงธนาคารขยะ 

15,330 

รวมงบประมาณที่ใช้ทั้งสิ้น 102 ,930 

6. สถานทีด่ำเนินการ  โรงเรยีนพุนพินพิทยาคม 

 7. การวัดและประเมินผลโครงการ 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือวัดและ
ประเมินผล 

เชิงปริมาณ   
1. ทาสีรั้วด้านหน้าตลอดแนว 
2. เทคอนกรีตรอบโดม 
3. มีวัสดุ อุปกรณ์ ในการซ่อม
บำรุง 
4. มีป้ายบอกสถานที่ตามอาคาร
ต่างๆ 

1.จัดเก็บข้อมูลจากเอกสาร หลักฐาน 
2.สัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้อง 
3. สังเกต 
4. วิเคราะห์ สังเคราะห์ รายละเอียดจาก 

 

เชิงคุณภาพ   
1. โรงเรียนมีการทาสีรั้วใหม่
ตลอดแนวด้านหน้าโรงเรียน 
2. โรงเรียนมีการเทคอนกรีต
รอบโดมป้องกันการกัดเซาะของ
น้ำ 
3. โรงเรียนมีวัสดุ อปุกรณ์ ใน
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ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือวัดและ
ประเมินผล 

การซ่ อม แซ ม  บ ำรุ ง  ไฟ ฟ้ า 
ประปา 
4. โรงเรียนมีป้ายชื่อโรงเรียน 
ป้ายห้องเรียน สำนักงานต่างๆ 
5. โรงเรียนมีห้องน้ำชายและ
หญิง 
6. โรงเรียนมีการเปลี่ยน ล้างใส้
กรองเครื่องกรองน้ำโรงเรียน 
7. โรงเรียนมีการจัดซื้ อวัสดุ
อุปกรณ์ทำความสะอาด 
8. โรงเรียนมีการจัดจ้างในการ
ซ่อมแซม ปรับปรุงอาคารและ
สถานที ่
9. โรงเรียนมธีนาคารขยะ 
 
 8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

8.1 โรงเรียนมีป้ายชื่อโรงเรียน ป้ายอาคารเรียน ห้องเรียน อาคารสำนักงานต่างๆ รวมทั้งมีรั้ว
โรงเรียนที่สวยงาม 
8.2 โรงเรียนมีโดมที่สวยงามใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ 
8.3 โรงเรียนมีวัสด ุ อุปกรณ์ ครบครันและพร้อมใช้ในการซ่อมบำรุง ไฟฟ้า ประปา อาคารและ
สถานที่ 
8.4 โรงเรียนมีสภาพบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ของนักเรียน 
8.5 โรงเรียนมีสภาพของอาคารเรียน ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการต่างๆ ที่มีความมั่นคง แข็งแรง 
และมีความปลอดภัย 
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ลงชื่อ.............................................................ผู้เสนอโครงการ 
 (นายธำรงค์รัตน์  เพชรยก) 
 ……..………../…………………………/……………… 

 
    ลงชื่อ...........................................                   ลงชื่อ.........................................ผู้เห็นชอบโครงการ   
          ( นายพนมกร  ทองคลอด )                              ( นายจรัส  แก้วมณี ) 
 หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป                           รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารบริหารทั่วไป    
 
 
อนุมัติงบประมาณ จำนวน 102,930  บาท 

โดยใช้เงิน      1.  อุดหนุนการเรียนการสอน  102,930   บาท     
 2.  อุดหนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน .................. บาท 
                  3.  บกศ ...................................... .................. บาท     
 4.  รายได้สถานศึกษา ................. บาท   
                  5.  อ่ืน ๆ ....................................………………… บาท 
 
 
                                            ลงชื่อ……………………………………… 
                      (นายธีรเดช  จู่ทิน่) 
         ผู้อำนวยการโรงเรียนพุนพินพทยาคม 
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ชื่องาน/โครงการ พัฒนาสำนักงานผู้อำนวยการ  

ลักษณะโครงการ   โครงการใหม่  ☐ โครงการต่อเนื่อง  ☐ โครงการพิเศษ  

สนองกลยุทธ์ของโรงเรียน ข้อที่  5 โครงการหลักท่ี  20  

สนองมาตรฐานการศึกษา  

☐ มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน  

☐ ข้อที่ 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  ตัวบ่งชี้ย่อยท่ี 5  

☐ ข้อที่ 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  ตัวบ่งชี้ย่อยท่ี 1,2  

 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา  ตัวบ่งชี้ย่อยท่ี 2.2  

☐ มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  ตัวบ่งชี้ย่อยท่ี 3.2  

ส่งเสริมค่านิยม 12 ประการ ข้อที่ 8,9,10,11,12  

ผู้รับผิดชอบโครงการ นางลัดดา ชุมจุล  

งาน / กลุ่มสาระ สำนักงานผู้อำนวยการ  

กลุ่มบริหาร ทั่วไป  

ระยะเวลาดำเนินงาน/โครงการ พฤษภาคม 2565 – เมษายน 2566  

______________________________________________________________________________ 

 1. หลักการและเหตุผล  

  ด้วยสำนักงานผู้อำนวยการเป็นสำนักงานหลักท่ีดำเนินการจัดการในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับผู้บริหาร ซึ่ง

มีความจำเป็นเกี่ยวกับการจัดทำเอกสารต่าง ๆ เพื่อใช้ในการประชุมและจัดเตรียมการประชุม รวมถึง

เอกสารและงานธุรการที่เกี่ยวข้องกับผู้บริหาร โดยวัสดุอุปกรณ์สำนักงานต่าง ๆ เมื่อใช้แล้วบางสิ่งบางอย่าง

ก็สามารถนำมาใช้ ในครั้งต่อไปได้โดยไม่ต้องจัดซื้อหาใหม่ในปีต่อไป  



 

293 
 

  โรงเรียนพุนพินพิทยาคม จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้นเพื่อให้มีการดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

และมี ความเป็นระเบียบเรียบร้อยตามระบบการดำเนินงานธุรการ และสอดคล้องกับปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง  

 

 2. วัตถุประสงค์โครงการ  

  2.1 เพ่ือให้การจัดทำเอกสารเป็นไปด้วยความรวดเร็ว ไม่สะดุด  

  2.2 เพื ่อพัฒนาสำนักงานผู ้อำนวยการ ให้สามารถดำเนินงานไปด้วยความคล่องตัว และมี

ประสิทธิภาพ  

 

 3. เป้าหมายโครงการ  

  3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ  

  1) ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนได้รับความสะดวกรวดเร็ว  

  2) สามารถติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนได้รวดเร็วและถูกต้อง 

  3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ  

  1) มีระบบงานของสำนักงานผู้อำนวยการทีม่ีประสิทธิภาพ   

  2) ผู้รับบริการหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง มีความพึงพอใจไม่น้อยว่าร้อยละ 80  

 

 4. กิจกรรมและวิธีการดำเนินงาน  

กิจกรรม 
ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมที่ 1 พัฒนาห้องสำนักงานผู้อำนวยการ                                       นางลัดดา ชุมจุล 
นางสาวชรินทร คูณเมือง 

1. ข้ันเตรียม (Plan)   

• ประชุมวางแผนและขออนุมัติโครงการ 

• แต่งตั้งคณะทำงาน 

มีนาคม 2565  

2. ข้ันปฏิบัติ (DO)   
      ดำเนินการตามโครงการ พฤษภาคม 2565  

- เมษายน 2566 
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กิจกรรม 
ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

3. ข้ันติดตามผล (Check)   
      นิเทศ ติดตาม กำกับ เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย 

พฤษภาคม 2565  
- เมษายน 2566 

 

4. ข้ันสรุปรายงานผล (Action)   
      สรุปผลการดำเนินงานตามโครงการ พฤษภาคม 2566  

  

5. งบประมาณที่ใช้ 

  โครงการนี้ใช้งบประมาณ 16,360 บาท จำแนกรายการใช้จ่ายดังนี้ 

กิจกรรมและคำชี้แจง การใช้งบประมาณ งบประมาณ 
กิจกรรมที่ 1 

• จัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ สำนักงาน จำนวน 20 รายการ 

 
16,360 

รวมงบประมาณที่ใช้ทั้งสิ้น 16,360 
  

 6. สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนพุนพินพิทยาคม 

 

 7. การวัดและประเมินผลโครงการ 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน 
เครื่องมือวัดและ

ประเมินผล 
เชิงปริมาณ 
1) ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน
ได้รับความสะดวกรวดเร็ว 
2) สามารถติดต่อประสานงานกับหน่วยงาน
ต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ได้รวดเร็วและ
ถูกต้อง 
เชิงคุณภาพ 
1) มีระบบงานธุรการของสำนักงาน
ผู้อำนวยการที่มีประสิทธิภาพ 

 
ประเมินความพึงพอใจ 

 
แบบประเมินความพึงพอใจ 
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ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน 
เครื่องมือวัดและ

ประเมินผล 
2) ผู้รับยริการหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความพึง
พอใจ 

 

 8. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ (ดูจากวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้) 

  8.1 สามารถดำเนินงานสำนักงานผู้อำนวยการด้วยความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ 
 

ลงชื่อ.............................................................ผู้เสนอโครงการ 

     (นางลัดดา ชุมจุล) 
 ……..………../…………………………/……………… 

 

    ลงชื่อ...........................................                   ลงชื่อ.........................................ผู้เห็นชอบโครงการ   
          ( นายพนมกร  ทองคลอด )                              ( นายจรัส  แก้วมณี ) 
 หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป                           รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารบริหารทั่วไป    
 
 
อนุมัติงบประมาณ จำนวน  16,360  บาท 
โดยใช้เงิน      1.  อุดหนุนการเรียนการสอน  16,360  บาท     
 2.  อุดหนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ....................บาท 
                  3.  บกศ ...................................................... ......บาท     
 4.  รายได้สถานศึกษา .......................................บาท   
                  5.  อ่ืน ๆ ....................................…………………...บาท 
 
 
 
                                           ลงชื่อ……………………………………… 
                     (นายธีรเดช  จู่ทิ่น) 
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ชื่องาน/โครงการ ปรับปรุงห้องสำนักงานวิทยาศาสตร์  
ลักษณะโครงการ       โครงการใหม่      โครงการต่อเนื่อง   โครงการพิเศษ 
สนองกลยุทธ์ของโรงเรียน ข้อที่ 1  โครงการหลักที่ 1 
สนองมาตรฐานการศึกษา  
  มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเ้รียน 

   ข้อที่ 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน      ตัวบ่งชี้ย่อยท่ี  …………. 
   ข้อที่ 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน    ตัวบ่งชี้ย่อยท่ี ............... 

  มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา ตัวบ่งชี้ย่อยที่  
  มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ      ตัวบ่งชี้ย่อยท่ี  
ส่งเสริมค่านิยม 12  ประการ ข้อที่   4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรง และทางอ้อม  
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวนฤทัย  ท่ากัว่  
งาน /  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี               
กลุ่มบริหาร งานบริหารทั่วไป 
ระยะเวลาดำเนินงาน/โครงการ 1 เมษายน 2565 – 31 มีนาคม 2566 

1.  หลักการและเหตุผล 
 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้จำเป็นจะต้องใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้อย่างหลากหลายเพ่ือให้
เหมาะสมตามศักยภาพของบุคคล  ไม่ว่าจะเป็นการใช้สื่อและแหล่งเรียนรู้หรือจัดบรรยากาศรวมถึง
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับธรรมชาติของวิชา  
 ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาด้านทักษะกระบวนการ ความคิด เกิด
ความรู้ความเข้าใจและเกิดจิตวิทยาศาสตร์  ซึ่งปัจจุบันห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ของกลุ่มสาระ
การเรียนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ควรปรับปรุงเป็นอย่างยิ่งโดยเฉพาะด้านเทคโนโลยีและ
สิ่งแวดล้อม เพ่ือให้มีความพร้อมและสามารถใช้ห้องปฏิบัติการในการจัดการเรียนรู้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพเพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร มีผลสัมฤทธิ์ทางเรียนสูงขึ้น  
ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมทั้งมีคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์  มีคุณธรรม  จริยธรรม  ค่านิยมที่พึงประสงค์  โดยใช้แนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
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 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เห็นถึงความสำคัญของการปรับปรุง
ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์จึงจัดทำโครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ให้มีประสิทธิภาพ 
 
 2.  วัตถุประสงค์โครงการ 
   2.1 เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงห้องสำนักงานวิทยาศาสตร์ให้กับบุคลากรและผู้เรยีน 
     
 3.  เป้าหมายโครงการ 
  3.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ 

 3.1.1  เป็นห้องทีม่ีโต๊ะ เก้าอ้ีที่ไม่ชำรุด เหมาะสมและปลอดภัยต่อการปฏิบัติงาน 
จำนวน 1 ห้อง 

3.1.2  มีสถานทีห่รือตูจ้ัดเก็บสิ่งของอุปกรณ์เพียงพอสำหรับครู 
  3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ  

  3.2.1 มีห้องสำนักงานที่เอ้ืออำนวยต่อการปฏิบัติงาน ส่งเสริมใหบุ้คลากรและ
ผู้เรียน พัฒนาตนเองไดเ้ต็มตามศักยภาพ 
  3.2.2  ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่าย มีความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ  
85 อยู่ในระดับดี 
 

      4.  กิจกรรมและวิธีการดำเนินงาน 

กิจกรรม 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมท่ี 1 การปรับปรุงห้องสำนักงานวิทยาศาสตร์ 
1. ขั้นเตรียม (Plan)   

- ประชุมชี้แจงผู้เกี่ยวข้อง/วางแผนการปฏิบัติงาน 
- เสนอขออนุมัติโครงการ 
- แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 

พฤษภาคม 2565 
- มิถุนายน 2566  

ครูบุญชวน  
พรหมสมบัติ-
ครูนฤทัย  
ท่าก่ัว 

2. ขั้นปฏิบัติ (DO)   
- ดำเนินการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ 
- ดำเนินการปรับปรุงห้องสำนักงานวิทยาศาสตร์ 

มิถุนายน 2565  
–  กุมภาพันธ์ 
2566 

ครูบุญชวน  
พรหมสมบัติ-
ครูนฤทัย  
ท่าก่ัว 

3. ขั้นติดตามผล (Check)   
- สังเกตการใช้ห้องสำนักงาน ตลอดปีการศึกษา ครูกลุ่มสาระ
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กิจกรรม 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

2565 การเรียนรู้
วิทยาศาสตร์
และ
เทคโนโลยี 

4. ขั้นสรุปรายงานผล (Action)   
- สรุปกิจกรรม 
- รายงานผลการดำเนินกิจกรรม 

มีนาคม 2566 ครูนฤทัย  
ท่าก่ัว 

 
5. งบประมาณที่ใช้ 

   โครงการนี้ใช้งบประมาณ 30,000 บาท จำแนกรายการใช้จ่ายดังนี้ 
 

กิจกรรมและคำชี้แจง การใช้งบประมาณ งบประมาณ 

กิจกรรมที ่1 การปรับปรุงห้องสำนักงานวิทยาศาสตร์ 
- ค่าครุภัณฑ์และค่าใช้สอย  

 

 
30,000 บาท 

รวมงบประมาณที่ใช้ทั้งสิ้น 30,000 บาท 

     6. สถานที่ดำเนินการ  ห้องสำนักงานวิทยาศาสตร์ โรงเรียนพุนพินพิทยาคม  

 7. การวัดและประเมินผลโครงการ 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือวัดและประเมินผล 

เชิงปริมาณ 
1. เป็นห้องที่มี โต๊ะ เก้าอ้ีที่ ไม่
ชำรุด เหมาะสมและปลอดภัยต่อ
การปฏิบัติงาน จำนวน 1 ห้อง 
2.  มีสถานที่หรือตู้จัดเก็บสิ่งของ
อุปกรณ์เพียงพอสำหรับครู 
 

 
1 . จัด เก็บข้อมูลจากเอกสาร 
หลักฐาน 
2. สัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ท่ี
เกี่ยวข้อง 
3. สังเกต 
4. วิเคราะห์ สังเคราะห์ 
รายละเอียดจากแบบสังเกต 

แบบสังเกต 
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ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือวัดและประเมินผล 

เชิงคุณภาพ  
1. มีห้องสำนักงานที่
เอ้ืออำนวยต่อการปฏิบัติงาน 
ส่งเสริมให้บุคลากรและ
ผู้เรียน พัฒนาตนเองได้เต็ม
ตามศักยภาพ 
2. ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วน
ร่วมทุกฝ่าย มีความพึงพอใจ 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ  85 อยู่
ในระดับดี 

 
1 . จัด เก็บข้อมูลจากเอกสาร 
หลักฐาน 
2. สัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ที่
เกี่ยวข้อง 
3. สังเกต 
4. วิเคราะห์ สังเคราะห์ 
รายละเอียดจากแบบสังเกต 

 

แบบสังเกต 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

  8.1 สามารถพัฒนาและปรับปรุงห้องสำนักงานวิทยาศาสตร์ให้กับบุคลากรและผู้เรียนได้ 
 

ลงชื่อ..................................................... ........ผู้เสนอโครงการ 
   (นางสาวนฤทัย  ท่ากัว่) 
 ……..………../…………………………/……………… 

 

    ลงชื่อ...........................................                   ลงชื่อ.........................................ผู้เห็นชอบโครงการ   
          ( นายพนมกร  ทองคลอด )                              ( นายจรัส  แก้วมณี ) 
 หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป                           รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารบริหารทั่วไป    
 
อนุมัติงบประมาณ จำนวน  30,000  บาท 
โดยใช้เงิน      1.  อุดหนุนการเรียนการสอน  30,000 บาท     
 2.  อุดหนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน .................. บาท 
                  3.  บกศ ...................................... .................. บาท     
 4.  รายได้สถานศึกษา ................. บาท   
                  5.  อ่ืน ๆ ....................................………………… บาท 
 
                             ลงชื่อ……………………………………… 
                      (นายธีรเดช  จู่ทิน่) 
         ผู้อำนวยการโรงเรียนพุนพินพทยาคม 
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ชื่องาน/โครงการ ปรับปรุงห้องปฏิบัติการนาฏศิลป์ 

ลักษณะโครงการ     ◻  โครงการใหม่     ◻  โครงการต่อเนื่อง ◻  โครงการพิเศษ 
สนองกลยุทธ์ของโรงเรียน ข้อที่ 1  โครงการหลักที่ 20 
สนองมาตรฐานการศึกษา  

◻  มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 

◻   ข้อที่ 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน      ตัวบ่งชี้ย่อยท่ี  5 

◻   ข้อที่ 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน    ตัวบ่งชี้ย่อยท่ี ............... 

◻  มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา ตัวบ่งชี้ย่อยท่ี ............ 

◻  มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ      ตัวบ่งชี้ย่อยท่ี ........... 
ส่งเสริมค่านิยม 12  ประการ ข้อที่   4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรง และทางอ้อม  
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวปวีณา เพ็งบูลย์  

 งาน /  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ               
กลุ่มบริหาร งานบริหารทั่วไป 
ระยะเวลาดำเนินงาน/โครงการ 1 เมษายน 2565 – 31 มีนาคม 2566 

1.  หลักการและเหตุผล 
 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้จำเป็นจะต้องใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้อย่างหลากหลายเพ่ือ  
ใหเ้หมาะสมตามศักยภาพของบุคคล ไม่ว่าจะเป็นการใช้สื่อและแหล่งเรียนรู้หรือจัดบรรยากาศรวมถึงการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับธรรมชาติของวิชา  
 ห้องปฏิบัติการนาฏศิลป์เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาด้านทักษะกระบวนการความคิดเกิดความรู้ 
ความเข้าใจและเกิดจิตวิทยาศาสตร์ ซึ่งปัจจุบันห้องปฏิบัติการนาฏศิลป์ของกลุ่มสาระการเรียนศิลปไม่มีโต๊ะ
นักเรียนไว้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนซึ่งในคาบการจัดการเรียนการสอนทฤษฎีนักเรียนต้องจด 
งานลงสมุดโดยการนั่งจดกับพ้ืนทำให้ไม่สะดวกในการจัดการเรียนการสอน 
 ดังนั้นเพื่อให้มีความพร้อมและสามารถใช้ห้องปฏิบัติการในการจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภา
พเพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพด้านนาฏศิลป์พร้อมท้ังมีคุณลักษณะที่พึง 
ประสงค ์มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีพึงประสงค์   
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 กลุ่มสาระศิลปะเห็นถึงความสำคัญของการปรับปรุงห้องปฏิบัติการนาฏศิลป์จึงจัดทำโครงการ
ปรับปรุงห้องปฏิบัติการนาฏศิลป์ให้มีประสิทธิภาพ 
 
 2.  วัตถุประสงค์โครงการ 
        2.1 เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงห้องปฏิบัติการนาฏศิลป์ให้กับผู้เรียน             

2.2เพ่ือให้ผู้เรียนมีแหล่งเรียนรู้หรือบรรยากาศที่เหมาะสมกับการจัดกิจกรรมการเรียน
รู้ให้สอดคล้องกับธรรมชาติของวิชา 
        2.3 เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์และเจตคติต่อวิชานาฏศิลป์ที่ดีขึ้น 
 
 3.  เป้าหมายโครงการ 
  3.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ  

  3.1.1  มีโต๊ะ เหมาะสมต่อการทำกิจกรรมการเรียนการสอน 
   3.1.3  มีมุมโชว์เพ่ือจัดแสดงผลงานจากการเรียนของนักเรียน 
   3.1.4  นักเรียนทุกคนได้ใช้ห้องปฏิบัติการนาฏศิลป์ 
  3.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ  

 3.2.1  ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมของห้องอยู่ในระดับมาก 
3.2.2  มีห้องปฏิบัติการที่เอ้ืออำนวยต่อการเรียนรู้  ส่งเสริมผู้เรียนให้พัฒนาเต็มต

ามศักยภาพและพัฒนาผู้เรียนให้มีกระบวน การเรียนรู้ที่หลากหลาย 
     3.2.3  มีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกเพียงพอในการปฏิบัติงาน 
 
 4.  กิจกรรมและวิธีการดำเนินงาน 

กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
กิจกรรมที่ 1 การปรับปรุงห้องปฏิบัติการนาฏศิลป์ 
1. ขั้นเตรียม (Plan)   

● ประชุมชี้แจงผู้เกี่ยวข้อง/วางแผนการปฏิบัติงาน 
● เสนอขออนุมัติโครงการ 
● แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 

พฤษภาคม 2565 - 
มิถุนายน 2566  

ครูปวีณา  เพ็งบูลย์ 
ครูตะวัน สิทธิฤทธิ์ 

2. ขั้นปฏิบัติ (DO)   
● ดำเนินการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ 
● ดำเนินการปรับปรุงห้องปฏิบัติการทางภาษา 

มิถุนายน 2565  –  
กุมภาพันธ์ 2566 

ครูปวีณา  เพ็งบูลย์ 
ครูตะวัน สิทธิฤทธิ์ 
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กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
3. ขั้นติดตามผล (Check)   

● สภาพการใช้งาน ตลอดปีการศึกษา2565 ครูปวีณา  เพ็งบูลย์ 
ครูตะวัน สิทธิฤทธิ์ 

4. ขั้นสรุปรายงานผล (Action)   
● สรุปกิจกรรม 
● รายงานผลการดำเนินกิจกรรม 

มีนาคม 2566 ครูปวีณา  เพ็งบูลย์ 
ครูตะวัน สิทธิฤทธิ์ 

 
5. งบประมาณที่ใช้ 

โครงการนี้ใช้งบประมาณ 5,500 บาท จำแนกรายการใช้จ่ายดังนี้ 
 

กิจกรรมและคำชี้แจง การใช้งบประมาณ งบประมาณ 

กิจกรรมที่ 1  
ปรับปรุงห้องปฏิบัติการนาฏศิลป์ 

 
30,000 

รวมงบประมาณที่ใช้ทั้งสิ้น 30,000 

 6. สถานที่ดำเนินการ  ห้องปฏิบัติการนาฏศิลป์ 

 7. การวัดและประเมินผลโครงการ 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือวัดและ 

ประเมินผล 

เชิงปริมาณ   
3.1.1  มีกระดานไวท์บอร์ดที่สามารถใช้งานได้ดี 
3.1.2  นำเครื่องปรับอากาศเครื่องเก่าออกเพื่อให้สถานที่สะอา
ด เหมาะสมแก่การจัดการเรียนการสอน 
3.1.3  มีตู้โชว์เพ่ือจัดแสดงผลงานจากการเรียนของนักเรียน 
3.1.4  นักเรียนทุกคนได้ใช้ห้องปฏิบัติการทางภาษา 
 

1.จัดเก็บข้อมูลจาก 
เอกสารหลักฐาน 
2.สัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ที่
เกี่ยวข้อง 
3. สังเกตุ 
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ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือวัดและ 

ประเมินผล 

เชิงคุณภาพ   
3.2.1  ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมของห้อง 
อยู่ในระดับมาก 
3.2.2  มีห้องปฏิบัติการที่เอ้ืออำนวยต่อการเรียนรู้  ส่งเสริมผู้ 
เรียนให้พัฒนาเต็มตามศักยภาพ 
และพัฒนาผู้เรียนให้มีกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย 
3.2.3  มีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกเพียงพอในการปฏิบัติงาน 
 

  

 
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

  8.1 มีการพัฒนาและปรับปรุงห้องปฏิบัติการนาฏศิลป์ให้กับผู้เรียน              
8.2 มีแหล่งเรียนรู้หรือบรรยากาศที่เหมาะสมกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้สอด 

คล้องกับธรรมชาติของวิชา 
        8.3 มีการพัฒนาผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์และเจตคติต่อวิชานาฏศิลป์ที่ดีขึ้น 

 
 ลงชื่อ.............................................................ผู้เสนอโครงการ 

   (นางสาวปวีณา เพ็งบูลย์) 

 ……..………../…………………………/……………… 

 

    ลงชื่อ...........................................                   ลงชื่อ.........................................ผู้เห็นชอบโครงการ   
          ( นายพนมกร  ทองคลอด )                              ( นายจรัส  แก้วมณี ) 
 หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป                           รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารบริหารทั่วไป    
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อนุมัติงบประมาณ จำนวน 30,000 บาท 
โดยใช้เงิน      1.  อุดหนุนการเรียนการสอน  30,000 บาท     

  2. ◻ อุดหนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน .................. บาท 

                  3. ◻ บกศ ...................................... .................. บาท     

  4. ◻ รายได้สถานศึกษา ................. บาท   

                  5. ◻ อ่ืน ๆ ....................................………………… บาท 
 
 
       ลงชื่อ………………………………………….…………… 

                  (นายธีรเดช  จู่ทิ่น) 
         ผู้อำนวยการโรงเรียนพุนพินพทยาคม 
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ชื่องาน/โครงการ โครงการปรับปรุงห้องการศึกษาเรียนรวม 
ลักษณะโครงการ      โครงการใหม่     ◻  โครงการต่อเนื่อง ◻  โครงการพิเศษ 
สนองกลยุทธ์ของโรงเรียน ข้อที่ 5  โครงการหลักที่ 20   
สนองมาตรฐานการศึกษา  

☐  มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 

☐   ข้อที ่1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน       ตัวบ่งชี้ย่อยท่ี  .............. 

☐   ข้อที่ 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน     ตัวบ่งชี้ย่อยท่ี ............... 

 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา ตัวบ่งชี้ย่อยท่ี 2.5 

☐  มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ    ตัวบ่งชี้ย่อยท่ี .......... 
ส่งเสริมค่านิยม 12 ประการ ข้อที่ 4 ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางนุชนาฏ  กุลรัตนมาศ    
งาน/กลุ่มสาระ  งานนักเรียนเรียนรวม/กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย          
กลุ่มบริหารทั่วไป 
ระยะเวลาดำเนินงาน/โครงการ 1 เมษายน 2565-31 มีนาคม 2566 

1.  หลักการและเหตุผล 
    โรงเรียนเป็นสถานที่ท่ีให้การศึกษาแก่เยาวชนเพื่ออบรมบ่มนิสัยให้ทุกคนเป็นคนดีมีความรู้          
มีคุณธรรมจริยธรรมและสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขโดยเฉพาะนักเรียนเรียนรวมครูจำเป็น 
ต้องสร้างองค์ความรู้เพื่อพัฒนานักเรียนทั้งด้านร่างกายอารมณ์สังคมและสติปัญญาการจัดสภาพแวดล้อม
ของห้องเรียนก็เป็นส่วนสำคัญที่ส่งผลให้การพัฒนาด้านต่างๆของนักเรียนได้พัฒนาอย่างสมบูรณ์ทั้งยัง 
เอ้ือให้การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเกิดประโยชน์สูงสุดต่อนักเรียนเพราะสภาพแวดล้อมดีมีผลต่อ 
การจัดการเรียนการสอนเป็นอย่างมากตลอดจนมีผลต่อพัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและ 
สติปัญญาด้วย จึงได้จัดทำโครงการปรับปรุงห้องการศึกษาเรียนรวมขึ้น เพ่ือปรับปรุงและพัฒนา 
ห้องเรียน 

 จัดหาวัสดุอุปกรณ์เพ่ือการเรียนการสอนและวัสดุอุปกรณ์ตกแต่งห้องเรียนและบริเวณรอบห้อง 
เรียนให้มีบรรยากาศท่ีดี น่าอยู่ ตลอดจนเกิดประโยชน์ใช้สอยทั้งด้านการเรียนการสอน และกิจกรรม 
เสริมทักษะ 
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2.  วัตถุประสงค์โครงการ 
   2.1 เพ ื ่ อจ ั ดห ้ อ งและสถานท ี ่ สน ั บสน ุนการ เ ร ี ยนการสอน ได ้ ตร งก ั บคว าม 
ต้องการของครูและนักเรียน 
  2.2 เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้สื่อวัสดุอุปกรณ์ที่ตรงตามมาตรฐานการเรียนรู้ 
  2.3 เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 
3.  เป้าหมายโครงการ 
  3.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ  
   3.1.1 ห้องการศึกษาเรียนรวมมีความสวยงาม เป็นสัดส่วน มีความสะดวกต่อการ 
จัดการเรียนการสอน และจัดกิจกรรมต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพ 
   3.1.2 นักเรียนมีความพึงพอใจร้อยละ 90 
   3.1.3 นักเรียนร้อยละ 90 มีทักษะในการเรียนเพ่ิมขึ้น 
  3.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ  
  3.2.1 ผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมของห้องและเอ้ือต่อการพัฒนาการเรียนการ
สอนเพ่ิมขึ้น(เป้าหมายตัวชี้วัดความสำเร็จ ด้านผู้เรียน ให้ระบุเป็นจำนวนและร้อยละของผู้เรียนที่ได้รับ
ผลจากงาน/โครงการนั้น ๆ ด้านครูและผู้บริหาร ให้ระบุเป็น จำนวนชิ้นงาน กิจกรรม ฯลฯ  
 
4.  กิจกรรมและวิธีการดำเนินงาน 

กิจกรรม 
ระยะเวลาดำเนิน

การ 
ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมที่ 1 ปรับปรุงห้องการศึกษาเรียนรวม 

1. ขั้นเตรียม (Plan) 
- ประชุมชี้แจงผู้เกี่ยวข้อง/วางแผนการปฏิบัติงาน 

เม.ย. 65 นางนุชนาฏ  
กุลรัตนมาศ 

2. ขั้นปฏิบัติ (DO) 
- เสนอขออนุมัติโครงการ 
- แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 
- ดำเนินกิจกรรมตามโครงการ 

พ.ค. 65– ก.พ. 66 

3. ขั้นติดตามผล (Check) 
- ติดตามผลการดำเนินกิจกรรม 

พ.ค.65– ก.พ. 66 

3. ขั้นติดตามผล (Check) 
- ติดตามผลการดำเนินกิจกรรม 

ก.พ. 66 



 
 

307 
 

กิจกรรม 
ระยะเวลาดำเนิน

การ 
ผู้รับผิดชอบ 

4. ขั้นสรุปรายงานผล (Action) 
- สรุปผลและรายงานผล 

มี.ค. 66 

กิจกกรมที่ 2 จัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์ พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม 

1. ขั้นเตรียม (Plan) 
- ประชุมชี้แจงผู้เกี่ยวข้อง/วางแผนการปฏิบัติงาน 

เม.ย. 65 นางนุชนาฏ  
กุลรัตนมาศ 

2. ขั้นปฏิบัติ (DO) 
- เสนอขออนุมัติโครงการ 
- แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 
- ดำเนินกิจกรรมตามโครงการ 

พ.ค. 65– ก.พ. 66 

3. ขั้นติดตามผล (Check) 
- ติดตามผลการดำเนินกิจกรรม 

พ.ค.65– ก.พ. 66 

3. ขั้นติดตามผล (Check) 
- ติดตามผลการดำเนินกิจกรรม 

ก.พ. 66 

4. ขั้นสรุปรายงานผล (Action) 
- สรุปผลและรายงานผล 

มี.ค. 66 

 
5. งบประมาณที่ใช้ 
   โครงการนี้ใช้งบประมาณ 80,000 บาท จำแนกรายการใช้จ่ายดังนี้ 
 

กิจกรรมและคำชี้แจง การใช้งบประมาณ งบประมาณ 

กิจกรรมที่ 1 ปรับปรุงห้องการศึกษาเรียนรวม 40,000 บาท 

กิจกรรมที่ 2 จัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์ พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม 40,000 บาท 

รวมงบประมาณที่ใช้ทั้งสิ้น 80,000 บาท 

   

 

 



 
 

308 
 

7. การวัดและประเมินผลโครงการ 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือวัดและประเมินผล 

เชิงปริมาณ   

1. นักเรียนมีความพึงพอใจ 
ร้อยละ 90 
2. นักเรียนร้อยละ 90  
มีทักษะในการเรียนเพ่ิมข้ึน 

1. จัดเก็บข้อมูลจากเอกสาร หลักฐาน 
2. สังเกต 
3. วิเคราะห์ สังเคราะห์ 
รายละเอียดจากแบบสอบถาม 

1.รายงานผลการดำเนินงาน  
2. แบบสอบถามความพึง 
พอใจของนักเรียน 
3. สถิติการใช้สื่อ 
4. สถิติการเข้าใช้ห้อง 

เชิงคุณภาพ   

1.ผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อสภ
าพแวดล้อมของห้องและเอ้ือต่
อการพัฒนาการเรียนการสอน
เพ่ิมข้ึน 

1. จัดเก็บข้อมูลจากเอกสาร หลักฐาน 
2. สังเกต 
3. วิเคราะห์ สังเคราะห์ 
รายละเอียดจากแบบสอบถาม 

1.รายงานผลการดำเนินงาน  
2. แบบสอบถามความพึง 
พอใจของนักเรียน 
3. สถิติการใช้สื่อ 
4. สถิติการเข้าใช้ห้อง 

 
 8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

  8.1 มีห้องและสถานที่สนับสนุนการเรียนการสอนได้ตรงกับความต้องการของครูและนักเรียน 
  8.2 ครูพัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้สื่อวัสดุอุปกรณ์ที่ตรงตามมาตรฐานการเรียนรู้ 
  8.3 การจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

 
  ลงชื่อ.............................................................ผู้เสนอโครงการ 

   (นางนุชนาฏ  กุลรัตนมาศ) 

 ……..………../…………………………/……………… 

 

    ลงชื่อ...........................................                   ลงชื่อ.........................................ผู้เห็นชอบโครงการ   
          ( นายพนมกร  ทองคลอด )                              ( นายจรัส  แก้วมณี ) 
 หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป                           รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารบริหารทั่วไป    
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 อนุมัติงบประมาณ จำนวน  80,000 บาท 

โดยใช้เงิน      1.  อุดหนุนการเรียนการสอน  80,000  บาท     
  2. ◻ อุดหนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน .................. บาท 
                  3. ◻ บกศ ........................................................ บาท     
  4. ◻ รายได้สถานศึกษา ................. บาท   
                  5. ◻ อ่ืน ๆ ....................................………………… บาท 
 
 
                               ลงชื่อ………………………………………….…………… 

                  (นายธีรเดช  จู่ทิ่น) 
         ผู้อำนวยการโรงเรียนพุนพินพทยาคม 
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ชื่องาน/โครงการ ปรับปรุงพัฒนาห้องสมุดมีชีวิต  
ลักษณะโครงการ     ◻ โครงการใหม่       โครงการต่อเนื่อง ◻  โครงการพิเศษ 
สนองกลยุทธ์ของโรงเรียน ข้อที่ 1    โครงการหลักท่ี  6   
สนองมาตรฐานการศึกษา  
  มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
   ข้อที่ 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน       ตัวบ่งชี้ย่อยท่ี  1 
   ข้อที่ 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน     ตัวบ่งชี้ย่อยท่ี ............... 
  มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา ตัวบ่งชี้ย่อยท่ี  2.3 
  มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ     ตัวบ่งชี้ย่อยท่ี  3.2 
ส่งเสริมค่านิยม 12 ประการ ข้อที่ 4 ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางเยาวดี  ศักดิ์แก้ว และ นางวรวดี  ไชยนาเคนทร์    
งานห้องสมุด               
กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
ระยะเวลาดำเนินงาน/โครงการ ปีการศึกษา 2565 

1.  หลักการและเหตุผล 
  ปัจจุบันเป็นยุคโลกไร้พรมแดน หรือยุคข้อมูลข่าวสารนักเรียนหรือผู้ใช้บริการทั่วไปจำาเป็น
ต้อง ใช้สารสนเทศตลอดเวลา ห้องสมุดเป็นแหล่งสรรพวิทยาการต่าง ๆ ที่สามารถค้นคว้าหาความรู้ได้
อย่างเสรี ห้องสมุดถือเป็นหัวใจสำคัญท่ีจะช่วยพัฒนานักเรียนในทุก ๆ ด้าน  ช่วยวางรากฐานให้นักเรียน
เป็นผู้รักการ เรียนรู้ และสนใจเรียนรู้ตลอดชีวิต เกิดการพัฒนาตนเองส่งผลให้มีคุณภาพชีวิตไม่ว่าจะ
ทางด้านการศึกษา และด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ห้องสมุดนอกจากจะเป็นแหล่งค้นคว้าแล้ว ยังเป็น
ที่ผ่อนคลายและแหล่งนันทนาการระหว่างพัก ซึ่ง บรรยากาศและภูมิทัศน์ในห้องสมุดเป็นส่วนประกอบ
ที่จูงใจให้นักเรียนเข้าใช้บริการ 
  ด้วยเหตุนี้ห้องสมุดโรงเรียนพุนพินพิทยาคม จึงได้พัฒนาปรับปรุงห้องสมุดให้มีความทันสมัย 
เหมาะสม สอดคล้องกับภาวะสังคมให้ไปสู่การเป็นห้องสมุดมีชีวิต เป็นการประสมประสานกันแบบ
บูรณา การ ทั้งในส่วนการดำเนินงานให้เป็นห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ และสามารถสืบค้นได้โดยใช้ระบบ
เทคโนโลยี สารสนเทศการสื่อสาร (ICT) เข้ามาดำเนินการ เพ่ือให้การบริการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
และสามารถอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการได้มากท่ีสุด 
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 2.  วัตถุประสงค์โครงการ 
    2.1 เพ่ือส่งเสริมพัฒนาห้องสมุดให้มีลักษณะ เป็นห้องสมุดมีชีวิต (Living Library) 
  2.2 เพ่ือพัฒนาบรรยากาศห้องสมุดให้น่าเข้าใช้บริการ เอื้อต่อการเรียนรู้ 
     2.3 เพ่ือพัฒนาห้องสมุดไปสู่ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) 
  2.4 เพ่ือให้ผู้ใช้บริการเข้าถึงทรัพยากรสารนิเทศและได้รับประโยชน์จากการศึกษาหาความรู้ 
เพ่ิมมากข้ึน 
  2.5 เพ่ือปลูกฝังรากฐานให้นักเรียนรู้จักวิธีศึกษาค้นคว้าได้ด้วยตนเอง 
  2.6 เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน 
  2.7 เพ่ืออำนวยความสะดวก บริการทรัพยากรสารสนเทศแก่ผู้เรียน ครูและชุมชน 
  2.8 เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนเข้าใช้แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน และเรียนรู้ที่จะพัฒนาศักยภาพ 
ของตนเองด้วยการอ่าน 
 
 3.  เป้าหมายโครงการ 
  3.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ 

      3.1.1 ผู้ใช้บริการร้อยละ 80 สามารถเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศในห้องสมุดได้อย่าง
ถูกต้องรวดเร็ว 

3.1.2 ผู้ใช้บริการร้อยละ 80 มีนิสัยรักการอ่านและรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 
3.1.3 นักเรียนร้อยละ 80 ได้เข้าใช้บริการห้องสมุด 

  3.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ  
3.2.1 ห้องสมุดมีหนังสือ เอกสาร สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ให้บริการแก่นักเรียนและบุคลากรใน 

โรงเรียนอย่างเพียงพอ 
3.2.2 มีระบบห้องสมุดอัตโนมัติที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ 
3.2.3 ห้องสมุดมีเทคโนโลยีสารสนเทศการสื่อสารที่เชื่อมโยงกับหน่วยงานภายนอก 
3.2.4 ห้องสมุดมีบรรยากาศจูงใจน่าเข้าใช้บริการ 
3.2.5 ห้องสมุดเป็นศูนย์กลางพักผ่อน ผ่อนคลาย เป็นแหล่งนันทนาการระหว่างพัก 
3.2.6 นักเรียนสามารถค้นคว้าหาข้อมูลสารสนเทศได้ด้วยตนเอง และเป็นศูนย์เรียนรู้ 

ของนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน 
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      4.  กิจกรรมและวิธีการดำเนินงาน 

กิจกรรม 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมที่ 1 พัฒนาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ 
1. ขั้นเตรียม (Plan)   
     - ประชุมวางแผนการดำเนินงาน ขออนุมัติโครงการ      
     - เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 
     - มอบหมายงาน 

เม.ย.-พ.ค. 65 นางเยาวดี  
ศักดิ์แก้ว 
นางวรวดี 
ไชยนาเคนทร์ 

2. ขั้นปฏิบัติ (DO)   
     - ประสานงานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้องในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ 
คอมพิวเตอร์ 
     - ดำเนินการขออนุมัติจัดซื้อ 
     - จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ 
     - ติดตั้งระบบห้องสมุดอัตโนมัติลงคอมพิวเตอร์ (Server) 
     - ดำเนินการป้อนข้อมูลหนังสือลงในระบบ 

มิ.ย.65-ก.พ.66 นางเยาวดี  
ศักดิ์แก้ว 
นางวรวดี 
ไชยนาเคนทร์ 

3. ขั้นติดตามผล (Check)   
     - ติดตามผลการดำเนินงานในแต่ละข้ันตอน 
     - แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บริการห้องสมุด 

มิ.ย.65-ก.พ.66 นางเยาวดี  
ศักดิ์แก้ว 
นางวรวดี 
ไชยนาเคนทร์ 

4. ขั้นสรุปรายงานผล (Action)   
     - สรุปและรายงานผลการดำเนินแก่ผู้บริหาร 
     - นำปัญหาและข้อเสนอแนะมาวิเคราะห์และหาแนวทาง วิธีการ
ปรับปรุงแก้ไขเพ่ือพัฒนาโครงการ กิจกรรมในปีการศึกษาถัดไป 

มี.ค.66 นางเยาวดี  
ศักดิ์แก้ว 
นางวรวดี 
ไชยนาเคนทร์ 

กิจกรรมที่ 2 จัดซื้อวารสาร นิตยสาร และหนังสือพิมพ์ 
1. ขั้นเตรียม (Plan)   
     - ประชุมวางแผนการดำเนินงาน ขออนุมัติโครงการ      
     - เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 
     - มอบหมายงาน 

เม.ย.65 นางเยาวดี  
ศักดิ์แก้ว 
นางวรวดี 
ไชยนาเคนทร์ 
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กิจกรรม 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

2. ขั้นปฏิบัติ (DO)   
     - ติดต่อร้านจัดจำหน่าย 
     - ขออนุมัติจัดซื้อวารสาร นิตยสาร และหนังสือพิมพ์ 
     - ดำเนินการจัดซื้อ 
     - ดำเนินการบริการแก่ผู้ใช้ห้องสมุด 

พ.ค.65-ก.พ.66 นางเยาวดี  
ศักดิ์แก้ว 
นางวรวดี 
ไชยนาเคนทร์ 

3. ขั้นติดตามผล (Check)   
     - ติดตามผลการดำเนินงานในแต่ละข้ันตอน 
     - แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บริการห้องสมุด 

มิ.ย.65-ก.พ.66 นางเยาวดี  
ศักดิ์แก้ว 
นางวรวดี 
ไชยนาเคนทร์ 

4. ขั้นสรุปรายงานผล (Action)   
     - สรุปและรายงานผลการดำเนินแก่ผู้บริหาร 
     - นำปัญหาและข้อเสนอแนะมาวิเคราะห์และหาแนวทาง วิธีการ
ปรับปรุงแก้ไขเพ่ือพัฒนาโครงการ กิจกรรมในปีการศึกษาถัดไป 

มี.ค.66 นางเยาวดี  
ศักดิ์แก้ว 
นางวรวดี 
ไชยนาเคนทร์ 

กิจกรรมที่ 3 มุมเฉลิมพระเกียรติ 
1. ขั้นเตรียม (Plan)   
     - ประชุมวางแผนการดำเนินงาน ขออนุมัติโครงการ      
     - เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 
     - มอบหมายงาน 

เม.ย.-พ.ค. 65 นางเยาวดี  
ศักดิ์แก้ว 
นางวรวดี 
ไชยนาเคนทร์ 

2. ขั้นปฏิบัติ (DO)   
     - ประสานงานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้องในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ 
     - ดำเนินการขออนุมัติจัดซื้อ 
     - จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ 
     - ดำเนินการจัดมุมเฉลิมพระเกียรติ ในหลวงรัชการที่ 9 และมุม
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรม
ราชกุมารี 

พ.ย.65-ก.พ.66 นางเยาวดี  
ศักดิ์แก้ว 
นางวรวดี 
ไชยนาเคนทร์ 

3. ขั้นติดตามผล (Check)   



314 

 

กิจกรรม 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

     - ติดตามผลการดำเนินงานในแต่ละข้ันตอน 
     - แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บริการห้องสมุด 

มิ.ย.65-ก.พ.66 นางเยาวดี  
ศักดิ์แก้ว 
นางวรวดี 
ไชยนาเคนทร์ 

4. ขั้นสรุปรายงานผล (Action)   
     - สรุปและรายงานผลการดำเนินแก่ผู้บริหาร 
     - นำปัญหาและข้อเสนอแนะมาวิเคราะห์และหาแนวทาง วิธีการ
ปรับปรุงแก้ไขเพ่ือพัฒนาโครงการ กิจกรรมในปีการศึกษาถัดไป 

มี.ค.66 นางเยาวดี  
ศักดิ์แก้ว 
นางวรวดี 
ไชยนาเคนทร์ 

กิจกกรมที่ 4 สวนส่งเสริมการอ่าน 
1. ขั้นเตรียม (Plan)   
     - ประชุมวางแผนการดำเนินงาน ขออนุมัติโครงการ      
     - เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 
     - มอบหมายงาน 

เม.ย.-พ.ค. 65 นางเยาวดี  
ศักดิ์แก้ว 
นางวรวดี 
ไชยนาเคนทร์ 

2. ขั้นปฏิบัติ (DO)   
     - ประสานงานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้อง 
     - ดำเนินการขออนุมัติจัดซื้อ 
     - จัดซื้อศาลาสำหรับนั่งอ่าน 
     - ดำเนินการจัดสวนส่งเสริมการอ่านบริเวณหน้าห้องสมุด โดยการ
นำชุดโต๊ะเก้าอ้ีมาวางให้นักเรียนได้นักอ่านหนังสือหรือทำกิจกรรมต่าง ๆ  

พ.ค.-ต.ค.65 นางเยาวดี  
ศักดิ์แก้ว 
นางวรวดี 
ไชยนาเคนทร์ 

3. ขั้นติดตามผล (Check)   
     - ติดตามผลการดำเนินงานในแต่ละข้ันตอน 
     - แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บริการห้องสมุด 

พ.ค.65-ก.พ.66 นางเยาวดี  
ศักดิ์แก้ว 
นางวรวดี 
ไชยนาเคนทร์ 

4. ขั้นสรุปรายงานผล (Action)   
     - สรุปและรายงานผลการดำเนินแก่ผู้บริหาร 
     - นำปัญหาและข้อเสนอแนะมาวิเคราะห์และหาแนวทาง วิธีการ
ปรับปรุงแก้ไขเพ่ือพัฒนาโครงการ กิจกรรมในปีการศึกษาถัดไป 

มี.ค.66 นางเยาวดี  
ศักดิ์แก้ว 
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กิจกรรม 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

นางวรวดี 
ไชยนาเคนทร์ 

 
 5. งบประมาณที่ใช้ 
   โครงการนี้ใช้งบประมาณ 101,500 บาท จำแนกรายการใช้จ่ายดังนี้ 
 

กิจกรรมและคำชี้แจง การใช้งบประมาณ งบประมาณ 

กิจกรรมที่ 1 พัฒนาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ 
     จัดซื้อคอมพิวเตอร์สำหรับ Server และวัสดุอุปรกรณ์ที่ใช้ในการจัดทำ
ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ 

25,000 

กิจกรรมที่ 2 จัดซื้อวารสาร นิตยสาร และหนังสือพิมพ์ 
     จัดซื้อวารสาร นิตยสาร โดยการสมัครสมาชิกรายปี และจัดซื้อ
หนังสือพิมพ์ โดยบอกรับกับร้านที่จำหน่ายจ่ายเป็นรายเดือน 

30,000 

กิจกรรมที่ 3 มุมเฉลิมพระเกียรติ 
     จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ที่ใช้ในการจัดมุมเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ 9 
และมุมสมเด็จพระเทพฯ 

16,500 

กิจกรรมที่ 4 สวนส่งเสริมการอ่าน 
     จัดซื้อชุดโต๊ะเก้าอ้ีจัดวางไว้บริเวณด้านหน้านอกห้องสมุดเพ่ือให้นักเรียนได้
นั่งอ่านหนังสือและทำกิจกรรมต่าง ๆ 

30,000 

รวมงบประมาณท่ีใช้ทั้งสิ้น 101,500 

6. สถานที่ดำเนินการ  ห้องสมุดโรงเรียนพุนพินพิทยาคม 
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  7. การวัดและประเมินผลโครงการ 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือวัดและ
ประเมินผล 

เชิงปริมาณ   
    1. ผู้ใช้บริการร้อยละ 80 
สามารถเข้าถึงทรัพยากร
สารสนเทศในห้องสมุดได้อย่าง
ถูกต้องรวดเร็ว 
     2. ผู้ใช้บริการร้อยละ 80 มี
นิสัยรักการอ่านและรู้จักใช้เวลา
ว่างให้เป็นประโยชน์ 
     3. นักเรียนร้อยละ 80 ได้เข้า
ใช้บริการห้องสมุด 

1.จัดเก็บข้อมูลจากเอกสาร หลักฐาน 
2.สัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้อง 
3. สังเกต 
4. วิเคราะห์ สังเคราะห์ รายละเอียดจาก
แบบสอบถาม 

1. รายงานผลการ
ดำเนินงาน 
2. แบบสอบถามความพึง 
พอใจผู้เข้าใช้ บริการ 
3. รายการตรวจรับ วัสดุ
อุปกรณ์ที่ เสนอให้จัดหา 
4. สถิติการยืมหนังสือ 
5. สถิติการเข้าใช้ห้องสมุด 

เชิงคุณภาพ 
     1. ห้องสมุดมีหนังสือ เอกสาร 
สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ให้บริการแก่
นักเรียนและบุคลากรใน โรงเรียน
อย่างเพียงพอ 
     2. มีระบบห้องสมุดอัตโนมัติที่
มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ 
     3. ห้องสมุดมีเทคโนโลยี
สารสนเทศการสื่อสารที่เชื่อมโยง
กับหน่วยงานภายนอก 
     4. ห้องสมุดมีบรรยากาศจูงใจ
น่าเข้าใช้บริการ 
     5. ห้องสมุดเป็นศูนย์กลาง
พักผ่อน ผ่อนคลาย เป็นแหล่ง
นันทนาการระหว่างพัก 
     6. นักเรียนสามารถค้นคว้าหา
ข้อมูลสารสนเทศได้ด้วยตนเอง 
และเป็นศูนย์เรียนรู้ ของนักเรียน
และบุคลากรในโรงเรียน 

1.จัดเก็บข้อมูลจากเอกสาร หลักฐาน 
2.สัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้อง 
3. สังเกต 
4. วิเคราะห์ สังเคราะห์ รายละเอียดจาก
แบบสอบถาม 

1. รายงานผลการ
ดำเนินงาน 
2. แบบสอบถามความพึง 
พอใจผู้เข้าใช้ บริการ 
3. รายการตรวจรับ วัสดุ
อุปกรณ์ที่ เสนอให้จัดหา 
4. สถิติการยืมหนังสือ 
5. สถิติการเข้าใช้ห้องสแบบ
ประมาณการจัดซื้อ/วัสดุ/
ครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ 
2565 
โครงการปรับปรุงพัฒนา
ห้องสมุดมีชีวิต 
กิจกรรมที่ 1 พัฒนาระบบ
ห้องสมุดอัตโนมัติ 
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 8. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

8.1 โรงเรียนพุนพินพิทยาคมได้พัฒนาห้องสมุดให้มีลักษณะเป็นห้องสมุดมีชีวิต (Living 
Library) 

8.2 โรงเรียนพุนพินพิทยาคมได้พัฒนาบรรยากาศห้องสมุดให้น่าเข้าใช้บริการ 
8.3 ห้องสมุดได้พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) เพ่ือใช้บริการ

ดำเนินงานได้มาตรฐาน ห้องสมุดตามมาตรฐานสากล ห้องสมุดโรงเรียน 
8.4 ห้องสมุดได้บริการผู้เรียน ครู ชุมชน ได้บริการเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศและได้รับ

ประโยชน์จากการศึกษาหาความรู้เพ่ิมมากขึ้น 
8.5 ได้ปลูกฝังรากฐานให้นักเรียนรู้จักวิธีศึกษาค้นคว้าได้ด้วยตนเอง 
8.6 โรงเรียนได้ส่งเสริมให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน 
8.7 ห้องสมุดอำนวยความสะดวก บริการทรัพยากรสารสนเทศแก่ผู้เรียน ครูและชุมชน 
8.8 โรงเรียนส่งเสริมให้นักเรียนเข้าใช้แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน และเรียนรู้ที่จะพัฒนา 

ศักยภาพของ ตนเองด้วยการอ่าน 
 

  ลงชื่อ.............................................................ผู้เสนอโครงการ 
   (นางเยาวดี  ศักดิ์แก้ว) 

 ……..………../…………………………/……………… 

 

    ลงชื่อ...........................................                   ลงชื่อ.........................................ผู้เห็นชอบโครงการ   
          ( นายพนมกร  ทองคลอด )                              ( นายจรัส  แก้วมณี ) 
 หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป                           รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารบริหารทั่วไป    
 
อนุมัติงบประมาณ จำนวน  101,500 บาท 
โดยใช้เงิน      1.  อุดหนุนการเรียนการสอน  101,500  บาท     
 2.  อุดหนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน .................. บาท 
                  3.  บกศ ...................................... .................. บาท     
 4.  รายได้สถานศึกษา ................. บาท   
                  5.  อ่ืน ๆ ....................................………………… บาท 
     
                                          ลงชื่อ……………………………………… 
                    (นายธีรเดช  จู่ทิ่น) 
         ผู้อำนวยการโรงเรียนพุนพินพทยาคม 
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ชื่องาน/โครงการ  พัฒนาอาคาร สถานทีเ่ขตรับผิดชอบกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน 
ลักษณะโครงการ       โครงการใหม่       โครงการต่อเนื่อง   โครงการพิเศษ 
สนองกลยุทธ์ของโรงเรียน ข้อที่  2 , 5  โครงการหลักท่ี  20 
สนองมาตรฐานการศึกษา  
  มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 

   ข้อที่ 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน      ตัวบ่งชี้ย่อยท่ี   
   ข้อที่ 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน    ตัวบ่งชี้ย่อยท่ี  3 , 4 

  มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา ตัวบ่งชี้ย่อยที่  2.5   
  มาตรฐานที ่3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ     ตัวบ่งชี้ย่อยท่ี   
ส่งเสริมค่านิยม 12 ประการ ข้อที่ 8,12 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  ว่าที่ ร.ต.ชัยณรงค ์ปิ่นกาญจนไพบูลย์ 
งาน / กลุ่มสาระ    งานกิจการนักเรียน 
กลุ่มบริหาร    กลุ่มบริหารงานทั่วไป 
ระยะเวลาดำเนินงาน/โครงการ  ตลอดปีการศึกษา 

1. หลักการและเหตุผล 
สถานศกึษามีภารกิจหลักการจัดการศึกษาแก่ผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน 

โดยมีการบริหารจัดการด้านอาคารสถานที่ให้มีความสะอาด รม่รืน่ สวยงาม ปลอดภัย มีกิจกรรม 
ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมเพ่ือเสริมสร้างบรรยากาศท่ีเอ้ืออำนวยต่อการเรียนรู้และการปฏิบัติงาน  
การจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการจัดการศึกษาจึงนับว่าเป็นปัจจัยสำคัญประการหนึ่งที่จะเป็นปัจจัยส่ง 
เสริมให ้ การบริหารงานได้มีประสิทธิภาพ 

เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับบุคลากรและนักเรียนในโรงเรียน กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน
จึงมีความจำเป็นต้องพัฒนาอาคารสถานที่ ตลอดจนสภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษาในเขตรับผิดชอบ
ของกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียนเพ่ือให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ทำให้เกิดการจัดการเรียนการสอน 
ทีมี่ประสิทธิภาพพร้อมน้อมนำแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เป็นแนวทางให้การดำเนินงานใน
ครั้งนี้ 
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2. วัตถุประสงค์โครงการ 
 2.1 เพ่ือให้อาคารสถานที่ อาคารประกอบและสิ่งแวดล้อม สิ่งอำนวยความสะดวกของโรงเรียน 
และบริเวณโรงเรียนสะอาด ร่มรื่น ปลอดภัยและเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ ตลอดจนการปฏิบัติงานของ 
บุคลากรในโรงเรียน 
 2.2 เพ่ือให้สภาพห้องเรียนและอาคารสถานที่ได้รับการดูแลพร้อมใช้งานได้อยู่เสมอ 
 2.3 เพ่ือพัฒนาสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

3. เป้าหมายโครงการ 
 3.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ  

3.1.1 สภาพแวดล้อมภายโนโรงเรียนสะอาด ร่มรื่น สวยงาม มีความปลอดภัย 
มีบรรยากาศ ทีเ่อ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ 

3.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ  
  3.2.1 โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมที่สะอาด  สวยงาม  ร่มรื่น เอ้ือต่อการเรียนการสอน 
ส่งผลให้ผู้เรียนทุกคนเกิดเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 

4.  กิจกรรมและวิธีการดำเนินงาน 
กิจกรรม ระยะเวลา

ดำเนินการ 
ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมที่ 1 : กิจกรรมปรับปรุงห้องสภานักเรียน 

1. ขัน้เตรียม (Plan)  
ตลอดปี

การศึกษา 

 
ครูธีระพงศ์ ศักดา - ประชุมชี้แจงผู้เกี่ยวข้อง/วางแผนการปฏิบัติงาน 

2. ขั้นปฏิบัติ (DO) 
- ขออนุมัติโครงการ 

- ดำเนินกจิกรรมตามแผนการปฏิบัติงาน 
3. ขั้นติดตามผล (Check) 

- กำกับติดตามการดำเนินการตามแผนที่จัดเตรียมไว้ 
4. ขั้นสรุปรายงานผล (Action) 

- สรุปผล ประเมินผลและรายงานผลการดำเนินกิจกรรม 
กิจกรรมที่ 2 : กิจกรรมห้องเรียนน่าอยู่ สู่การเรียนรู้คุณภาพ 
1. ขัน้เตรียม (Plan)  

ตลอดปี
การศึกษา 

 
ครูเพชรา ทรายขาว 

ครวูรศิรา ศักดา 
- ประชุมชี้แจงผู้เกี่ยวข้อง/วางแผนการปฏิบัติงาน 
2. ขั้นปฏิบัติ (DO) 
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กิจกรรม ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

- ขออนุมัติโครงการ 

- ดำเนินกจิกรรมตามแผนการปฏิบัติงาน 
3. ขั้นติดตามผล (Check) 

- กำกับติดตามการดำเนินการตามแผนที่จัดเตรยีมไว้ 
4. ขั้นสรุปรายงานผล (Action) 

- สรุปผล ประเมินผลและรายงานผลการดำเนินกิจกรรม 
กิจกรรมที่ 3 : กิจกรรมปรับปรุงห้องตัดผม (พัฒนาฝีมือ ยุวชนบาร์เบอร์) 

1. ขัน้เตรียม (Plan)  
ตลอดปี

การศึกษา 

 
ครูอุสา บุญเกตุ - ประชุมชี้แจงผู้เกี่ยวข้อง/วางแผนการปฏิบัติงาน 

2. ขั้นปฏิบัติ (DO) 
- ขออนุมัติโครงการ 

- ดำเนินกจิกรรมตามแผนการปฏิบัติงาน 
3. ขั้นติดตามผล (Check) 

- กำกับติดตามการดำเนินการตามแผนที่จัดเตรียมไว้ 
4. ขั้นสรุปรายงานผล (Action) 

- สรุปผล ประเมินผลและรายงานผลการดำเนินกิจกรรม 
กิจกรรมที่ 4 : กิจกรรมปรับปรุงโรงจอดรถจักรยานยนต์ 

1. ขัน้เตรียม (Plan)  
ตลอดปี

การศึกษา 

 
ครูชัยณรงค์ 

ปิ่นกาญจนไพบูลย์ 
- ประชุมชี้แจงผู้เกี่ยวข้อง/วางแผนการปฏิบัติงาน 
2. ขั้นปฏิบัติ (DO) 
- ขออนุมตัิโครงการ 

- ดำเนินกจิกรรมตามแผนการปฏิบัติงาน 
3. ขั้นติดตามผล (Check) 

- กำกับติดตามการดำเนินการตามแผนที่จัดเตรียมไว้ 
4. ขั้นสรุปรายงานผล (Action) 

- สรุปผล ประเมินผลและรายงานผลการดำเนินกิจกรรม 
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5. งบประมาณที่ใช้ 
  โครงการนี้ใช้งบประมาณ 305,000 บาท จำแนกรายการใช้จ่ายดังนี้ 

กิจกรรมและคำชี้แจง การใช้งบประมาณ งบประมาณ 

กิจกรรมที่ 2 : กิจกรรมห้องเรียนน่าอยู่ สู่การเรียนรู้คุณภาพ 0 

กิจกรรมที่ 3 : กิจกรรมปรับปรุงห้องตัดผม 5,000 

กิจกรรมที่ 4 : กิจกรรมปรับปรุงโรงจอดรถจักรยานยนต์ 300,000 

รวมงบประมาณที่ใช้ทัง้ส้ิน 305,000 

 
6. สถานที่ดำเนินการ  โรงเรยีนพุนพินพิทยาคม 

7. การวัดและประเมินผลโครงการ 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือวัดและประเมินผล 

เชิงปริมาณ   
1. สภาพแวดล้ อมภายโน โรงเรียน 
สะอาด ร่มรื่น สวยงาม มีความปลอดภัย 
มีบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ 

1.จัดเก็บขอ้มูลจากเอกสาร หลักฐาน 
2.สัมภาษณเ์จ้าหน้าทีท่ี่เก่ียวข้อง 
3. สังเกต 
4. วิเคราะห์ สังเคราะห์ รายละเอียด
จากแบบประเมินความพึงพอใจใน
การเข้าร่วมกิจกรรม 

แบบประเมินความพึงพอใจ 

เชิงคุณภาพ   
1. โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมที่สะอาด  
สวยงาม ร่มรื่น เอ้ือต่อการเรียนการ 
สอนส่งผลให้ผู้ เรียนทุกคนเกิดเรียนรู้ 
อย่างมีประสิทธิภาพ 
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 8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
8.1 อาคารสถานที่ อาคารประกอบและสิ่งแวดล้อม สิ่งอำนวยความสะดวกของโรงเรียน 

และบริเวณโรงเรียนสะอาด ร่มรื่น ปลอดภัยและเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ ตลอดจนการปฏิบัติงานของ 
บุคลากรในโรงเรียน 
 8.2 สภาพห้องเรียนและอาคารสถานทีไ่ด้รับการดูแลพร้อมใช้งานได้อยู่เสมอ 
 8.3 สภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ 

 

ลงชื่อ.............................................................ผู้เสนอโครงการ 
 (ว่าที่ ร.ต.ชัยณรงค ์ปิ่นกาญจนไพบูลย์) 

 ……..………../…………………………/……………… 

 

    ลงชื่อ...........................................                   ลงชื่อ.........................................ผู้เห็นชอบโครงการ   
          ( นายพนมกร  ทองคลอด )                              ( นายจรัส  แก้วมณี ) 
 หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป                           รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารบริหารทั่วไป    
 
 
อนุมัติงบประมาณ จำนวน 305,000  บาท 
โดยใช้เงิน      1.  อุดหนุนการเรยีนการสอน 305,000  บาท     
 2.  อุดหนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ………………………. บาท 
                  3.  บกศ………………………………………………………….. บาท     
 4.  รายได้สถานศึกษา………………………….…………….บาท   
                  5.  อ่ืนๆ ....................................………………………… บาท 

 
                 ลงชื่อ……………………………………… 
                    (นายธีรเดช  จู่ทิ่น) 
         ผู้อำนวยการโรงเรียนพุนพินพทยาคม 
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ชื่องาน/โครงการ การเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) 

ลักษณะโครงการ     ◻ โครงการใหม่       โครงการต่อเนื่อง ◻  โครงการพิเศษ 
สนองกลยุทธ์ของโรงเรียน กลยุทธิ์ที่ 1,6                      
สนองมาตรฐานการศึกษา  
  มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 

   ข้อที่ 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน      ตัวบ่งชี้ย่อยท่ี 1-5 
   ข้อที่ 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน    ตัวบ่งชี้ย่อยท่ี 1-4 

  มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา ตัวบ่งชี้ย่อยท่ี 1-6 
  มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ     ตัวบ่งชี้ย่อยท่ี 1-5 
ส่งเสริมค่านิยม 12 ประการ ข้อที่........1-12................................................... 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาววิยะดา  วิจารณ์ นางอุฬาริน  รู้พันธ์ 
งาน /  กลุ่มสาระ งานอนามัยโรงเรียน  
กลุ่มบริหาร.....กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
ระยะเวลาดำเนินงาน/โครงการ ........ปีการศึกษา 2565 

1.หลักการและเหตุผล 
ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019(COVID19)และองค์การอนา

มัยโลกได้ประกาศให้การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019(COVID19)เป็นภาวะฉุกเฉินด้านสาธ
ารณสุขระหว่างประเทศเนื่องจากเชื้อไวรัสดังกล่าวได้มีการแพร่ระบาดไปยังประเทศต่างๆทั่วโลกอย่าง
รวดเร็วรวมถึงการ 
แพร่ระบาดเข้าสู่ประเทศไทยและแพร่เข้าสู่ในจังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยมีหลักฐานการติดต่อของโรคจากค
นสู่คนจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้มีมาตรการการควบคุมหลายมาตรการตามพรกฉุกเฉินเช่นมาตรการเคอร์  
ฟิวห้ามการประชุม ชุมนุม สวมใส่หน้ากากอนามัย ล้างมือ เว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) 
โรงเรียนพุนพินพิทยาคม   ก็ได้ปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด จึงไม่พบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) ในพื้นที่ปัจจุบัน จังหวัดสุราษฎร์ธานีมีการปลดล็อคในหลายๆกิจกรรม เพื่อให้ประชาชน  
ได้ดำเนินการใช้ชีวิตตามปกติ ในเรื่องของการประกอบอาชีพ การดูแลสุขภาพในการออกกำลังกาย 
ประเพณีว ัฒนธรรมต ่างๆ เช ่น งานบวช งานมงคลสมรส งานศพฯลฯ ซ ึ ่ ง ในแ ต่ละกิจกรรม 
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มีความจำเป็นต้องพบปะ พูดคุย ประชุมหรือ ทำกิจกรรมร่วมกัน และหลังวิกฤตการ แพร่ระบาดโรคติด เชื้อไวรัส 
โคโรนา  2019 (COVID-19)ทำให้พฤติกรรมของประชาชนบาง อย่างเปลี ่ยนไปจนกลายเป็นความ 
ปกติใหม่ หรือฐานวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) ในทุกสถานการณ์  เพื่อเป็นการป้องกันการ แพร่ระบาด 
และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มาตรการที่สำคัญ คือการป้องกันตนเอง ไม่ให้ 
สัมผัสกับโรค โดยการหลีกเลี่ยงการอยู่ในสถานที่แออัดหรือมีมลภาวะไม่อยู่ใกล้ชิด กับผู้ป่วยไอหรือจาม 
และที่สำคัญหากต้องดำเนินกิจกรรมร่วมกับผู้อื่น จะต้องดำเนินการ  ตามแนวทางของกระทรวง สาธารณสุข 
และกฎระเบียบของหมู่บ้านโดยจะต้องได้รับการคัดกรองก่อนที่จะเข้าร่วมกิจกรรมของหมู่บ้าน สถานศึกษา 
สถานที่ชุมชน สถานที่ประชุม สถานที่ออกกำลังกาย หรืองานประเพณีต่างๆ ตามมาตรการควบคุมหลัก 
คือ การให้มีจุดบริการล้างมือเพื่อฆ่าเชื้อโรคการสวม หน้ากากอนามัยการให้เว้นระยะห่างระหว่างโต๊ะ 
และระหว่างที่นั่งรวมถึงระยะห่างระหว่างการเดินอย่างน้อย 1เมตร การทำควาสะอาดในบริเวณสถาน 
ที่สำหรับให้บริการประชาชนและการให้ควบคุมจำนวนผู้ใช้บริการมิให้แออัด  

ดังนั้นโรงเรียนพุนพินพิทยาคมจึงได้จัดทำโครงการป้องกันการแพร่ระบาดและควบคุมโรคติด  
เชื้อไวรัสโคโรนา2019(COVID-19)เพื่อเป็นการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้ อดังกล่าว 
เพ่ือการดูและได้อย่างรวดเร็ว 

 
2. วัตถุประสงค์ 

2.1 ผลผลิต ( Outputs) 
1. เพ่ือเฝ้าระวังและป้องกันโรคการแพร่ระบาดและติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-

19) แก่นักเรียนและบุคลากรโรงเรียนพุนพินพิทยาคม 
2. เพ่ือส่งเสริมสนับสนุน 

สร้างความตระหนักให้นักเรียนในการเฝ้าระวังและป้องกันโรคการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) 

3.เพ่ือประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการดำเนินกิจกรรมโครงการเฝ้าระวังแล
ะป้องกันโรคการแพร่ระบาดและติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  

2.2 ผลลัพธ์ ( Outcomes) 
1. โรงเรียนพุนพินพิทยาคมมีระบบป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส 

โคโรนา( โควิด -19 ) ได้เป็นอย่างดี 
2. ครูและนักเรียนโรงเรียนพุนพินพิทยาคมมีความรู้และสามารถป้องกันตนเองการแพร่ 

ระบาดได้ 100% 
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3. เป้าหมาย  
3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ  

         1.ครูและนักเรียนโรงเรียนพุนพินพิทยาคม100%มีความรู้และสามารถป้องกันตนเองได้ดี 
3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ  

         1.โรงเรียนมีนโยบายและระบบการดูแลด้านอนามัยของนักเรียนและบุคลากร 
ในการป้องกันตนเองจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนาเป็นอย่างดีมีระดับความพึงพอใจในระดับดี 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95              

2.ผู้รับบริการจากโรงเรียนพุนพินพิทยาคมมีความพึงพอใจในระบบดูแลและป้องกันการแ
พร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ในระดับดี ไม่น้องกว่าร้อยละ 95 
 
4.วิธีการดำเนินการ 

กิจกรรม 
ระยะเวลาดำเนิน

การ 
ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมเฝ้าระวัง 
1. ขั้นเตรียม (Plan)   

- สำรวจข้อมูลปัจจุบัน 

- จัดทำคำสั่งผู้รับผิดชอบงานแต่ละฝ่าย 

- ประชุมชี้แจงถึงความสำคัญของเครงการและการปฏิบัติ
หน้าที่อย่างเคร่งครัด 

 นางสาววิยะดา  
วิจารณ์ 
นางจันจิรา 
แก้วบำรุง 
นางอุฬาริน  
รู้พันธ์ 
ผู้เกี่ยวข้องทุกคน 
 

2. ขั้นปฏิบัติ (DO)  

-  การคัดกรองนักเรียนทุกวัน 

- กรณีนักเรียนป่วย แจ้งผู้เกี่ยวข้อง ผู้ปกครอง 
และให้นักเรียนพักที่บ้านจนกว่าจะหายดี 

- จัดทำข้อมูลด้านการใช้บริการด้านอนามัยโรงเรียน 

- มีการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการแพร่เชื้อและการเฝ้าระวั
งอย่างใกล้ชิดทั้งทางเครื่องขยายเสียงตอนเช้า 
และกิจกรรมหน้าเสาธง 

 

3. ขั้นติดตามผล (Check)  

-   

4. ขั้นสรุปรายงานผล (Action)  

-   

กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ในการปรับปรุง พัฒนาระบบการดูและและเฝ้าระวัง 
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กิจกรรม 
ระยะเวลาดำเนิน

การ 
ผู้รับผิดชอบ 

1. ขั้นเตรียม (Plan)   

- สำรวจข้อมูลปัจจุบัน 

- จัดทำคำสั่งผู้รับผิดชอบงานแต่ละฝ่าย 

- ประชุมชี้แจงถึงความสำคัญของเครงการและการปฏิบัติ
หน้าที่อย่างเคร่งครัด 

-  

 นางสาววิยะดา  
วิจารณ์ 
นางจันจิรา 
แก้วบำรุง 
นางอุฬาริน  
รู้พันธ์ 
ผู้เกี่ยวข้องทุกคน 
 

2. ขั้นปฏิบัติ (DO)  

-  สำรวจวัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในการปรับปรุง 
พัฒนาระบบการดูและและเฝ้าระวัง  ประกอบด้วย 
ที่ตรวจวัดอุณหภูมิ แผ่นป้ายรณรงค์ต่าง ๆ 
ป้ายนโยบายของโรงเรียน เจลแอลกอล์ แอกอฮอล์ 
น้ำยาฆ่าเชื้อ กระดาษชำระ และอ่ืน ๆ 

- ชุดตรวจ AYK จำนวน 2,500ชุด  

- ขออนุมัติโครงการและจัดซื้อ 

- ดำเนินการแจกจ่าย และซ่อมแซมส่วนที่ชำรุด 

 

3. ขั้นติดตามผล (Check)  

- นิเทศ ติดตาม/ ประเมินผลการดำเนินงาน  

4. ขั้นสรุปรายงานผล (Action)  

- รายงานผลการดำเนินงานตอ่ผู้บริหาร 
ขยายผลการดำเนินงาน 
 

 

กิจกรรมที่ 2 กิจกรรม ยสร.   
1. ขั้นเตรียม (Plan)   

- สำรวจข้อมูลปัจจุบัน 

- รับสมัครนักเรียน ยสร   

- จัดทำคำสั่งผู้รับผิดชอบงานแต่ละฝ่าย 

- ประชุมชี้แจงถึงความสำคัญของเครงการและการปฏิบัติ
หน้าที่อย่างเคร่งครัด 

ภาคเรียนที่ 
1ปีการศึกษา 
2565 

นางสาววิยะดา  
วิจารณ์ 
นางจันจิรา 
แก้วบำรุง 
นางอุฬาริน  
รู้พันธ์ 
ผู้เกี่ยวข้องทุกคน 
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กิจกรรม 
ระยะเวลาดำเนิน

การ 
ผู้รับผิดชอบ 

 
2. ขั้นปฏิบัติ (DO)   

- สำรวจความพร้อมในการปฏิบัติงานของนักเรียน 

- จัดอบรมให้ความรู้แก่ ยสร  ก่อนปฏิบัติงาน 

- ดำเนินงาน กิจกรรมในการดแูลช่วยเหลือผู้ป่วย 
และผู้มารับบริการทั้งในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา 

- เสื้อ ยสร สำหรับ ยสร. ที่ปฏิบัติงานครบสองปี 

ภาคเรียนที่ 
1ปีการศึกษา 
2565 

 

3. ขั้นติดตามผล (Check)   

- นิเทศ ติดตาม/ ประเมินผลการดำเนินงาน   

4. ขั้นสรุปรายงานผล (Action)   

- รายงานผลการดำเนินงานตอ่ผู้บริหาร 
ขยายผลการดำเนินงาน 

  

 
5.งบประมาณ 

5.1งบประมาณท้ังหมด 305,000  บาท ( สามแสนห้าพันเจ็ดบาทถ้วน ) 
 

กิจกรรมและคำชี้แจง การใช้งบประมาณ งบประมาณ 

จัดซื้อวัสดุที่ใช้ป้องกัน - รักษา โรค โควิค 19   ตามความจำเป็น 305,000 

รวมงบประมาณท่ีใช้ทั้งสิ้น 305,000 

 
6. ระยะเวลาดำเนินการ 

ปีการงบประมาณ 2565 
 

7. สถานที่ดำเนินการ 
โรงเรียนพุนพินพิทยาคม 
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8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
8.1 นักเรียน ครูและบุคลากรความตระหนัก 

มีความรู้ในการเฝ้าระวังและป้องกันโรคการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
8.2 ผู้รับบริการร้อยละ 90 

มีความพึงพอใจต่อการดำเนินกิจกรรมโครงการเฝ้าระวังและป้องกันโรคการแพร่ระบาดและติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19)  

8.3 นักเรียน ครู บุคลากรในโรงเรียนและผู้มาติดต่อราชการทุกคน 
ได้รับความปลอดภัยจากการแพร่ระบาดและติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
 
 

ลงชื่อ.............................................................ผู้เสนอโครงการ 

         (นางสาววิยะดา  วิจารณ์) 
       ……..………../…………………………/……………… 

 

    ลงชื่อ...........................................                   ลงชื่อ.........................................ผู้เห็นชอบโครงการ   

          ( นายพนมกร  ทองคลอด )                              ( นายจรัส  แก้วมณี ) 

 หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป                           รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารบริหารทั่วไป    

 

อนุมัติงบประมาณ จำนวน...........305,000...................บาท 
โดยใช้เงิน       
 1.  อุดหนุนการเรียนการสอน  ................. บาท     
 2.  อุดหนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน .... 305,000.............. บาท 
 3.  บกศ ...................................... .................. บาท     
 4.  รายได้สถานศึกษา ................. บาท   
 5. อ่ืน ๆ ....................................………………… บาท 
 
                                          ลงชื่อ……………………………………… 
                    (นายธีรเดช  จู่ทิ่น) 
         ผู้อำนวยการโรงเรียนพุนพินพทยาคม 
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ชื่องาน/โครงการชุมชนสัมพันธ์  
ลักษณะโครงการ  โครงการใหม่  โครงการต่อเนื่อง  โครงการพิเศษ 
สนองกลยุทธ์ของโรงเรียน ข้อที่ 5  โครงการหลักที่ 22   
สนองมาตรฐานการศึกษา  
  มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 

   ข้อที ่1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน      ตัวบ่งชี้ย่อยท่ี ............ 
   ข้อที่ 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน    ตัวบ่งชี้ย่อยท่ี ............ 

  มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา      ตัวบ่งชี้ย่อยท่ี.
  มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  ตัวบ่งชี้ย่อยท่ี  
ส่งเสริมค่านิยม 12 ประการ ข้อที่  3, 5, 8, 10 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางลัดดา  ชุมจุล      
งาน / กลุ่มสาระ  กลุ่มงานสำนักงาน               
กลุ่มบริหาร กลุม่บริหารทั่วไป 
ระยะเวลาดำเนินงาน/โครงการ ปีการศึกษา 2565 

1.  หลักการและเหตุผล 
 จากพระราชบัญญัติการศึกษา พุทธศักราช 2542 มาตรา 29 กำหนดให้สถานศึกษา
ร่วมกับบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรภาครัฐและเอกชน ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน โดยการ
จัดการศึกษาที่มุ่งเน้นการมีส่วนร่วม การประสานงาน กำหนดแนวทางเพ่ือพัฒนาชุมชน ให้
สอดคล้องกับสภาพปัญหา และความต้องการ รวมทั้งสนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ 
การพัฒนาระหว่างชุมชนกับโรงเรียน 
 การสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างชุมชนกับโรงเรียนจึงเป็นสิ่งจำเป็นพ้ืนฐาน เพ่ือการจัด
การศึกษาให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียน โดยการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมาเป็นแนวทางในการดำเนินงาน จึงได้จัดทำ
โครงการนี้ขึ้น 
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2.  วัตถุประสงค์โครงการ 
 2.1 เพ่ือให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของโรงเรียน 
 2.2 เพ่ือสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างชุมชนกับโรงเรียน และชุมชนพึงพอใจในการจัด
การศึกษาของโรงเรียน 
 
3.  เป้าหมายโครงการ 
 3.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ  
  1. ครู บุคลากรและนักเรียน ผู้แทนชุมชน เครือข่ายผู้ปกครอง องค์กรภาครัฐ/
เอกชน จำนวน 600 คน มีส่วนร่วมในการพฒันาการจัดการศึกษาของโรงเรียน 
  2. ร้อยละ 80 ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง มีความพึงพอใจในการจัดกิจกรรม/การ
จดัการศึกษาของโรงเรียน 
  3. รายงานผลการประเมินโครงการชุมชนสัมพันธ์ จำนวน 5 เล่ม 
 3.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ  
  1. ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการศึกษาของโรงเรียน 
  2. ชุมชนให้ความร่วมมือและมีความสัมพันธ์อันดีกับโรงเรียน 
  3. โรงเรียนได้รับการยอมรับจากชุมชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
 
4.  กิจกรรมและวิธีการดำเนินงาน 

กิจกรรม 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมท่ี 1 การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
1. ขั้นเตรียม (Plan)   
 - ประชุมคณะทำงาน 
 - จัดเตรียมเอกสาร อาหารและเครื่องดื่ม 

พฤษภาคม 2565 นางลัดดา  ชุมจุล 
นางสาวชรินทร คูณเมือง 

2. ขั้นปฏิบัติ (DO)   
 - ดำเนินการประชุม 
 - บันทึกการประชุม 

พฤษภาคม 2565 - 
มีนาคม 2566 

 

3. ขั้นติดตามผล (Check)   
 - แบบประเมินความพึงพอใจ พฤษภาคม 2565 - 

มีนาคม 2566 
 

4. ขั้นสรุปรายงานผล (Action)   
 - แบบรายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา มีนาคม 2566  
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กิจกรรม 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

 - ผลการประเมินความพึงพอใจ 
กิจกกรมที่ 2 งานนารายณ์รำลึก 
1. ขั้นเตรียม (Plan)   
 - ประชุมคณะครู คณะกรรมการจัดงาน 
 - ชี้แจงบทบาทหน้าที่  แต่งตั้งคำสั่ง/ประกาศโรงเรียน 

พฤษภาคม 2565 นางลัดดา  ชุมจุล 
นางสาวชรินทร คูณเมือง 

2. ขั้นปฏิบัติ (DO)   
 - ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  เตรียมความ
พร้อม 
 - ดำเนินการจัดกิจกรรมนารายณ์รำลึก 
 - การระดมทุนจากศิษย์เก่า/มอบทุนการศึกษา 

10 มิถุนายน 2565  

3. ขั้นติดตามผล (Check)   
 - แบบประเมินความพึงพอใจ 10 มิถุนายน 2565  
4. ขัน้สรุปรายงานผล (Action)   
 - รายงานผลการประเมินความพึงพอใจ เพื่อนำผลไป
ปรับปรุงพัฒนา 

20 มิถุนายน 2565  

กิจกกรมที่ 3 งานคณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่า ครู ผู้ปกครอง 
1. ขั้นเตรียม (Plan)   
 - ประชุมคณะทำงาน 
 - ติดต่อประสานงาน จัดเตรียมเอกสาร อาหาร
เครื่องดื่ม 

พฤษภาคม 2565 - 
มีนาคม 2566 

นางลัดดา  ชุมจุล 
นางสาวชรินทร คูณเมือง 

2. ขั้นปฏิบัติ (DO)   
 - ดำเนินการประชุม 
 - บันทึกการประชุม 

พฤษภาคม 2565 - 
มีนาคม 2566 

 

3. ขั้นติดตามผล (Check)   
 - แบบประเมินความพึงพอใจ พฤษภาคม 2565 - 

มีนาคม 2566 
 

4. ขั้นสรุปรายงานผล (Action)   
 - รายงานการประชุม 
 - ผลการประเมินความพึงพอใจ 

เมษายน 2565  

กิจกกรมที่ 4 งานชมรมครูเก่าโรงเรียนพุนพินพิทยาคม   
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กิจกรรม 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

1. ขั้นเตรียม (Plan)   
 - ประชุมเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ 
 - จัดเตรียมเอกสาร/อาหารว่างและเครื่องดื่ม 

พฤษภาคม 2565 - 
มีนาคม 2566 

 

2. ขัน้ปฏิบัติ (DO)   
 - ดำเนินการประชุม พฤษภาคม 2565 - 

มีนาคม 2566 
 

3. ขั้นติดตามผล (Check)   
 - แบบประเมินความพึงพอใจ พฤษภาคม 2565 - 

มีนาคม 2566 
 

4. ขั้นสรุปรายงานผล (Action)   
 - รายงานผลการประเมินความพึงพอใจ เมษายน 2565  
 
5. งบประมาณที่ใช้ 
 โครงการนี้ใช้งบประมาณ 128,000 บาท จำแนกรายการใช้จ่ายดังนี้ 

กิจกรรมและคำชี้แจง การใช้งบประมาณ งบประมาณ 

กิจกรรมที่ 1 การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โรงเรียนพุนพินพิทยาคม 6,000  
กิจกรรมที่ 2 งานนารายณ์รำลึก (10 มิถุนายน) 85,000  
กิจกรรมที่ 3 งานคณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่า 18,500  
กิจกรรมที่ 4 งานชมรมครูเก่าโรงเรียนพุนพินพิทยาคม 18,500  
รวมงบประมาณที่ใช้ทั้งสิ้น 128,000 

6. สถานที่ดำเนินการ  โรงเรยีนพุนพินพิทยาคม 

7. การวัดและประเมินผลโครงการ 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือวัดและ
ประเมินผล 

เชิงปรมิาณ   
1. ครู บุคลากรและนักเรียน ผู้แทน
ชุมชน เครือข่ายผู้ปกครอง องค์กร
ภาครัฐ/เอกชน จำนวน 600 คน     

1. จัดเก็บข้อมูลจากเอกสาร หลักฐาน 
2. สัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง 
3. สังเกต 

แบบประเมินความพึง
พอใจ 
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ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือวัดและ
ประเมินผล 

มีส่วนร่วมในการพัฒนาการจัด
การศึกษาของโรงเรียน 
2. ร้อยละ 80 ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
มีความพึงพอใจในการจัดกิจกรรม/
การจดัการศึกษาของโรงเรียน 
3. รายงานผลการประเมินโครงการชุมชน
สัมพันธ์ จำนวน 5 เล่ม 

4. วิเคราะห์ สังเคราะห์ รายละเอียด
จากแบบประเมินความพึงพอใจภาพ
กิจกรรม 

เชิงคุณภาพ 
1. ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม
การศึกษาของโรงเรียน 
2. ชุมชนให้ความร่วมมือและมี
ความสัมพันธ์อันดีกับโรงเรียน 
3. โรงเรียนได้รับการยอมรับจากชุมชน
และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 

  

 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
8.1 ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของโรงเรียน 
8.2 ชุมชนกับโรงเรียนมีความสัมพันธ์อันดี และชุมชนมีความพึงพอใจในการจัดการศึกษาของ
โรงเรียน 
 

ลงชื่อ.............................................................ผู้เสนอโครงการ 
           (นางลัดดา  ชุมจุล) 
       ……..………../…………………………/……………… 

 
 

    ลงชื่อ...........................................                   ลงชื่อ.........................................ผู้เห็นชอบโครงการ   
          ( นายพนมกร  ทองคลอด )                              ( นายจรัส  แก้วมณี ) 
 หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป                           รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารบริหารทั่วไป    
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อนุมัติงบประมาณ จำนวน  128,000  บาท 
โดยใช้เงิน      1.  อุดหนุนการเรียนการสอน  31,000 บาท     
 2.  อุดหนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 97,000 บาท 
                  3.  บกศ ...................................................... ......บาท     
 4.  รายได้สถานศึกษา .......................................บาท   
                  5.  อ่ืน ๆ ....................................…………………...บาท 
 
 
                                          ลงชื่อ……………………………………… 
                    (นายธีรเดช  จู่ทิ่น) 
         ผู้อำนวยการโรงเรียนพุนพินพทยาคม 
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ชื่องาน/โครงการ พัฒนาระบบงานสำนักงานกลุ่มบริหารทั่วไป 

ลักษณะโครงการ     ◻ โครงการใหม่       โครงการต่อเนื่อง ◻  โครงการพิเศษ 
สนองกลยุทธ์ของโรงเรียน ข้อที่ 5  โครงการหลักที่ 20   
สนองมาตรฐานการศึกษา  

◻  มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 

◻  ข้อที่ 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน       ตัวบ่งชี้ย่อยท่ี  5 

◻  ข้อที่ 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน      ตัวบ่งชี้ย่อยท่ี  1,2 

◻  มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา  ตัวบ่งชี้ย่อยท่ี  2.2 

◻  มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  ตัวบ่งชี้ย่อยท่ี  3.2 
ส่งเสริมค่านิยม 12 ประการ ข้อที่  4 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางลัดดา  ชุมจุล    
งาน /  กลุ่มสาระ  สำนักงานกลุ่มบริหารทั่วไป               
กลุ่มบริหาร กลุ่มบริหารทั่วไป 
ระยะเวลาดำเนินงาน/โครงการ พฤษภาคม 2565 – เมษายน  2566 

1.  หลักการและเหตุผล 
ด้วยงานธุรการเป็นงานหลักที่ดำเนินการจัดการในเรื่องการรับ – ส่งหนังสือราชการของโรงเรียน          

ซึ่งมีความจำเป็นเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์เป็นจุดหลักในการทำงานระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (My 
Office)รับผิดชอบในการจัดทำหนังสือ  โต้ตอบ  การจัดเก็บ  การทำลายหนังสือและการสืบค้นการรับ – ส่ง
ข้อมูล ข่าวสาร หรือ หนังสือผ่านระบบสื่อสารด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ วัสดุอุปกรณ์สำนักงานต่างๆ เมื่อใช้
แล้วบางสิ่งบางอย่างก็สามารถนำมาใช้ในครั้งต่อไปได้โดยไม่ต้องจัดซื้อหาใหม่ทำให้การทำงานในปีที่ผ่านมา
มีความคล่องตัว 
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 กลุ่มบริหารทั่วไป โรงเรียนพุนพินพิทยาคม จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้นเพื่อให้มีการดำเนินงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพและมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยตามระบบการดำเนินงานธุรการ และสอดคล้องกับ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
2.  วัตถุประสงค์โครงการ 

2.1  เพ่ือให้การรับ-ส่ง หนังสือเป็นไปด้วยความรวดเร็ว ไม่สะดุด ทำให้การดำเนินงานธุรการ 
เป็นไปด้วยความคล่องตัว และมีประสิทธิภาพ 

2.2  เพ่ือพัฒนาระบบงานธุรการให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยสามารถค้นหาหนังสือราชการ     
หมายถึง การจัดเก็บหนังสือในระบบคอมพิวเตอร์และแฟ้มเอกสารได้ง่าย และสะดวก รวดเร็วยิ่งขึ้น 
 
3.  เป้าหมายโครงการ 
 3.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ  
  1) ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนได้รับความสะดวกรวดเร็ว  
  2) สามารถติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆได้รวดเร็วและถูกต้อง 
  3) ผู้แทนชุมชน ผู้ปกครอง วิทยากร/ภูมิปัญญาท้องถิ่น องค์กรภาครัฐ/ภาคเอกชน  
  4) รายงานผลการประเมิน 
 3.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ  
  1) มีระบบงานธุรการที่ดำเนินการได้รวดเร็ว 
  2) มีระบบงานธุรการที่ ถูกต้องตามระเบียบ 
  3) โรงเรียนพุนพินพิทยาคม โดยครู – บุคลากรทางการศึกษา พร้อมทั้งหน่วยงาน
ภายใน และภายนอก มีความพึงพอใจในการรับบริการของงานธุรการ 
  4) ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่าย มีความพึงพอใจไม่น้อยว่าร้อยละ 80  

 4.  กิจกรรมและวิธีการดำเนินงาน 
กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมที่ 1 พัฒนาระบบงานสำนักงานกลุ่มบริหารทั่วไป นางลัดดา  ชุมจุล  

1. ขั้นเตรียม (Plan) 
  

• ประชุมวางแผนและขออนุมัติโครงการ 
• แต่งตั้งคณะทำงาน 

มีนาคม 2565 
 

2. ขั้นปฏิบัติ (DO) 
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กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
    ดำเนินการตามโครงการ พฤษภาคม 2565 –  

เมษายน 2566 

 

3. ขั้นติดตามผล (Check) 
  

    นิเทศ  ติดตาม กำกับ เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย 

พฤษภาคม 2565 –  
เมษายน 2566 

 

4. ขั้นสรุปรายงานผล (Action) 
  

    สรุปผลการดำเนินงานตามโครงการ พฤษภาคม 2566 
 

 
5. งบประมาณที่ใช้ 
   โครงการนี้ใช้งบประมาณ 60,000 บาท จำแนกรายการใช้จ่ายดังนี้ 

กิจกรรมและคำชี้แจง การใช้งบประมาณ งบประมาณ 

กิจกรรมที่ 1  
• จัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ สำนักงานกลุ่มบริหารทั่วไป จำนวน 33 รายการ 

60,000 

รวมงบประมาณท่ีใช้ทั้งสิ้น 60,000 

6. สถานที่ดำเนินการ    โรงเรียนพุนพินพิทยาคม 

7. การวัดและประเมินผลโครงการ 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือวัดและ
ประเมินผล 

เชิงปริมาณ 
  

1) ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน 
ได้รับความสะดวกรวดเร็ว 
2) สามารถติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ 
ได้รวดเร็วและถูกต้อง  

1. จัดเก็บข้อมูลจากเอกสาร 
หลักฐาน 
2. สัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง 
3. สังเกต 
4. วิเคราะห์ สังเคราะห์ 
รายละเอียดจาก 

แบบสอบถาม  

เชิงคุณภาพ 
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ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือวัดและ
ประเมินผล 

1) มีระบบงานธุรการที่ดำเนินการได้รวดเร็ว  
2) มีระบบงานธุรการที่ ถูกต้องตามระเบียบ 

  

  

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

8.1 โรงเรียนมีการดำเนินงานธุรการด้วยความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ 
8.2 ครู บุคลากรในโรงเรียน และหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก  สามารถค้นหาและจัดเก็บ

หนังสือราชการด้วยระบบคอมพิวเตอร์และแฟ้มเอกสารสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น 
 

ลงชื่อ.............................................................ผู้เสนอโครงการ 
           (นางลัดดา  ชุมจุล) 
       ……..………../…………………………/……………… 

 
 

    ลงชื่อ...........................................                   ลงชื่อ............................. ............ผู้เห็นชอบโครงการ   
          ( นายพนมกร  ทองคลอด )                              ( นายจรัส  แก้วมณี ) 
 หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป                           รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารบริหารทั่วไป    
 

 
อนุมัติงบประมาณ จำนวน  60,000  บาท 
โดยใช้เงิน      1.  อุดหนุนการเรียนการสอน  60,000  บาท     
 2.  อุดหนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ....................บาท 
                  3.  บกศ ...................................................... ......บาท     
 4.  รายได้สถานศึกษา .......................................บาท   
                  5.  อ่ืน ๆ ....................................…………………...บาท 
 

                                                    ลงชื่อ……………………………………… 
                          (นายธีรเดช  จู่ทิ่น) 
                   ผู้อำนวยการโรงเรียนพุนพินพทยาคม 
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ชื่องาน/โครงการ พัฒนายานพาหนะ  
ลักษณะโครงการ      โครงการใหม่       โครงการต่อเนื่อง   โครงการพิเศษ 
สนองกลยุทธ์ของโรงเรียน ข้อที่ 5  โครงการหลักที่ 20   
สนองมาตรฐานการศึกษา  
  มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 

   ข้อที ่1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน      ตัวบ่งชี้ย่อยท่ี  5 
   ข้อที่ 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน    ตัวบ่งชี้ย่อยท่ี  1,2 

  มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา ตัวบ่งชี้ย่อยท่ี  2.5 
  มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ     ตัวบ่งชี้ย่อยท่ี  3.2 
ส่งเสริมค่านิยม 12 ประการ ข้อที่  4 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวพรพิมล  ขวัญแก้ว    
งาน /  กลุ่มสาระ  งานยานพาหนะ               
กลุ่มบริหาร ทั่วไป 
ระยะเวลาดำเนินงาน/โครงการ พฤษภาคม 2565 – เมษายน  2566 

1.  หลักการและเหตุผล 
 เพ่ือให้การดำเนินงานของฝ่ายบริหารทั่วไปเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีความพร้อมและมุ่งมั่นใน
การจัดการศึกษาเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน  สู่มาตรฐานสากลบนพ้ืนฐานของความเป็นไทย  โดยใช้ ICT 
และการมีส่วนร่วมตามหลักธรรมาภิบาล  โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  โดยเฉพาะงาน
ยานพาหนะ  ฝ่ายบริหารทั่วไป  มีหน้าที่ให้บริการ  และอำนวยความสะดวกในด้านยานพาหนะ  เพ่ือให้
การบริการดังกล่าวมีประสิทธิภาพ  และเกิดประโยชน์สูงสุดกับบุคลากรในโรงเรียน  ชุมชน  และหน่วยงาน
อ่ืนๆ ดังนั้น  จึงมีความจำเป็นต้องมีการพัฒนางานยานพาหนะพร้อมใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพบน
พ้ืนฐานของความพอเพียง  จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น 
 
 2.  วัตถุประสงค์โครงการ 
  2.1 เพ่ือพัฒนาซ่อมบำรุงยานพาหนะให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและพร้อมที่จะให้ 
บริการ 

 2.2 เพ่ือกำหนดขั้นตอนการใช้ยานพาหนะของโรงเรียนให้เป็นระบบ 
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 3.  เป้าหมายโครงการ 
  3.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ  

 1) สามารถให้บริการแก่ผู้ขอรับบริการได้ ร้อยละ 100 
  3.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ  
  1) มียานพาหนะที่สามารถให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ  และพร้อมที่จะให้บริการ
ให้เพียงพอ  ประหยัด  คุ้มค่า  บนพื้นฐานของเศรษฐกิจพอเพียง 

 2) ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่าย  มีความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 อยู่ใน
ระดับ ดีเยี่ยม  

 
       4.  กิจกรรมและวิธีการดำเนินงาน 

กิจกรรม 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมท่ี 1 พัฒนางานยานพาหนะ                                                 นางสาวพรพิมล  
ขวัญแก้ว 
1. ขั้นเตรียม (Plan)   

- ประชุมวางแผนและขออนุมัติโครงการ 
- แต่งตั้งคณะทำงาน 

พฤษภาคม 2565 
- มิถุนายน 2566  

 

2. ขั้นปฏิบัติ (DO)   
    ดำเนินการตามโครงการ มิถุนายน 2565  

–  กุมภาพันธ์ 
2566 

 

3. ขั้นติดตามผล (Check)   
    นิเทศ  ติดตาม กำกับ เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย 

ตลอดปีการศึกษา
2565 

 

4. ขั้นสรุปรายงานผล (Action)   
    สรุปผลการดำเนินงานตามโครงการ มีนาคม 2566  

 
 5. งบประมาณที่ใช้ 
   โครงการนี้ใช้งบประมาณ 500,000 บาท จำแนกรายการใช้จ่ายดังนี้ 
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กิจกรรมและคำชี้แจง การใช้งบประมาณ งบประมาณ 

กิจกรรมที่ 1  
- ซ่อมบำรุงรักษายานพาหนะ 
- ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง 
- ค่าประกันภัยรถยนต์ 

500,000 

รวมงบประมาณที่ใช้ทั้งสิ้น 500,000 

 
6. สถานทีด่ำเนินการ  โรงเรยีนพุนพินพิทยาคม 
 

  7. การวัดและประเมินผลโครงการ 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือวัดและ

ประเมินผล 
เชิงปริมาณ   
1. สามารถให้บริการแก่ผู้ขอรับ
บริการได ้

1.จัดเก็บข้อมูลจากเอกสาร หลักฐาน 
2.สัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้อง 
3.สังเกต 
4.วิเคราะห์ สังเคราะห์ รายละเอียดจาก 

แบบสอบถามความพึงพอใจ 

เชิงคุณภาพ 
1. มียานพาหนะที่สามารถ
ให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
และพร้อมที่จะให้บริการให้
เพียงพอ  ประหยัด  คุ้มค่า  บน
พ้ืนฐานของเศรษฐกิจพอเพียง 
2. ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนร่วมทุก
ฝ่าย  มีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 อยู่ในระดับ ดีเยี่ยม 

  

 
 8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (ดูจากวัตถปุระสงค์ท่ีตั้งไว้) 

8.1โรงเรียนมียานพาหนะที่ใช้ในการให้บริการในโรงเรียนอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพบน
พ้ืนฐานของความพึงพอใจ 
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ลงชื่อ.............................................................ผู้เสนอโครงการ 
           (นางสาวพรพิมล  ขวัญแก้ว ) 
       ……..………../…………………………/……………… 

 
 

    ลงชื่อ...........................................                   ลงชื่อ.................... .....................ผู้เห็นชอบโครงการ   
          ( นายพนมกร  ทองคลอด )                              ( นายจรัส  แก้วมณี ) 
 หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป                           รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารบริหารทั่วไป    
 
อนุมัติงบประมาณ จำนวน   500,000  บาท 

โดยใช้เงิน      1.  อุดหนุนการเรียนการสอน  500,000   บาท     
 2.  อุดหนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน .................. บาท 
                  3.  บกศ ...................................... .................. บาท     
 4.  รายได้สถานศึกษา ................. บาท   
                  5.  อ่ืน ๆ ....................................………………… บาท 
 
 
                                          ลงชื่อ……………………………………… 
                    (นายธีรเดช  จู่ทิ่น) 
         ผู้อำนวยการโรงเรียนพุนพินพทยาคม 
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ชื่องาน/โครงการ ปรับปรุงกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา 
ลักษณะโครงการ      โครงการใหม่       โครงการต่อเนื่อง   โครงการพิเศษ 
สนองกลยุทธ์ของโรงเรียน ข้อที่ .....4.....  โครงการหลักท่ี .....20.....  
สนองมาตรฐานการศึกษา  
  มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 

   ข้อที่ 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน      ตัวบ่งชี้ย่อยท่ี .......5....... 
   ข้อที่ 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน    ตัวบ่งชี้ย่อยท่ี .......4....... 

  มาตรฐานที ่2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผูบ้ริหารสถานศึกษา  ตัวบ่งชี้ย่อยท่ี 2.6 
  มาตรฐานที ่3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  ตัวบ่งชี้ย่อยท่ี 3.2 
ส่งเสริมค่านิยม 12 ประการ ข้อที่  8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่  
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นายปวริศร  รังษ ี, ว่าที่ร.ต.ชัยณรงค์  ปิ่นกาญจนไพบูลย์ , นายสมชาย  คามิ ,  
นายศุภลักษณ์  เพชรรัตน์ , นายสุพร  อ่างทอง  
งาน /  กลุ่มสาระ  ..........กลุ่มสาระการเรียนรู้สขุศึกษาและพลศึกษา..........     
กลุ่มบริหาร  ……….ฝ่ายบริหารงานทั่วไป………. 
ระยะเวลาดำเนินงาน/โครงการ ……….16 พฤษภาคม 2565– 15 พฤษภาคม 2566………. 

 
1.  หลักการและเหตุผล 
อาคารสถานที่ บรรยากาศ  สิ่งแวดล้อม  และแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนมีความสำคัญต่อการพัฒนาการ

เรียนรู้ของนักเรียน และส่งเสริมการสอนของครูอาจารย์ให้มีประสิทธิภาพ เพราะถ้าอาคารสถานที่มีสภาพ        
ทีช่ำรุดใช้การไม่ได้ มีกลิ่นไม่สะอาด บรรยากาศอึดอัดไม่ปลอดโปร่ง ไม่สดชื่น และสภาพแวดล้อมไม่ปลอดภัย 
ก็จะทำให้นักเรียนไม่อยากจะเรียน ไม่มีความสุข ครูอาจารย์ก็ไม่มีกำลังใจที่จะสอน ทำให้การเรียนการสอนไม่
มีประสิทธิภาพ  ฉะนั้นการจัดอาคารสถานที่ บรรยากาศ   สิ่งแวดล้อม  และแหล่งเรียนรู้  ให้เอ้ือต่อการเรียนรู้    
จึงมีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่ง 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา เล็งเห็นถึงความจำเป็นที่จะต้องปรับปรุงสถานที่ในการจัด
กิจกรรมกีฬาและการออกกำลังกายเพ่ืออำนวยความสะดวกให้ กับนักเรียนและเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนใช้
เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 
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2.  วัตถุประสงค์โครงการ 

2.1  เพื่อให้อาคาร สถานที่  และแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน  และวัสดุอุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับการ
เรียนการสอนอยู่ในสภาพที่ใช้การได้ดี  มีประสิทธิภาพ  มีจำนวนเพียงพอ 
  2.2  เพ่ือจัดสภาพบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมให้ปลอดโปร่ง สดชื่น และปลอดภัย เอ้ือต่อการ
เรียนรู้ 
   
 3.  เป้าหมายโครงการ 
  3.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ  
  1.ร้อยละ 100  ของบุคลากรมีความพึงพอใจต่อการจัดอาคารสถานที่และ
สภาพแวดล้อม   

 3.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ  
  1. อาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม  มีความสวยงาม  ปลอดโปร่ง  สดชื่น  ปลอดภัย  และ
เอ้ือต่อการจดัการเรียนการเรียนรู้ 

 
      4.  กิจกรรมและวิธีการดำเนินงาน 

กิจกรรม 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมท่ี 1 (16 พฤษภาคม 2565– 15 พฤษภาคม 2566) 
1. ขัน้เตรียม (Plan)   
  -  ประชุมหารือในรายละเอียดขอบข่าย  และแนวทางในการ
ดำเนินการ 
  -  กำหนดช่วงแข่งขันการดำเนินกิจกรรม 
  -  มอบหมายผู้รับผิดชอบในแต่ละด้านของงาน 

ตลอดปีการศึกษา กลุ่มสาระสุข
ศึกษาและพล
ศึกษา 

2. ขั้นปฏิบัติ (DO)   
  -  สำรวจอุปกรณ์/สื่อที่ต้องใช้ประกอบการเรียนการสอน 
  -   ติดต่อประสานงานกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง 
  -   จัดทำ  จัดหา จัดซื้อจัดจ้าง 
  -   ตรวจสอบวัสดุอุปกรณ์ท่ีจัดซื้อจัดจ้าง 

ตลอดปีการศึกษา กลุ่มสาระสุข
ศึกษาและพล
ศึกษา 

3. ขั้นติดตามผล (Check)   
  -   จากการสอบถาม 
  -   การสังเกต 

ตลอดปีการศึกษา กลุ่มสาระสุข
ศึกษาและพล
ศึกษา 
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กิจกรรม 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

4. ขั้นสรุปรายงานผล (Action)   
  -  สรุปรายผล ตลอดปีการศึกษา นายปวริศร  

รังษี  
 
5. งบประมาณที่ใช้ 

   โครงการนี้ใช้งบประมาณ …..300,000….. บาท จำแนกรายการใช้จ่ายดังนี้ 

กิจกรรมและคำชี้แจง การใช้งบประมาณ งบประมาณ 

ปรับปรุงห้องปฏิบัติการสุขศึกษา 
ปรับปรุงซ่อมแซมสนามกีฬาต่างๆ 
ปรับปรุงห้องภายในโรงยิม 
ปรับปรุงห้องนำ้ภายในโรงยิม 

100,000 
50,000 
100,000 
50,000 

รวมงบประมาณที่ใช้ทั้งสิ้น 300,000 

 
6. สถานที่ดำเนินการ  โรงเรยีนพุนพินพิทยาคม 
 
7.การวัดและประเมินผลโครงการ 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือวัดและประเมินผล 
7.1 เชิงปริมาณ 
     7.1.1. มีห้องปฏิบัติการใน
การจดักิจกรรมการเรียนการ
สอน อย่างน้อย 1 ห้อง 
     7.1.2. ปรับปรุงสนาม
ฟุตบอลเพ่ือจัดกิจกรรมการเรียน
การสอน อย่างน้อย 1 สนาม 

การตรวจสอบ/สัมภาษณ์ 

 

แบบสังเกต/บันทึกประชุม 
 

7.2 เชิงคุณภาพ 
     7.2.1. หอ้งปฏิบัติการในการ
จัดกจิกรรมการเรียนการสอน 
อย่างน้อย 1 ห้อง 

การสำรวจ/สัมภาษณ์ แบบบันทึกข้อมูล/แบบ
ประเมินผล 
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ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือวัดและประเมินผล 
     7.2.2. ปรับปรุงสนาม
ฟุตบอลเพ่ือจัดกิจกรรมการเรียน
การสอน อย่างน้อย 1 สนาม 
 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

 2.1  จัดการให้อาคาร สถานที่  และแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน  และวัสดุอุปกรณ์ที่เก่ียวข้องกับการเรียน
การสอนอยู่ในสภาพที่ใช้การได้ดี  มีประสิทธิภาพ  มีจำนวนเพียงพอ 
 2.2  จัดสภาพบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมให้ปลอดโปร่ง สดชื่น และปลอดภัย เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
  

ลงชื่อ.............................................................ผู้เสนอโครงการ 
            (นายปวริศร  รังษ)ี 
          ……..………../…………………………/……………… 

 
 

    ลงชื่อ...........................................                   ลงชื่อ.........................................ผู้เห็นชอบโครงการ   
          ( นายพนมกร  ทองคลอด )                              ( นายจรัส  แก้วมณี ) 
 หวัหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป                           รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารบริหารทั่วไป    

 
อนุมัติงบประมาณ จำนวน  300,000  บาท 
โดยใช้เงิน      1.  อุดหนุนการเรียนการสอน  300,000 บาท     
 2.  อุดหนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน .................. บาท 
                  3.  บกศ ........................................................ บาท     
 4.  รายได้สถานศึกษา ................. บาท   
                  5.  อ่ืน ๆ ....................................………………… บาท 
 
                                          ลงชื่อ……………………………………… 
                    (นายธีรเดช  จู่ทิ่น) 
         ผู้อำนวยการโรงเรียนพุนพินพทยาคม 
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ชื่องาน/โครงการ  พัฒนางานอนามัยโรงเรียน 

ลักษณะโครงการ     ☐ โครงการใหม่       โครงการต่อเนื่อง ☐  โครงการพิเศษ 
สนองกลยุทธ์ของโรงเรียน ข้อที่ …1……..  โครงการหลักท่ี  4 
สนองมาตรฐานการศึกษา 

☐  มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 

☐   ข้อที่ 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน      ตัวบ่งชี้ย่อยท่ี 1-5 

☐   ข้อที่ 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน    ตัวบ่งชี้ย่อยท่ี 1-4 

☐  มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา ตัวบ่งชี้ย่อยท่ี 1-6 

☐  มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ   ตัวบ่งชีย้่อยท่ี 1-5 
ส่งเสริมค่านิยม 12 ประการ ข้อที่  1-12 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางจันจิรา  แก้วบำรุง  และคณะกรรมการงานอนามัยงาน /  อนามัยโรงเรียน         
กลุ่มบริหารงานทั่วไป 
ระยะเวลาดำเนินงาน/โครงการ  ปีการศึกษา 2565 

1.  หลักการและเหตุผล 
       ระบบงานอนามัยโรงเรียนมีความสำคัญกับนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนเป็นอย่างมากถ้าได้รับ

การพัฒนาและดูแลปฏิบัติที่ถูกต้องจะส่งผลถึงความสำเร็จในด้านอื่นอย่างมากตามหลักการที่ว่ามีความรู้

มีคุณธรรมและมีภูมิคุ้มกันในตัวเองตามที่กำหนด มีระบบการประกันคุณภาพภายในที่เข็มแข็ง ด้วย

ความจำเป็นดังกล่าวจึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น 

2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 ผลผลิต ( Outputs) 

1. เพื่อพัฒนาระบบงานอนามัยโรงเรียนให้มีความสะดวกและรวดเร็วถูกต้อง 
 2.เพ่ือพัฒนาห้องพยาบาลสุขภาพภาพอนามัยนักเรียนและบุคคลากรในโรงเรียนให้มีสุขภาพดี
ในการเรียนรู้และทำงาน 
 3.เพ่ือพัฒนาระบบคุณภาพชีวิตตามมาตรฐานให้มีความพร้อมในการรับการประเมินภายในและ
ภายนอก 
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 4. เพ่ือจัดทำระบบข้อมูลสารสนเทศท่ีเกี่ยวข้อง 
2.2 ผลลัพธ์ ( Outcomes) 
 1.ครูและนักเรียนมีคุณภาพสุขภาพเป็นไปตามมาตรฐานการศึกษากำหนด 
 2. ระบบงานอนามัยโรงเรียนคุณภาพมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องทุกปี 
 

3. เป้าหมาย  
3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ  

 1.โรงเรียนพุนพินพิทยาคมมีการพัฒนาระบบงานอนามัยโรงเรียนมีความสอดคล้องกับบริบท
ของสถานศึกษาและมีความคล่องตัวในการบริหารจัดการ 
 2.มีการพัฒนา/ปรับปรุงให้ห้องพยาบาลมีคุณภาพมีความเหมาะสมและบรรยากาศของการ
ดำเนินงานตามหลักสาธารณสุข 

3.พัฒนาระบบงานอนามัยคุณภาพตามมาตรฐานให้มีความพร้อมในการรับการประเมินภายใน
และภายนอก 

3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ  
1.โรงเรียนมีการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการจัดการศึกษา

บรรลุตามเป้าหมายมาตรฐานการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทุกมาตรฐาน มีระดับความพึงพอใจในระดับดี 
ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 
 2. มีการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม อย่างน้อยปีละครั้ง 

3. มีการจัดทำข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องอย่างมีคุณภาพ มีระดับความพึงพอใจในระดับดี ไม่
ต่ำ 80 
 
      4.  กิจกรรมและวิธีการดำเนินงาน 

กิจกรรม 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมพัฒนางานอนามัยโรงเรียน 
1. ขั้นเตรียม (Plan)   

- ประชุมบุคลากรในการพัฒนาระบบงานอนามัยโรงเรียน 

- ประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบงานอนามัยโรงเรียน เพื่อ
วางแผนปฏิทินปฏิบัติงานในปี 2565 

- แต่งตั้งคณะทำงานเพ่ือรับผิดชอบตามกิจกรรม 

พฤษภาคม 2565 นางจันจิรา แก้ว
บำรุงและ
คณะกรรมการ
ตามคำสั่ง 

2. ขั้นปฏิบัติ (DO)   
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กิจกรรม 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

- ดำเนินการพัฒนาระบบงานอนามัยโรงเรียนที่วางไว้  ตลอดปี
การศึกษา 2565 

คณะกรรมการ
ตามคำสั่ง 

3. ขั้นติดตามผล (Check)   

- การประเมินผลการพัฒนาระบบงานอนามัยโรงเรียนใน
สถานศึกษา 

- รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐาน จัดทำรายงาน 

กุมภาพันธ์ -
เมษายน 2566 

 
คณะกรรมการ
ตามคำสั่ง 

4. ขั้นสรุปรายงานผล (Action)   

- รายงานผลการดำเนินงานการพัฒนาระบบงานอนามัย
โรงเรียนประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียน
พุนพินพิทยาคม 

กุมภาพันธ์ -
เมษายน 2566 

คณะกรรมการ
ตามคำสั่ง 

กิจกรรมที่ 2 ซื้อวัสดุและทางการแพทย์ 
1. ขั้นเตรียม (Plan)   

- สำรวจความต้องการในการจัดทำ จัดซื้อ วัสดุ อุปกรณ์และ
ป้ายต่าง ๆ ในห้องพยาบาลประชุมวางแผนการดำเนินงาน
ของบุคลากร 

เมษายน-
พฤษภาคม 2565 

คณะกรรมการ
ตามคำสั่ง 

2. ขั้นปฏิบัติ (DO)   

- จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 
 

เมษายน - 
กรกฏาคม 2565 

คณะกรรมการ
ตามคำสั่ง 

3. ขั้นติดตามผล (Check)   

- ติดตามการดำเนินการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ ประเมินผลความ
พึงพอใจต่อกิจกรรม 

เมษายน -
กันยายน 2565 

คณะกรรมการ
ตามคำสั่ง 

4. ขั้นสรุปรายงานผล (Action)   

- รายงานผลการดำเนินกิจกรรม 
 

กันยายน 2565 คณกรรมการ
ตามคำสั่ง 

กิจกกรมที่ 3 กิจกรรมเผยแพร่ให้ความรู้และทักษะในการใช้ชีวิตสุขภาพอนามัย 
1. ขั้นเตรียม (Plan)   
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กิจกรรม 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

- ประชุมวางแผนการดำเนินงาน 

- ประชุมคณะกรรมการเฉพาะฝ่าย 

- จัดทำคำสั่งคณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายต่าง ๆ 

- จัดเตรียมอาคารสถานที่ เตรียมความพร้อมด้านอาคาร
สถานที่ 

ปีการศึกษา 
2565 

คณะกรรมการ
ตามคำสั่ง 

2. ขั้นปฏิบัติ (DO)  

- ดำเนินงานตามแผนที่วางไว้ 
 

ปีการศึกษา 
2565 

3. ขั้นติดตามผล (Check)  

- นิเทศ ติดตามผลการดำเนินงานทุกด้าน ปีการศึกษา 
2565 

4. ขั้นสรุปรายงานผล (Action)  

- รายงานผลการดำเนินงาน 

- สะท้อนผลการดำเนินงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบและนำผลไปใช้
ในครั้งต่อไป 

ปีการศึกษา 
2565 

 
5. งบประมาณที่ใช้ 
  โครงการนี้ใช้งบประมาณ 200,000 บาท จำแนกรายการใช้จ่ายดังนี้ 
 

กิจกรรมและคำชี้แจง การใช้งบประมาณ งบประมาณ 

กิจกรรมที่ 1 ใช้ในการปรับปรุงพัฒนาซ่อมแซมและซื้อวัสดุอุปกรณ์จำเป็นใน
ห้องพยาบาล จนถึงการรายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐาน 

10,000 

กิจกรรมที่ 2 ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ทางการแพทย์ 185,000 

กิจกรรมที่ 3 เผยแพร่ให้ความรู้และทักษะในการใช้ชีวิตสุขภาพอนามัย 5,000 
รวมงบประมาณที่ใช้ทั้งสิ้น 200,000 

6. สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนพุนพินพิทยาคม / สถานอ่ืนที่เก่ียวข้องกับการดำเนินงาน 
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  7. การวัดและประเมินผลโครงการ 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือวัดและ
ประเมินผล 

3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ   
1. โรงเรียนพุนพินพิทยาคมมีการ
พัฒนาระบบระบบงานอนามัย
โรงเรียนดำเนินงานของ
สถานศึกษาให้มีความสอดคล้อง
กับบริบทของสถานศึกษาและมี
ความคล่องตัวในการบริหาร
จัดการ 
2. มีการพัฒนา/ปรับปรุง ให้ห้อง
พยาบาลมีความเหมาะสม และ
บรรยากาศของการดำเนินงาน
ตามหลักประกันคุณภาพ 
3.พัฒนาระบบงานอนามัย
โรงเรียนตามมาตรฐานให้มีความ
พร้อมในการรับการประเมิน 
2. เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
1. โรงเรียนมีการพัฒนาคุณภาพ
งานอนามัยเป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานการจัดการศึกษาบรรลุ
ตามเป้าหมายมาตรฐานการจัด
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานทุก
มาตรฐาน มีระดับความพึงพอใจ
ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 
2. มีการติดตามและประเมินผล
การดำเนินงานโครงการ/
กิจกรรมคุณภาพภายใน
สถานศึกษา อย่างน้อยปีละครั้ง 
3. มีการจัดทำข้อมูลสารสนเทศท่ี
เกี่ยวข้องอย่างมีคุณภาพ มีระดับ

1. ประเมินความพึงพอใจ 
2.ตรวจสอบการดำเนินงานจัดเก็บข้อมูลจาก
เอกสาร หลักฐาน 
2.สังเกต / สัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ประเมินความพึงพอใจ 

- แบบประเมินตวามพึง
พอใจ 
-แบบตรวจสอบการ
ดำเนินงาน 
-สังเกต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- แบบประเมินความพึง
พอใจ 
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ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือวัดและ
ประเมินผล 

ความพึงพอใจไม่ต่ำกว่าร้อยละ 
80 

 
 8. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ  

1.มีการพัฒนาระบบงานอนามัยโรงเรียนของสถานศึกษาให้มีความสอดคล้องกับบริบทและมี
ความคล่องตัวในการบริหารจัดการ 
 2. มีกาสรพัฒนาห้องพยาบาลที่ความเหมาะสมในการดำเนินงาน 
 3. มีการพัฒนาระบบอุกรณ์ที่พร้อมใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรฐาน 
 4. มีการจัดทำระบบข้อมูลสารสนเทศท่ีเกี่ยวข้อง 

 5. ครูและนักเรียนมีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานการศึกษากำหนด 
 

ลงชื่อ.............................................................ผู้เสนอโครงการ 
            (นางจันจิรา  แก้วบำรุง) 

          ……..………../…………………………/……………… 

 
 

    ลงชื่อ...........................................                   ลงชื่อ.........................................ผู้เห็นชอบโครงการ   
          ( นายพนมกร  ทองคลอด )                              ( นายจรัส  แก้วมณี ) 
 หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป                           รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารบริหารทั่วไป    
 
อนุมัติงบประมาณ จำนวน 200,000  บาท 
โดยใช้เงิน      1.  อุดหนุนการเรียนการสอน  200,000   บาท     
 2.  อุดหนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน .................. บาท 
                  3.  บกศ ...................................... .................. บาท     
 4.  รายได้สถานศึกษา ................. บาท   
                  5.  อ่ืน ๆ ....................................………………… บาท 
 
                                           ลงชื่อ…………………………………………… 
                   (นายธีรเดช  จู่ทิ่น) 
          ผู้อำนวยการโรงเรียนพุนพินพทยาคม 
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ชื่อโครงการ/งาน บริการสื่ออุปกรณ์งานโสตทัศนศึกษาและประชาสัมพันธ์ 

ลักษณะโครงการ     ☐ โครงการใหม่       โครงการต่อเนื่อง ☐  โครงการพิเศษ 
สนองกลยุทธ์ของโรงเรียน ข้อที ่ 1  โครงการหลักที่   6 และ 23 
สนองมาตรฐานการศึกษา  

☐  มาตรฐานที ่1 คุณภาพของผู้เรียน 

☐  มาตรฐานที ่2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

☐  มาตรฐานที ่3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  
ส่งเสริมค่านิยม 12 ประการ ข้อที ่  1-12 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวภัชรกร  โสกรรณิตย์ และนายธีรภาส  ทองชะอม 
งาน /  กลุ่มสาระ  โสตทัศนศึกษาและประชาสัมพันธ์  
กลุ่มบริหารทั่วไป 
ระยะเวลาดำเนิน โครงการ/งาน  ปีการศึกษา 2565 

1. หลักการและเหตุผล 
  เนื่องด้วยงานโสตทัศนศึกษาและประชาสัมพันธ์  ของโรงเรียนพุนพินพิทยาคม เป็น
แผนกงานหนึ่งที่มีส่วนช่วยสนับสนุนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ให้ครอบคลุมภารกิจและภาระงานในการ
จัดการศึกษาของโรงเรียน ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นที่ทางโรงเรียนจะต้องดำเนินการพัฒนาให้บรรลุผลสำเร็จ  
ปัจจุบันสภาพของห้องประชาสัมพันธ์ มีสภาพเก่า ทรุดโทรม ไม่สวยงาม อุปกรณ์มีสภาพเก่าและชำรุด
ต้องได้รับการพัฒนาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ตบแต่งห้องใหม่และจัดซ่อมแซมวัสดุครุภัณฑ์ให้มีสภาพใช้งานได้
อยู่ตลอดเวลา ส่วนวัสดุอุปกรณ์และครุภัณฑ์ในงานโสตทัศนศึกษา ก็จำเป็นจะต้องจัดหาซื้อใหม่และ
ซ่อมแซมของที่ชำรุดให้มีสภาพพร้อมใช้งานในการให้บริการแก่ครูนักเรียน ผู้ปกครองและชุมชน 
                   ดังนั้นงานโสตทัศนศึกษาและประชาสัมพันธ์ จึงขอเสนโครงการพัฒนาและปรับปรุงงาน
โสตทัศนศึกษาและประชาสัมพันธ์ โดยเสนอการดำเนินงานใน 5 กิจกรรมคือ 1. ขอจัดหาจัดซื้อครุภัณฑ์ 
วัสดุอุปกรณ์ สื่อ ที่ใช้ในงานโสตทัศนศึกษาและประชาสัมพันธ์  และ 2. ปรับปรุงระบบแสง สี เสียง
หอประชุมริมน้ำ  
                   จากภารกิจดังกล่าวข้างต้นงานโสตทัศนศึกษาและประชาสัมพันธ์หวังว่าจะก่อให้เกิดการ
พัฒนาและปรับปรุงในเรื่องสถานที่การดำเนินงานที่สะดวกสวยงาม มีสื่อ มีครุภัณฑ์ วัสดุอุปกรณ์ที่ใหม่
ของเก่าได้รับการซ่อมแซมที่พร้อมใช้งานตลอดเวลาและมีการออกสื่ อประชาสัมพันธ์ข่าวสารของ
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โรงเรียนเพ่ือเป็นประโยชน์ในการส่งเสริมสนับสนุนต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในโรงเรียนพุนพินพิทยา
คมต่อไป 
 
2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 ผลผลิต ( Outputs) 
           1.เพ่ือจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการปรับปรุงพัฒนาห้องประชาสัมพันธ์และระบบเสียงตามสาย 
           2.เพ่ือจัดซื้อครุภัณฑ์ สื่อและวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ เพ่ือใช้ในงานโสตทัศนศึกษาและประชาสัมพันธ์ 
  3.เพ่ือการดำเนินการซ่อมแซมสื่อครุภัณฑ์และวัสดุอุปกรณ์ในงานโสตทัศนศึกษาและ
ประชาสัมพันธ์ให้พร้อมใช้อยู่เสมอ 
           4.เพ่ือจัดทำวารสารหรือจดหมายข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน 
     2.2 ผลลัพธ์ ( Outcomes) 

  งานโสตทัศนศึกษาและประชาสัมพันธ์ได้มีส่วนประชาสัมพันธ์ส่งเสริมสนับสนุนในการจัด
การศึกษาเพ่ือมุ่งสู่มาตรฐานการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างเพียงพอและมีประสิทธิภาพ 

 
3. เป้าหมาย  

3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
1.  ร้อยละ 85 ขึ้นไปของผู้ใช้บริการห้องประชาสัมพันธ์ มีความพึงพอใจในระดับดีมากข้ึนไป 

            2. มีสื่อ วัสดุอุปกณ์ ครุภัณฑ์ใช้งานได้ เพียงพอและมีประสิทธิภาพ  
            3. ร้อยละ 85 ขึ้นไปของผู้ใช้บริการโสตทัศนศึกษา มีความพึงพอใจในระดับดีมากขึ้นไป 
            4. รอ้ยละ  90 ขึ้นไปของครูและนักเรียน ได้รับจดหมายข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน     
      3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ  

   1. จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับใช้ตบแต่งปรับปรุงห้องประชาสัมพันธ์  1 ห้อง 
   2. จัดซื้อครุภัณฑ์ สื่อและวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ  

   3. จัดการซ่อมแซมสื่อ ครุภัณฑ์และวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ 
   4.ปรับปรุงระบบแสง สี เสียง หอประชุมริมน้ำ  
            5. จัดทำจดหมายข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน 
 
 4.  กิจกรรมและวิธีการดำเนินงาน 

กิจกรรม 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมที ่1 จัดซื้อครุภัณฑ์ ส่ือ วัสดุและ
อุปกรณ์ต่างๆในงานโสตทัศนศึกษาและ
ประชาสัมพันธ์ 
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กิจกรรม 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

1. ขั้นเตรียม (Plan)   
- มีประชุมหารือผู้เกี่ยวข้อง/วางแผนการเสนอ
โครงการ 
- เสนอโครงการเข้าแผนงานฯเพ่ืออนุมัติ
โครงการ 
-ประชุมหารือวางแผนเตรียมดำเนินงานตาม
กิจกรรม 
- คำสั่งมอบหมายงาน 

เม.ย. 65 นางสาวภัชรกร  
โสกรรณิตย์นายธีรภาส  
ทองชะอม 

2. ขั้นปฏิบัติ (DO)   
- บันทึกขออนุญาตดำเนินงานตามกิจกรรม 
-ดำเนินงานตามแผน 

เม.ย. 65 – 
มี.ค. 66 

นางสาวภัชรกร  
โสกรรณิตย์ 
นายธีรภาส  ทองชะอม 

3. ขั้นติดตามผล (Check)   
-มีการประเมินและรายงานผลการดำเนิน
กิจกรรม 

มี.ค. 66 นางสาวภัชรกร  
โสกรรณิตย์นายธีรภาส  
ทองชะอม 

4. ขั้นสรุป (Action)   
-มีข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงแก้ไข 
 

มี.ค. 66 นางสาวภัชรกร  
โสกรรณิตย์นายธีรภาส  
ทองชะอม 

กิจกรรมที ่2 กิจกรรมปรับปรุงระบบแสง สี 
เสียงหอประชุมริมน้ำ 

  

1. ขั้นเตรียม (Plan)   

- มีประชุมหารือผู้เกี่ยวข้อง/วางแผนการเสนอ
โครงการ 
- เสนอโครงการเข้าแผนงานฯเพ่ืออนุมัติ
โครงการ 
-ประชุมหารือวางแผนเตรียมดำเนินงานตาม
กิจกรรม 
- คำสั่งมอบหมายงาน 

เม.ย. 65 นางสาวภัชรกร  
โสกรรณิตย์นายธีรภาส  
ทองชะอม 
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กิจกรรม 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

 
2. ขั้นปฏิบัติ (DO)   
- บันทึกขออนุญาตดำเนินงานตามกิจกรรม 
-ดำเนินงานตามแผน 

เม.ย. 65 – 
มี.ค. 66 

นางสาวภัชรกร  
โสกรรณิตย์นายธีรภาส  
ทองชะอม 

3. ขั้นติดตามผล (Check)   
-มีการประเมินและรายงานผลการดำเนิน
กิจกรรม 

มี.ค. 66 นางสาวภัชรกร  
โสกรรณิตย์นายธีรภาส  
ทองชะอม 

4. ขั้นสรุป (Action)   
-มีข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงแก้ไข มี.ค. 66 นางสาวภัชรกร  

โสกรรณิตย์นายธีรภาส  
ทองชะอม 
 

 
5. งบประมาณที่ใช้ 
   โครงการนี้ใช้งบประมาณ    150,000 บาท จำแนกรายการใช้จ่ายดังนี้ 
 

กิจกรรมและคำชี้แจง การใช้งบประมาณ งบประมาณ (บาท) 

กิจกรรมที ่1 จัดซื้อครุภัณฑ์ สื่อ วัสดุและอุปกรณ์ต่างๆในงานโสตทัศนศึกษา
และประชาสัมพันธ์ 

90,000 

กิจกรรมที ่2 กิจกรรมปรับปรุงระบบแสง สี เสียงหอประชุมริมน้ำ 60,000 

รวมงบประมาณที่ใช้ทั้งสิ้น 150,000 

 

6. สถานที่ดำเนินการ  ห้องประชาสัมพันธ์และห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนพุนพินพิทยาคม 
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7. การวัดและประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการวัด เครื่องมือวัด 

1.  ร้อยละ 85 ขึ้นไปของผู้ใช้บริการห้อง
ประชาสัมพันธ์ มีความพึงพอใจในระดับดีมากข้ึนไป 

สำรวจความพึง
พอใจ 

แบบสำรวจความพึง
พอใจ 

2.มีสื่อ วัสดุอุปกณ์ ครุภัณฑ์ใช้งานได้ เพียงพอและมี
ประสิทธิภาพ 

การายงานกิจกรรม แบบรายงานกิจกรรม 

3. ร้อยละ 85 ขึ้นไปของผู้ใช้บริการโสตทัศนศึกษา มี
ความพึงพอใจในระดับดีมากข้ึนไป 

สำรวจความพึง
พอใจ 

แบบสำรวจความพึง
พอใจ 

4.ร้อยละ  90 ขึ้นไปของครูและนักเรียน ได้รับ
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน     

การายงานกิจกรรม แบบรายงานกิจกรรม 

 
 8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

 1.มีการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการปรับปรุงพัฒนาห้องประชาสัมพันธ์และระบบเสียงตามสาย 
 2.มีการจัดซื้อครุภัณฑ์ สื่อและวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ เพ่ือใช้ในงานโสตทัศนศึกษาและประชาสัมพันธ์ 
     3.มีการดำเนินการซ่อมแซมสื่อครุภัณฑ์และวัสดุอุปกรณ์ในงานโสตทัศนศึกษาและประชาสัมพันธ์ให้
พร้อมใช้อยู่เสมอ 
     4.มีการจัดทำวารสารหรือจดหมายข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน 

 
ลงชื่อ.............................................................ผู้เสนอโครงการ 

        (นางสาวภัชรกร  โสกรรณิตย์) 
       ……..………../…………………………/……………… 

 
 

    ลงชื่อ...........................................                   ลงชื่อ.........................................ผู้เห็นชอบโครงการ   
          ( นายพนมกร  ทองคลอด )                              ( นายจรัส  แก้วมณี ) 
 หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป                           รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารบริหารทั่วไป    
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อนุมัติงบประมาณ จำนวน 150,000 บาท 
โดยใช้เงิน      1.  อุดหนุนการเรียนการสอน   150,000 บาท     
 2.  อุดหนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ………………………. บาท 
                  3.  บกศ………………………………………………………….. บาท     
 4.  รายได้สถานศึกษา………………………….…………….บาท   
                  5.  อ่ืนๆ ....................................………………………… บาท 
 
 
                                          ลงชื่อ……………………………………… 
                    (นายธีรเดช  จู่ทิ่น) 
         ผู้อำนวยการโรงเรียนพุนพินพทยาคม 
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ชื่องาน/โครงการ จัดทำแผนปฏิบตัิการ ปีการศกึษา 2565  
ลักษณะโครงการ      โครงการใหม่       โครงการต่อเนื่อง   โครงการพิเศษ 
สนองกลยุทธ์ของโรงเรียน ข้อที่ ………..  โครงการหลกัที่ .........  
สนองมาตรฐานการศึกษา  
  มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 

   ข้อที ่1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน     ตัวบ่งชี้ย่อยที่  .............. 
   ข้อที่ 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผูเ้รียน   ตัวบ่งชี้ย่อยที่ ............... 

  มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา ตัวบ่งชี้ย่อยที่ ......... 
  มาตรฐานที ่3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ตัวบ่งชี้ย่อยที่ ............... 
ส่งเสริมค่านยิม 12 ประการ ข้อที่ 
ผูร้ับผิดชอบโครงการ นางอรุณ ีสุทธินิยม     
งาน /  กลุ่มสาระ  แผนและงบประมาณ             
กลุ่มบริหารงานงบประมาณ 
ระยะเวลาดำเนินงาน/โครงการ ตลอดปีการศึกษา 

1.  หลักการและเหตุผล 
 ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธกีารบริหารกจิการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2556 
มาตรา 16กำหนดใหส้่วนราชการจดัทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีในแต่ละปีงบประมาณเพื่อใช้เป็น
กรอบในการกำหนดแนวทางการดำเนินงานของหน่วยงานให้บรรลุตามเบ้าหมาย และเพื่อเบ้นการ
ควบคุมการบริหารงบประมาณให้เปน็ไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมกีารติดตาม ประเมินผล และ
รายงานผลอยา่งถูกต้องรวดเร็วและตอบสนองความต้องการของหน่วยงาน/บุคคลที่เกี่ยวข้อง 
 การวางแผนเบ้นกระบวนการหน่ึงของการบริหารและเป็นสิง่จำเบ้นยิ่งสำหรบัผู้บริหารที่ใช้เป็น 
เครื่องมือบอกทิศทางและแนวทางการปฏิบัติงานของหนว่ยงาน เน้นการทำงานอย่างเป็นระบบและมี
ระเบียบ 
 การวางแผนและการบรหิารโดยอาศัยแผนหรือการจดัทำแผนทำให้การทำงานมีจุดหมาย ชว่ย
ให้การทำงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ก่อให้เกดิความสะดวกในการทำงานและสามารถวดั
ความสำเรจ็ไต ้ดังนั้น กลุม่งานแผนงานและงบประมาณจึงจัดทำโครงการ “จัดทำแผนปฏิบัตริาชการ 
ประจำปีงบประมาณ 2561” ขึ้น เพื่อนำไปสูเ่บ้าหมายเดียวกัน คือความสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ 
 ตอนท้ายสรุป ควรให้มีคำว่า โดยน้อมนำหลักปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพยีงของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวภูมพิลอดุลยเดขมาเบ้นแนวทางในการดำเนินงาน หรือคำว่า สอดคล้องกับปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ก็ได ้
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2.  วัตถุประสงค์โครงการ 
2.1 เพื่อเป็นการวางแผนในการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนในปีงบประมาณ 2565 

2.2 เพื่อให้การบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนใช้หลักการมีส่วนร่วมของบุคลากรเพื่อกำหนด
รูปแบบ วิธีการดำเนินงาน และงบประมาณในการบริหารโครงการ ที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ 
3.  เป้าหมายโครงการ 
  3.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ  

3.1.1 จัดประชุมเซิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2565 โดยมี
ผู้เข้ารว่มประขมุ จำนวน 47 คน เป็นเวลา 2 วัน 

3.1.2 จัดทำเอกสารแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2565 จำนวน 10 เล่ม 

         3.1.3 ผู้แทนชุมชน ผู้ปกครอง วิทยากร/ภูมิปัญญาห้องถิ่น องค์กรภาครัฐ/ภาคเอกชน 

รวมจำนวน - คน มีส่วนร่วมในการพัฒนา / ปรับปรุง  
3.1.4 รายงานผลการประเมินโครงการ จำนวน 1 เล่ม 

 3.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ  

          3.2.1 โรงเรียนพุนพินพิทยาคม มีแผนปฏิบัติการประจำปกีารศึกษา 2565 เป็นเครื่องมือ

ในการบริหารจดัการศึกษา ได้สอดคล้องกับกลยทุธ์ของโรงเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ 
3.2.2 ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มสี่วนร่วมทกุฝ่าย มคีวามพิงพอใจ ไม่น้อยกวา่ ร้อยละ 80 อยู่ใน

ระดับดีเยี่ยม  

  4.  กิจกรรมและวิธกีารดำเนินงาน 

กิจกรรม 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผูร้ับผิดชอบ 

กิจกรรมที่ 1 พิจารณากลัน่กรองการจัดสรรงบประมาณ 
1. ข้ันเตรียม (Plan)   
- ประชุมชี้แจงผู้เกี่ยวข้อง/วางแผนการปฏิบัติงาน 
- เสนอขออนุมัติโครงการ 

มกราคม 2565 ครูอรุณ ีสุทธินิยม 
ครูปวีณา เพ็งบูลย ์
ครูนฤทัย ท่ากัว่ 

2. ข้ันปฏิบัติ (DO)   
- แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายต่าง ๆ  
- จดัประชุมพิจารณากลัน่กรองการจัดสรรงบประมาณ 

กุมภาพันธ ์- 
พฤษภาคม 
2565 

ครูอรุณ ีสุทธินิยม 
ครูปวณีา เพ็งบูลย์ 
ครูนฤทัย ท่ากัว่ 

3. ข้ันติดตามผล (Check)   
- จดัทำรายละเอียดโครงการต่างๆ ประจำปีการศกึษา 
2565 

พฤษภาคม 
2565 

ครูอรุณ ีสุทธนิิยม 
ครูปวีณา เพ็งบูลย ์
ครูนฤทัย ท่ากัว่ 
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กิจกรรม 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผูร้ับผิดชอบ 

4. ข้ันสรุปรายงานผล (Action)   
- อภิปรายผลการดำเนินงาน 
- รายงานผลการดำเนินงาน 

มีนาคม 2565 ครูอรุณ ีสุทธินิยม 
ครูปวีณา เพ็งบูลย ์
ครูนฤทัย ท่ากัว่ 

กิจกรรมที่ 2 จัดทำเล่มแผนปฏิบัติการปีการศึกษา 2565 
1. ข้ันเตรียม (Plan)   
ประชุมคณะกรรมการตามคำสั่ง กุมภาพันธ ์- 

พฤษภาคม 
2565 

ครูอรุณ ีสุทธินิยม 
ครูปวีณา เพ็งบลูย ์
ครูนฤทัย ท่ากัว่ 

2. ข้ันปฏิบัติ (DO)   
- รวบรวมแผนโครงการแต่ละฝ่าย 
- สรปุงบโครงการและหลอมโครงการ 
 

กุมภาพันธ ์- 
พฤษภาคม 
2565 

ครูอรุณ ีสุทธินิยม 
ครูปวีณา เพ็งบูลย ์
ครูนฤทัย ท่ากัว่ 

3. ข้ันติดตามผล (Check)   
- จัดทำเล่มโครงการ พฤษภาคม 

2565 
ครูอรุณ ีสุทธินิยม 
ครูปวีณา เพ็งบูลย ์
ครูนฤทัย ท่ากัว่ 

4. ข้ันสรุปรายงานผล (Action)   
- สรุปประเมินโครงการฯ 
-  จัดทำรายงานโครงการฯ  นำเสนอฝ่ายบริหาร 

มีนาคม 2566 ครูอรุณ ีสุทธินิยม 
ครูปวีณา เพ็งบูลย ์
ครูนฤทัย ท่ากัว่ 

กิจกรรมที่ 3 อบรมแผนปฏิบัติการปีการศึกษา 2565   
1. ข้ันเตรียม (Plan)   
ประชุมคณะกรรมการตามคำสั่ง กุมภาพันธ ์- 

พฤษภาคม 
2565 

ครูอรุณ ีสุทธินิยม 
ครูปวีณา เพ็งบูลย ์
ครูนฤทัย ท่ากัว่ 

2. ข้ันปฏิบัติ (DO)   
- รวบรวมแผนโครงการแต่ละฝ่าย 
- สรปุงบโครงการและหลอมโครงการ 
 

กุมภาพันธ ์- 
พฤษภาคม 
2565 

ครูอรุณ ีสุทธินิยม 
ครูปวีณา เพ็งบูลย ์
ครูนฤทัย ท่ากัว่ 

3. ขั้นติดตามผล (Check)   
- จัดทำเล่มโครงการ พฤษภาคม 

2565 
ครูอรุณ ีสุทธินิยม 
ครูปวีณา เพ็งบูลย ์
ครูนฤทัย ท่ากัว่ 

4. ข้ันสรุปรายงานผล (Action)   
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กิจกรรม 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผูร้ับผิดชอบ 

- สรุปประเมินโครงการฯ 
-  จัดทำรายงานโครงการฯ  นำเสนอฝ่ายบริหาร 

มีนาคม 2566 ครูอรุณ ีสุทธินยิม 
ครูปวีณา เพ็งบูลย ์
ครูนฤทัย ท่ากัว่ 

 
5. งบประมาณที่ใช้ 

   โครงการนี้ใช้งบประมาณ 40,000  บาท จำแนกรายการใช้จา่ยดังนี ้
 

กจิกรรมและคำชี้แจง การใชง้บประมาณ งบประมาณ 

กิจกรรมที่ 1 พิจารณากลัน่กรองการจัดสรรงบประมาณ 
- ค่าอาหาร คร ู 

10,250 

กิจกรรมที่ 2 จัดทำเล่มแผนปฏิบัติการปีการศึกษา 2565 
- เข้าเล่มเอกสาร 
 

20,000 

กิจกรรมที่ 3 อบรมแผนปฏิบัติการปีการศึกษา 2565 9,750 

รวมงบประมาณที่ใช้ท้ังสิ้น 40,000 

6. สถานที่ดำเนินการ   

 โรงเรียนพุนพินพทิยาคม 

 7. การวัดและประเมินผลโครงการ 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมนิ เครือ่งมือวัดและ
ประเมินผล 

เชิงปริมาณ   
1.จัดประชุมเซิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติ
การประจำปีการศึกษา 2565 โดยมี 

ผู้เข้าร่วมประขุม จำนวน 47 คน เป็นเวลา 2 วัน 

2. จัดทำเอกสารแผนปฏิบั ติการประจำปี

การศึกษา 2565 จำนวน 10 เล่ม 

3. ผู้แทนชุมชน ผู้ปกครอง วิทยากร/ภูมิปัญญา

1.จัดเก็บข้อมูลจากเอกสาร หลักฐาน 
2.สมัภาษณ์เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง 
3. สังเกต 
4. วิเคราะห์ สังเคราะห์ รายละเอียด
จากแบบประเมินความพึงพอใจ 

แบบประเมินความ
พึงพอใจ 
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ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมนิ เครือ่งมือวัดและ
ประเมินผล 

ห้องถิ่น องค์กรภาครัฐ/ภาคเอกซน รวมจำนวน 

- คน มีส่วนร่วมในการพัฒนา / ปรับปรุง  
4. รายงานผลการประเมินโครงการ จำนวน 1 
เล่ม 
เชิงคุณภาพ   
1. โรงเรียนพุนพินพิทยาคม มีแผนปฏิบัติการ
ประจำปกีารศกึษา 2565 เป็นเครื่องมือ 
ในการบริหารจดัการศึกษา ได้สอดคล้องกับกล
ยุทธ์ของโรงเรียนอย่างมปีระสิทธิภาพ 
2. ผูเ้กี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนร่วมทุกฝา่ย มีความพึง
พอใจ ไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 80 อยู่ในระดับ ดี
เย่ียม 

1.จัดเก็บข้อมูลจากเอกสาร หลักฐาน 
2.สมัภาษณ์เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง 
3. สังเกต 
4. วิเคราะห์ สังเคราะห์ รายละเอียด
จากแบบประเมินความพึงพอใจ 

แบบประเมินความ
พึงพอใจ 

 
 8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

8.1 เป็นการวางแผนในการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนในปีงบประมาณ 2565 

8.2 ให้การบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนใช้หลักการมีส่วนร่วมของบุคลากรเพื่อกำหนด
รูปแบบ วิธีการดำเนินงาน และงบประมาณในการบริหารโครงการ ที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ 

 
 

ลงชื่อ.............................................................ผู้เสนอโครงการ 
    ( นางอรุณี    สุทธินิยม   ) 
 ……..………../…………………………/……………… 
 
 

    ลงชื่อ...........................................                   ลงชื่อ.........................................ผู้เห็นชอบโครงการ   
              (นางสาววนดิา  เซ่ียงฉิน)                          นะ        (นางดวงสมร  คำเงิน) 
         หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ                     รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ     
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อนุมัติงบประมาณ จำนวน 40,000 บาท 

โดยใช้เงิน      1.  อดุหนนุการเรียนการสอน  40,000 บาท     

 2.  อุดหนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน .................. บาท 

                  3.  บกศ ......................................................... บาท     

 4.  รายได้สถานศึกษา ................................... บาท   

                  5.  อื่น ๆ ....................................………………… บาท 

 
 
                                          ลงชื่อ………………………………………………… 
                      (นายธีรเดช จู่ทิ่น) 
         ผู้อำนวยการโรงเรียนพุนพินพทยาคม 
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ชื่องาน/โครงการ การจดัวัสด ุ– อุปกรณ์สำหรับการจดัการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่
ระบาดของเชื้อไวรัส   Covid – 19 
ลักษณะโครงการ      โครงการใหม่       โครงการต่อเนื่อง   โครงการพิเศษ 
สนองกลยุทธ์ของโรงเรียน ข้อที่  4  โครงการหลักที่  23 
สนองมาตรฐานการศึกษา  
  มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 

   ข้อที่ 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน      ตัวบ่งชี้ย่อยที่  .............. 
   ข้อที่ 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน    ตัวบ่งชี้ย่อยที่ ............... 

  มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา  
ตัวบ่งชี้ย่อยที่ 2.2,2.5 ,2.6 
  มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ตัวบ่งชี้ย่อยที่ ............... 
ส่งเสริมค่านิยม 12 ประการ ข้อที่ 2 ,4 ,12 
ผู้รับผิดชอบโครงการ กลุ่มบริหาร  งบประมาณ 
ระยะเวลาดำเนินงาน/โครงการ เมษายน 2565 - ตุลาคม 2565 

1.  หลักการและเหตุผล 
  ด้วยการเกิดสถาณการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID – 19 ที่เกิดขึ้นทั่วโลก  ประเทศ
ไทยก็เป็นประเทศหน่ึงที่ประสบปัญหาการระบาดของโรคนี้ ทำให้เกิดผลกระทบในวงกว้าง ไม่เว้นกระทั่งใน
เรื่องของการเรียนการสอน   โรงเรียนเป็นสถานที่ที่มีความเสี่ยงสู งมากในการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส 
COVID - 19 เพราะประกอบด้วย ผู้คนจำนวนมาก ได้แก่ นักเรียน ครู  บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนและ
ผู้ปกครองอยู่รวมกัน จึงมีความเสี่ยงต่อการ แพร่กระจายของเชื้อไวรัส COVID – 19 ได้ง่าย   ดังนั้นการ
จัดการเรียนรู้ในสถาณการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส covid 19 ที่เรียกว่ายุค New Normal จึงต้องมี
การเปลี่ยนแปลง ในส่วนของการจัดการเรียนการสอนนั้น สถานศึกษาต้องมีการปรับเปลี่ยนการจัดการ
เรียนรู้ให้สอดคล้องกับรูปแบบการจัดการเรียนเรียนการสอนที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐานกำหนดให้ซึ ่งมีทั ้งหมด 5 แบบ ได้แก่ 1. On Site คือให้มาเรียนตามปกติ   2. On Air คือการ
ออกอากาศผ่าน DLTV เป็นตัวหลักในการกระจายการสอน โดยใช้โรงเรียนวังไกลกังวลเป็นฐานในการ
จัดการเรียนการสอน  3. Online ให้ครูเป็นผู้จัดการเรียนการสอน ผ่านเครื่องมือที่ทางโรงเรียนกระจายไปสู่
นักเรียน  4. On Demand เป็นการใช้งานผ่านแอปพลิเคชั่นต่างๆ ที่ครูกับนักเรียนใช้ร่วมกัน  5. On Hand 
คือจัดใบงานให้กับนักเรียน เป็นลักษณะแบบเรียนสำเร็จรูป ชุดการการสอน ฯลฯ 
 โรงเรียนพุนพินพทิยาคมได้เลือกรูปแบบการจัดการเรียนสอนให้กับนักเรียนในสถาณการณ ์covid 
19  นี ้โดยเลือกใชว้ิธีการจัดการเรียนการสอนแบบ Online ซึ่งการจัดการเรียนการสอนในลักษณะนี้  
จะต้องมีอุปกรณ์มากมาย เพื่อครูจะสามารถติดตอ่สื่อสาร  ถ่ายทอดความรู้ให้นักเรียน ได้แก ่คอมพิวเคอร ์ 
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คอมพิวเตอร์โน๊คบุ๊ค กลอ้ง ไมค์ ไอแพด็ เป็นจึงเป็นอุปกรณ์ที่มีความจำเป็นสำหรับครู ซึ่งอุปกรณแ์ต่ละ
อย่างล้วนมีราคาแพง  
 
2.  วัตถุประสงคโ์ครงการ 
 2.1 เพื่อให้นักเรียนได้เรยีนรู้อย่างทั่วถึงและปลอดภัยถายใต้สถาณการณ์ covid – 19 โดยการเรียน
การสอนในรูปแบบ online   
 2.2 เพื่อให้ครูมีอุปกรณ์การสอนทีพ่ร้อมสำหรับการจัดการเรียนการสอนแบบ Online  
 
3.  เป้าหมายโครงการ 
 3.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ  

 3.1.1  ครูผู้สอนมีอุปกรณ์และเทคโนโลยีที่ใช้การจัดการเรียนการสอน online ครบทุกสาระการ
เรียนรู้ 
 3.1.2  ครูผู้สอนสามารถจัดการเรียนการสอนผ่านระบบ online ได้ร้อยละ  100 
 3.1.3 นักเรียนมีความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนอยู่ในระดับดี คดิเป็นร้อยละ 80 

 3.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ  
  3.2.1  ครูผู้สอนสามารถใช้อุปกรณ์และเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
  3.2.2 นักเรียนมีความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนผา่นระบบ online อยู่ในระดับด ี
 
4.  กิจกรรมและวิธีการดำเนินงาน 

กิจกรรม 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมที่ 1 ซื้อคอมพิวเตอร์โน๊คบุ๊คและอุปกรณ์ 
1. ข้ันเตรียม (Plan)   
- สำรวจความต้องการ การใช้อุปกรณ์ 
- แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดหาอุปกรณ ์

 

พฤษภาคม 2565  นางอรุณี    สุทธิ
นิยม    

2. ข้ันปฏิบัติ (DO)   
- ดำเนินการจดัซื้อวัสดุอุปกรณ์ 
- ลงทะเบียนวัสดุ – ครุภณัฑ์ 
- มอบวัสดุ -อุปกรณ์ให้กับคุณครูผู้แจ้งความประสงค์ 

 

พฤษภาคม 
2565– ตุลาคม 
2565 

นางอรุณี    สุทธิ
นิยม    

3. ข้ันติดตามผล (Check)   
- กำกับ ตดิตาม ดูแลการใช้อุปกรณ์ 
- ประเมินผลการจัดการเรยีนการสอนของครูผู้สอนและ

นักเรียน 

ตลอดปีการศึกษา
2565 

นางดวงสมร  คำ
เงิน 

4. ข้ันสรุปรายงานผล (Action)   
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กิจกรรม 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

- สรุปกิจกรรม 
- รายงานผลการดำเนินกิจกรรม 

มีนาคม 2566 นางอรุณี    สุทธิ
นิยม    

 
5. งบประมาณที่ใช้ 
  โครงการนี้ใช้งบประมาณ  400,000 บาท จำแนกรายการใช้จ่ายดังนี ้
 

กิจกรรมและคำชี้แจง การใช้งบประมาณ งบประมาณ 

กิจกรรมที่ 1  ซื้อคอมพิวเตอร์โน๊คบุ๊คและวัสดุ-อปุกรณ์คอมพิวเตอร ์ 400,000 

รวมงบประมาณที่ใชท้ั้งสิน้ 400,000 

6. สถานที่ดำเนินการ  โรงเรียนพุนพินพิทยาคม 

 7. การวัดและประเมินผลโครงการ 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือวัดและประเมินผล 

เชิงปริมาณ 
1. ครูผู้สอนมีอุปกรณ์และ
เทคโนโลยีที่ใช้การจัดการเรียนการ
สอน online ครบทุกสาระการ
เรียนรู้ 
2. ครูผู้สอนสามารถจัดการเรียน
การสอนผา่นระบบ online ได ้
ร้อยละ  100 
3. นักเรียนมีความพึงพอใจในการ
จัดการเรียนการสอนอยู่ในระดับดี 
คิดเป็นร้อยละ 80 

 
1.จัดเก็บข้อมูลจากเอกสาร หลักฐาน 
2. วิเคราะห์ สังเคราะห์ รายละเอียดจาก
แบบประเมินความพึงพอใจ 

 
แบบประเมินความพึงพอใจ 

เชิงคุณภาพ 
1.  ครูผู้สอนสามารถใช้อปุกรณ์
และเทคโนโลยีในการจัดการเรียน
การสอนไดอ้ย่างมีประสทิธิภาพ 
2. นักเรียนมีความพึงพอใจใน
การจดัการเรียนการสอนผ่าน
ระบบ online อยู่ในระดบัดี 

 
1.จัดเก็บข้อมูลจากเอกสาร หลักฐาน 
2. วิเคราะห์ สังเคราะห์ รายละเอียดจาก
แบบประเมินความพึงพอใจ 

 
แบบประเมินความพึงพอใจ 
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 8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

 8.1  การจัดการเรียนการสอนของบุคลากรในในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโค
โรน่า (Covid – 19) สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

8.2 นักเรียนมีความพึงพอใจในการจดัการเรียนการสอน online อยู่ในระดับดี 
 
 

ลงชื่อ.............................................................ผู้เสนอโครงการ 
    ( นางอรุณี    สุทธินิยม   ) 
 ……..………../…………………………/……………… 
 
 

    ลงชื่อ...........................................                       ลงชื่อ.........................................ผู้เห็นชอบโครงการ   
          (นางสาววนิดา  เซี่ยงฉิน)                                          (นางดวงสมร  คำเงิน) 
         หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ                           รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ    
 
 
อนุมัติงบประมาณ จำนวน 400,000 บาท 

โดยใช้เงิน      1.  อดุหนุนการเรียนการสอน    400,000    บาท     

 2.  อุดหนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ................. บาท 

                  3.  บกศ ..........................................................บาท     

 4.  รายได้สถานศึกษา .................................... บาท   

                  5.  อื่น ๆ ....................................………………… บาท 

 

 
                                          ลงชื่อ………………………………………………… 
                      (นายธีรเดช  จู่ทิ่น) 
             ผู้อำนวยการโรงเรียนพุนพินพทยาคม 
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ชื่องาน/โครงการ ค่าสาธารณูปโภคภายในโรงเรยีน  
ลักษณะโครงการ     ◻ โครงการใหม่     🗹  โครงการต่อเนื่อง ◻  โครงการพิเศษ 
สนองกลยุทธ์ของโรงเรียน ข้อที่ 1  โครงการหลักที่ 1 
สนองมาตรฐานของโรงเรียน  
    มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 

   ข้อที่ 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน      ตัวบ่งชี้ย่อยที่  .............. 
   ข้อที่ 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน    ตัวบ่งชี้ย่อยที่ ............... 

  มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา ตัวบ่งชี้ย่อยที่    2.2   
  มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ตัวบ่งชี้ย่อยที่ 3 , 4 , 5 
ค่านิยม 12 ประการ ข้อที่ 10 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาววนิดา   เซ่ียงฉิน      
งาน /กลุ่มสาระ  งานการเงิน           
กลุ่มบริหาร งานงบประมาณ 
ระยะเวลาดำเนินงาน/โครงการ เมษายน 2565 – มีนาคม 2566 

1.  หลักการและเหตุผล 
 ในปัจจุบันพลังงานที่ใช้อยู่ไม่ว่าจะเป็นค่าน้ำค่าไฟฟ้าค่าโทรศพัท์เป็นสิ่งต้องตระหนักถึงการประ
หยัดพลังงานสาธารณูปโภคดังนั้นเพื่อให้มีการดำเนินการประหยัดพลังงานเกี่ยวกับสาธารณูปโภคอ
ย่างต่อเน่ือง จึงไดจ้ัดทำโครงการนี้เพื่อสรา้งจิตสำนึกในการประหยัดพลังงานดังกล่าว 
 
2.  วัตถุประสงค์โครงการ      
 1.เพื่อให้นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนมีส่วนรว่มในโครงการประหยัดพลังงานสาธารณูป 
โภค 
  2.เพื่อเป็นการลดปริมาณการใช้พลังงาน 
       3.เพื่อจ่ายเป็นค่าสาธารณูปโภค 
 
3.  เป้าหมายโครงการ 
 3.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ  

 1.เพื่อมีงบประมาณเพียงพอในการเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภค ร้อยละ 100 
 3.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ  

 1.เพื่อให้โรงเรียนมีเงินสำหรับจ่ายค่าสาธารณูปโภคอย่างเพียงพอ 
       2.เพื่อให้โรงเรียนสามารถดำเนินกิจกรรมในการเรียนการสอนได้ตลอดปีการศึกษา 
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4.  วิธีการดำเนินโครงการ 
 4.1 ขั้นเตรียมการ (Plan) 
   ชี้แจงคณะผู้บริหาร คณุครูและบุคลากรทุกท่าน 
เพื่อรณรงคร์่วมกันประหยัดพลังงาน ภายในโรงเรยีนพุนพินพิทยาคม       
 
  4.2 ขั้นดำเนินการ  
 

กิจกรรม
ท่ี 

 ชื่อกิจกรรม 
สถานที่ดำเนิน 

กิจกรรม 
ระยะเวลา 

งบประมาณที่ 
ใช ้(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 
กิจกรรม 

1 
ประหยัดพลังงาน 

ไฟฟ้า 
ร.ร.พุนพินพิทยาคม 

 ตลอดป ี
การศกึษา 

 1,292,400 
นางสาววนดิา   

เซ่ียงฉิน 
 

 
หมายเหตุ : เงินบำรุงการศึกษา 
 
 4.3 ขั้นทบทวนตรวจสอบ (Check) 

  สำรวจใบแจ้งหนี้ เพื่อควบคุมค่าใช้จ่าย ให้เป็นไปตามนโยบายการประหยัดพลังงาน 
ภายในโรงเรียน 

4.4 ขั้นสรุปผลและรายงาน (Action) 
  สรุปค่าใช้จา่ยตามโครงการ เพื่อประเมินผลโครงการ และปรับปรุงในปีถัดไป 

5. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การไฟฟ้าสว่นภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานี,   

6. งบประมาณที่ใช้ 
 แผนงบประมาณ: ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา จำนวน 1,292,400 บาท 
 

ท่ี กิจกรรม 

ปีการศึกษา 2565 
เงินอุดหนุน เงินรายได้สถานศึกษา 

รวม กิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน 

รายหัว 
เงินระดม 
ทรัพย์ 
(บกศ) 

เงินอ่ืนๆ 

1 ประหยัดพลังงานไฟฟ้า   1,292,400  1,292,400 
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7. การวัดและประเมินผลโครงการ 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือวัดและ 

ประเมินผล 

เชิงปริมาณ   
1. หลักฐานใบแจ้งหนี ้
 

1.จัดเก็บข้อมูลจากเอกสาร 
หลักฐานใบแจ้งหนี ้
2.สัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง 
3. สังเกต 
4. วิเคราะห์ สังเคราะห์ รายละเอียดจาก 
    -   หลักฐานใบแจ้งหนี ้

แบบสอบถามความพึงพอใจ 

เชิงคุณภาพ   
1.เพื่อให้โรงเรียนมีเงินสำหรับจ่าย
ค่าสาธารณูปโภคอยา่งเพียงพอ 
2.เพื่อให้โรงเรียนสามารถดำเนิน 
กิจกรรมในการเรียนการสอนได้ 
ตลอดปีการศึกษา 

  

 
 
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

 8.1 ให้นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนมีส่วนรว่มในโครงการประหยัดพลังงานสาธารณูปโภค 
 8.2 เพื่อเป็นการลดปริมาณการใชพ้ลังงาน 

8.3 เพื่อจ่ายเป็นค่าสาธารณูปโภค 
 

 
ลงชื่อ.............................................................ผู้เสนอโครงการ 

   (นางสาววนดิา   เซ่ียงฉิน) 
................/.................../.............. 

 

 
  ลงชื่อ.............................................                   ลงชื่อ.........................................ผู้เห็นชอบโครงการ   
          (นางสาววนิดา   เซ่ียงฉิน)                                 (นางดวงสมร  คำเงิน) 
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณ          รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานงบประมาณ 
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อนุมัติงบประมาณ จำนวน 1,292,400 บาท 
โดยใช้เงิน  
           1.  อดุหนุนการเรียนการสอน ......................บาท  
           2.  อดุหนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ............... บาท 
           3.  เงินระดมทรัพย ์        1,292,400        บาท     
           4.  รายได้สถานศึกษา อื่นๆ   ......…………..  บาท   
           5.  อื่น ๆ ................................………………… บาท 
 
 
                                        ลงชื่อ………………………………………………… 
                                           (นายธีรเดช   จู่ทิ่น) 

ผู้อำนวยการโรงเรียนพุนพินพิทยาคม 
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ชื่องาน/โครงการ  พัฒนาระบบงานบริหารงานงบประมาณ 
ลักษณะโครงการ      โครงการใหม่       โครงการต่อเนื่อง   โครงการพิเศษ 
สนองกลยุทธ์ของโรงเรียน ข้อที่   5   โครงการหลักที่    21    .   
สนองมาตรฐานการศึกษา  
  มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 

   ข้อที่ 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน      ตัวบ่งชี้ย่อยที่  .............. 
   ข้อที่ 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผูเ้รียน    ตัวบ่งชี้ย่อยที่ ............... 

  มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา ตัวบ่งชี้ย่อยที่    2.2   . 
  มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ     ตัวบ่งชี้ย่อยที่ ............ 
ส่งเสริมค่านยิม 12 ประการ ข้อที ่        2                                                                                
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวนฤมล  ศรีสวัสดิ ์                                                                           
งาน /  กลุ่มสาระ  งานแผนงาน  งานการเงิน  งานบัญชี  งานพสัดุและสนิทรัพย์                                                
กลุ่มบริหาร  บริหารงานงบประมาณ                                                                                         
ระยะเวลาด าเนินงาน/โครงการ  เมษายน  2565  -  มีนาคม  2566                                               

1.  หลักการและเหตุผล 
การบริหารจัดการของโรงเรียน ซึ่งมุ่งเน้นการจัดการเรียนการสอนเป็น ส าคัญและต้องด าเนิน

โครงการหรือกิจกรรมต่างๆ ควบคู่ไปด้วย เพื่อให้การบริหารจัดการได้ประสิทธิภาพและ สัมฤทธิ์ผลตาม
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การบริหารงานงบประมาณ  จึงเป็นปัจจัยส าคัญให้เกิดความสะดวกและ คล่องตัวใน
การบริหารจัดการ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อนักเรียน และทางราชการนั้น กลุ่มบริหารงบประมาณ
โรงเรียน เป็นหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบ การบริหารงบประมาณของโรงเรียน  ให้มีการบริหารงบประมาณ 
เป็นไปด้วยความถูกต้องตามระเบียบ มติคณะรัฐมนตรี แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องและมีประสิทธิภาพคุ้มค่ากับ 
งบประมาณที่ใช้ไป ประกอบกับในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ทั้งผู้ปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงบประมาณ 
ประกอบด้วย งานจัดสรรและบริหารงบประมาณ  งานแผนงาน  งานการเงินและการบัญชี งานพัสดุและ
สินทรัพย์ งานตรวจสอบภายใน และงานตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผลและรายงาน และ ระเบียบงานพัสดุ 
การเงิน การคลังต่าง ๆ รวมถึงวิธีการ กระบวนการ เทคโนโลยีต่าง ๆ ที่น ามาใช้ เพื่อปรับ กระบวนการ
ด าเนินการงานด้านบริหารงบประมาณให้เป็นไปในทิศทางเดียวกับนโยบายการปฏิรูป ระบบราชการที่เน้น
ประสิทธิภาพ ความโปร่งใส ความคล่องตัวในการด าเนินงาน โดยเน้นนักเรียนเป็นส าคัญ นั้น 
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ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติงานของบุคลากรมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล อีกทั้งเพื่อให้การ 
ปฏิบัติงานและบริหารงบประมาณของโรงเรียน เป็นแนวทางเดียวกัน  กลุ่มบริหารงบประมาณ จึง
จ าเป็นต้องด าเนินกิจกรรมต่างๆ เพื่อตอบสนองวัตถุประสงค์ในการบริหาร โรงเรียน และเพื่อเกิดประโยชน์
สูงสุดต่อนักเรียน และทางราชการต่อไป 

 
2.  วัตถุประสงคโ์ครงการ 
  1. เพื่อให้ส านักงานกลุ่มบริหารงบประมาณ บริหารจดัการส านักงาน แผนงานและแผนปฏิบัติ
การประจ าปีงบประมาณ อย่างมีประสิทธิภาพ  
  2. เพื่อให้โรงเรียน บริหารจัดการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา และสาธารณูปโภคภายใน
โรงเรียน อย่างมีประสิทธิภาพ  
  3. เพื่อให้โรงเรียน มวีัสดสุ านักงานในการด าเนินการปฏิบัติงานในส านักงาน และกิจกรรมต่าง ๆ  
  4. เพื่อให้โรงเรียน บริหารจัดการตรวจสอบภายใน อย่างมีประสิทธิภาพ  
   
3.  เป้าหมายโครงการ 
  3.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ  

1. โรงเรียนมีแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  
2. โรงเรียนมีทรัพยากรเพื่อการศึกษาเพียงพอตอ่การบริหารจัดการ 
3. โรงเรียนมีวัสดุส านักงานเพียงพอและพร้อมใชง้าน 

  3.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ  
   1.  โรงเรียนมีทรพัยากรใช้ในการบริหารงานงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิด
ประสิทธิผล 
  2.  ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีสว่นร่วมทุกฝ่าย มีความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 อยู่ในระดับ 
ดีมาก  
 
4.  กิจกรรมและวิธีการด าเนินงาน 

กจิกรรม 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมที่ 1 จัดหาวัสด ุ– ครุภณัฑ์งานพสัดุและสินทรัพย ์
1. ข้ันเตรียม (Plan)   
1.1 ศึกษานโยบายของโรงเรียน เขตพื้นที่การศึกษาและสพฐในส่วน
ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ 
1.2 ศึกษาผลการด าเนินโครงการฯในปีที่ผ่านมา 

พฤษภาคม 2565-
มิถุนายน 2565 

ครูนฤมล  ศรีสวัสดิ์,  
ครูชาลิสา  แก้วประเทศ, 
ครูฉูอีบ  ยาชะรัด,  
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กจิกรรม 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

1.3 ศึกษาบริบทและสภาพความเป็นไปได้ในการพัฒนาโครงการ 
1.4 จัดท าโครงการฯ น าเสนอต่อฝ่ายบริหาร 

ครูวรรณวิษา  พรหม
หาญ,  
ครูธนภรณ ์ วรรณแหวก, 
ครูดาวิภา กาญจนสดุง, 
ครูสุวิญชา  หีตทิม, 
ครูลลิตา  หวันกะเหร็ม 
ครูนฤมล  ศรีสวัสดิ์,  
ครูชาลิสา  แก้วประเทศ, 
ครูฉูอีบ  ยาชะรัด,  
 

2. ข้ันปฏิบัติ (DO)  
2.1 ประชุมคณะท างานเพื่อชี้แจงโครงการฯ และมอบหมายภาระ
งาน 
2.2 ขออนุมัติและด าเนินการโครงการตามกิจกรรมดังนี้ 
      กิจกรรม 1  จดัซื้อวสัดุ – ครุภัณฑ์ งานพัสดแุละสินทรัพย ์
       
 

ตลอดปีการศึกษา 
2565 

3. ข้ันติดตามผล (Check)  
3.1 ผูร้ับผิดชอบโครงการฯ  นิเทศติดตามการด าเนินงาน และคอย 
อ านวยความสะดวก ในการด าเนินกิจกรรมของผู้เกี่ยวข้องให้เป็นไป
ตามภาระงานที่โครงการฯ ก าหนด    
3.2 ขออนุมตัิและด าเนินการโครงการ กิจกรรมดังนี้ 
      กิจกรรม 1  จดัซื้อวสัดุ – ครุภัณฑ์ งานพัสดแุละสินทรัพย์  

ตลอดปีการศึกษา 
2565 

4. ข้ันสรุปรายงานผล (Action)  
4.1  สรุปประเมินโครงการฯ 
4.2  จดัท ารายงานโครงการฯ  น าเสนอฝ่ายบริหาร 

 

กิจกกรรมที่ 2 ซ่อมแซม/บ ารุงรักษาครุภัณฑ์ 
1. ข้ันเตรียม (Plan)   
1.1 ศึกษานโยบายของโรงเรียน เขตพื้นที่การศึกษาและสพฐในส่วน
ที่เกี่ยวขอ้งกับโครงการ 
1.2 ศึกษาผลการด าเนินโครงการฯในปีที่ผ่านมา 
1.3 ศึกษาบริบทและสภาพความเป็นไปได้ในการพัฒนาโครงการ 
1.4 จัดท าโครงการฯ น าเสนอต่อฝ่ายบริหาร 

ตลอดปีการศึกษา 
2565 

ครูนฤมล  ศรีสวัสดิ์,  
ครูชาลิสา  แก้วประเทศ, 
ครูฉูอีบ  ยาชะรัด,  
ครูวรรณวิษา  พรหม
หาญ,  
ครูธนภรณ ์ วรรณแหวก, 
ครูดาวิภา กาญจนสดุง, 
ครูสุวิญชา  หีตทิม, 
ครูลลิตา  หวันกะเหร็ม 

2. ขั้นปฏิบัติ (DO)   
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กจิกรรม 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

2.1  ขออนุมัติและด าเนินการโครงการตามกิจกรรมดังนี้ 
      กิจกรรม 2  ซ่อมแซม/บ ารุงรักษาครุภณัฑ์     
 

ตลอดปีการศึกษา 
2565 

ครูที่มีความประสงค์
ซ่อมแซมครุภัณฑ์ 

3. ข้ันติดตามผล (Check)   
3.1 ผูร้ับผิดชอบโครงการฯ  นิเทศติดตามการด าเนินงาน และคอย 
อ านวยความสะดวก ในการด าเนินกิจกรรมของผู้เกี่ยวข้องให้เป็นไป
ตามภาระงานที่โครงการฯ ก าหนด    
3.2 ขออนุมตัิและด าเนินการโครงการ กิจกรรมดังนี ้
      กิจกรรม 2  ซ่อมแซม/บ ารุงรักษาครุภณัฑ์ 

ตลอดปีการศึกษา 
2565 

ครูนฤมล  ศรีสวัสดิ์, 
ครูที่มคีวามประสงค์
ซ่อมแซมครุภัณฑ์ 

4. ข้ันสรุปรายงานผล (Action)   
4.1  สรุปประเมินโครงการฯ 
4.2  จดัท ารายงานโครงการฯ  น าเสนอฝ่ายบริหาร 

 ครูลลิตา  หวันกะเหร็ม 

กิจกรรมที่ 3 จัดซื้อครุภณัฑ์(กรณีซ่อมแซมไม่คุ้มค่าและมีความจ าเป็นเร่งด่วน) 
1. ข้ันเตรียม (Plan)   
1.1 ศึกษานโยบายของโรงเรียน เขตพื้นที่การศึกษาและสพฐในส่วน
ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ 
1.2 ศึกษาผลการด าเนินโครงการฯในปีที่ผ่านมา 
1.3 ศึกษาบริบทและสภาพความเป็นไปได้ในการพัฒนาโครงการ 
1.4 จัดท าโครงการฯ น าเสนอต่อฝ่ายบริหาร 

พฤษภาคม 2565-
มิถุนายน 2565 

ครูนฤมล  ศรีสวัสดิ์,  
ครูชาลิสา  แก้วประเทศ, 
ครูฉูอีบ  ยาชะรัด,  
ครูวรรณวิษา  พรหม
หาญ,  
ครูธนภรณ ์ วรรณแหวก, 
ครูดาวิภา กาญจนสดงุ, 
ครูสุวิญชา  หีตทิม, 
ครูลลิตา  หวันกะเหร็ม 

2. ข้ันปฏิบัติ (DO)   
2.1  ขออนุมัติและด าเนินการโครงการตามกิจกรรมดังนี้ 
      กิจกรรม 3  จดัซื้อครุภัณฑ์(กรณีซ่อมแซมไม่คุ้มค่าและมีความ
จ าเป็นเร่งด่วน) 

ตลอดปีการศึกษา 
2565 

ครูที่มีความประสงค์
จัดซื้อครภุัณฑ ์

3. ข้ันติดตามผล (Check)   
3.1 ผูร้ับผิดชอบโครงการฯ  นิเทศติดตามการด าเนินงาน และคอย 
อ านวยความสะดวก ในการด าเนินกิจกรรมของผู้เกี่ยวข้องให้เป็นไป

ตลอดปีการศึกษา 
2565 

ครูนฤมล  ศรีสวัสดิ์, 
ครูที่มีความประสงค์
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กจิกรรม 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

ตามภาระงานที่โครงการฯ ก าหนด    
3.2 ขออนุมตัิและด าเนินการโครงการ กิจกรรมดังนี้ 
      กิจกรรม 3  จดัซื้อครุภัณฑ์ (กรณีซ่อมแซมไม่คุ้มค่าและมีความ
จ าเป็นเร่งด่วน 

จัดซื้อครุภัณฑ ์

4. ข้ันสรุปรายงานผล (Action)   
4.1  สรุปประเมินโครงการฯ 
4.2  จดัท ารายงานโครงการฯ  น าเสนอฝ่ายบริหาร 

มีนาคม 2566 ครูลลิตา  หวันกะเหร็ม 

กิจกรรมที่ 4 จัดจ้างถ่ายเอกสารห้องส านักงานโรงเรียนพุนพินพิทยาคม 
1. ข้ันเตรียม (Plan)   
1.  ประชุมชี้แจงผู้เกี่ยวขอ้ง/วางแผนการปฏิบัติงาน 
2.  เสนอขออนุมัติโครงการ 
3.  แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการ 

พฤษภาคม 2565-
มิถุนายน 2565 

ครูนฤมล  ศรีสวัสดิ์,  
ครูชาลิสา  แก้วประเทศ, 
ครูฉูอีบ  ยาชะรัด,  
ครูวรรณวิษา  พรหม
หาญ,  
ครูธนภรณ ์ วรรณแหวก, 
ครูดาวิภา กาญจนสดุง, 
ครูสุวิญชา  หีตทิม, 
ครูลลิตา  หวันกะเหร็ม 

2. ข้ันปฏิบัติ (DO)   
2.1  ขออนุมัติและด าเนินการโครงการตามกิจกรรมดังนี ้
      กิจกรรม 4  จดัจ้างถ่ายเอกสารห้องส านักงานโรงเรียนพุนพิน
พิทยาคม 

มิถุนายน 2565-
กุมภาพนัธ ์2566 

ครูสุทธริักษ์  แพวิเศษ, 
ครูสุวนันท์  พรหมขาว
น้อย, 
ครูนฤทัย  ทา่กั่ว,  
ครูเพชรา  ทรายขาว 

3. ข้ันติดตามผล (Check)   
3.1 ผูร้ับผิดชอบโครงการฯ  นิเทศติดตามการด าเนินงาน และคอย 
อ านวยความสะดวก ในการด าเนินกิจกรรมของผู้เกี่ยวข้องให้เป็นไป
ตามภาระงานที่โครงการฯ ก าหนด    
3.2 ขออนุมตัิและด าเนินการโครงการ กิจกรรมดังนี ้
      กิจกรรม 4  จดัจ้างถ่ายเอกสารห้องส านักงานโรงเรียนพุนพิน

ตลอดปีการศึกษา 
2565 

ครูนฤมล  ศรีสวัสดิ์, 
ครูสุทธริักษ์  แพวิเศษ, 
ครูสุวนันท์  พรหมขาว
น้อย, 
ครูนฤทัย  ทา่กั่ว,  
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กจิกรรม 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

พิทยาคม ครูเพชรา  ทรายขาว 
4. ข้ันสรุปรายงานผล (Action)   
4.1  สรุปประเมินโครงการฯ 
4.2  จดัท ารายงานโครงการฯ  น าเสนอฝ่ายบริหาร 

มีนาคม 2566 ครูลลิตา  หวันกะเหร็ม 

กิจกรรมที่ 5 จัดหาวัสด ุ– ครุภณัฑ์งานการเงินและบัญชี 
1. ข้ันเตรียม (Plan)   
1.1 ศึกษานโยบายของโรงเรียน เขตพื้นที่การศึกษาและสพฐในส่วน
ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ 
1.2 ศึกษาผลการด าเนินโครงการฯในปีที่ผ่านมา 
1.3 ศึกษาบริบทและสภาพความเป็นไปได้ในการพัฒนาโครงการ 
1.4 จัดท าโครงการฯ น าเสนอต่อฝ่ายบริหาร 

พฤษภาคม 2565-
มิถุนายน 2565 

ครูวนิดา เซ่ียงฉิน,  
ครูรังสติา ชุมชอบ,       
ครูสุวรรณา สมหวัง 
ครูวิยะดา แกว้วิรตัน ์
ครูอารีพันธุ ์หวังอีน 
ครูกาญติมา นกแก้ว 
ครูอรพรรณ แซ่ลิ้ม, 

2. ขัน้ปฏบิัติ (DO)  
2.1 ประชุมคณะท างานเพื่อชี้แจงโครงการฯ และมอบหมายภาระ
งาน 
2.2 ขออนุมัติและด าเนินการโครงการตามกิจกรรมดังนี้ 
      กิจกรรม 5  จดัหาวสัดุ – ครุภัณฑ์งานการเงินและบัญชี     
 

มิถุนายน 2565-
กุมภาพนัธ ์2566 

3. ข้ันติดตามผล (Check)   
3.1 ผูร้ับผิดชอบโครงการฯ  นิเทศติดตามการด าเนินงาน และคอย 
อ านวยความสะดวก ในการด าเนินกิจกรรมของผูเ้กี่ยวข้องให้เปน็ไป
ตามภาระงานที่โครงการฯ ก าหนด    
3.2 ขออนุมตัิและด าเนินการโครงการ กิจกรรมดังนี้ 
      กิจกรรม 5  จดัหาวสัดุ – ครุภัณฑ์งานการเงินและบัญชี 

ตลอดปีการศึกษา 
2565 

ครูวนิดา เซ่ียงฉิน 
ครูสุวรรณา สมหวัง 
ครูรังสติา ชุมชอบ 

4. ข้ันสรุปรายงานผล (Action)   
4.1  สรุปประเมินโครงการฯ 
4.2  จดัท ารายงานโครงการฯ  น าเสนอฝ่ายบริหาร 

มีนาคม 2566 ครูวนิดา เซ่ียงฉิน 
ครูสุวรรณา สมหวัง 
ครูรังสติา ชุมชอบ 

กิจกรรมที่ 6 จัดหาวัสด ุ– ครุภณัฑ์งานแผนงานและงบประมาณ 
1. ข้ันเตรียม (Plan)   
1.1 ศึกษานโยบายของโรงเรียน เขตพื้นที่การศึกษาและสพฐในส่วน พฤษภาคม 2565- ครูอรุณ ีสทุธินิยม 
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กจิกรรม 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ 
1.2 ศึกษาผลการด าเนินโครงการฯในปีที่ผ่านมา 
1.3 ศึกษาบริบทและสภาพความเป็นไปได้ในการพัฒนาโครงการ 
1.4 จัดท าโครงการฯ น าเสนอต่อฝ่ายบริหาร 

มิถุนายน 2565 ครูปวีณา เพ็งบูลย ์
ครูนฤทัย ท่ากัว่ 

2. ข้ันปฏิบัติ (DO)  
2.1 ประชุมคณะท างานเพื่อชี้แจงโครงการฯ และมอบหมายภาระ
งาน 
2.2 ขออนุมัติและด าเนินการโครงการตามกิจกรรมดังนี้ 
      กิจกรรม 6  จดัหาวสัดุ – ครุภัณฑ์งานแผนงานและ
งบประมาณ    

มิถุนายน 2565-
กุมภาพนัธ ์2566 

3. ข้ันติดตามผล (Check)  
3.1 ผูร้ับผิดชอบโครงการฯ  นิเทศติดตามการด าเนินงาน และคอย 
อ านวยความสะดวก ในการด าเนินกิจกรรมของผู้เกี่ยวข้องให้เป็นไป
ตามภาระงานที่โครงการฯ ก าหนด    
3.2 ขออนุมัติและด าเนินการโครงการ กิจกรรมดังนี ้
      กิจกรรม 6  จดัหาวสัดุ – ครุภัณฑ์งานแผนงานและ
งบประมาณ 

ตลอดปีการศึกษา 
2565 

4. ข้ันสรุปรายงานผล (Action)   
4.1  สรุปประเมินโครงการฯ 
4.2  จดัท ารายงานโครงการฯ  น าเสนอฝ่ายบริหาร 

 ครูอรุณ ีสุทธินิยม 
ครูปวีณา เพ็งบูลย ์
ครูนฤทัย ท่ากัว่ 

 
5. งบประมาณที่ใช้ 
   โครงการนี้ใช้งบประมาณ 357,940 บาท จ าแนกรายการใช้จา่ยดังนี ้

กิจกรรมและค าชี้แจง การใช้งบประมาณ งบประมาณ 

กิจกรรมที่ 1  จดัซื้อวัสด ุ- ครุภณัฑ ์งานพัสดุและสินทรัพย ์ 29,910 
กิจกรรมที่ 2  ซ่อมแซม/บ ารุงรักษาครุภัณฑ ์  



380 
 

กิจกรรมและค าชี้แจง การใช้งบประมาณ งบประมาณ 

กิจกรรมที่ 3  จดัซื้อครภุัณฑ์(กรณีซอ่มแซมไม่คุ้มค่าและมีความจ าเป็นเร่งด่วน)  

กิจกรรมที่ 4 จัดจ้างถ่ายเอกสารห้องส านักงานโรงเรียนพุนพินพิทยาคม 30,000 
กิจกรรมที่ 5 จัดซือ้วัสดุ - ครุภณัฑ์ งานการเงินและบัญชี 60,420 
กิจกรรมที่ 6 จัดซือ้วัสดุ - ครุภณัฑ์ งานแผนงานและงบประมาณ 42,610 
รวมงบประมาณที่ใช้ทั้งสิ้น 357,940 
 
ถะ6. สถานที่ด าเนินการ  ห้องบริหารงานงบประมาณโรงเรียนพุนพินพิทยาคม และห้องส านักงานโรงเรียน
พุนพินพิทยาคม (กรณีกจิกรรมที่ 2,3,4) 
7. การวัดและประเมินผลโครงการ 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือวัดและ
ประเมินผล 

เชิงปริมาณ   
1. โรงเรียนมีแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีงบประมาณ  
2. โรงเรียนมีทรัพยากรเพื่อ
การศกึษาเพียงพอต่อการ
บริหารจัดการ 
3. โรงเรียนมีวัสดุส านักงาน
เพียงพอและพร้อมใช้งาน 

1.จัดเก็บข้อมูลจากเอกสาร หลักฐาน 
2.สัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง 
3. สังเกต 
4. วิเคราะห์ สังเคราะห์ รายละเอียดจาก
แบบสังเกต 

แบบสังเกต 

เชิงคุณภาพ   
1.  โรงเรียนมีทรพัยากรใช้ใน
การบริหารงานงบประมาณ
อย่างมปีระสิทธิภาพ และเกิด
ประสิทธิผล 
2.  ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีสว่นร่วม
ทุกฝ่าย มีความพึงพอใจ ไม่
น้อยกว่ารอ้ยละ 80 อยู่ใน
ระดับ ดีมาก  

1.  จดัเก็บข้อมูลจากเอกสาร หลักฐาน 
2. สัมภาษณ์เจ้าหน้าทีท่ี่เกี่ยวข้อง 
3. สังเกต 
4. วิเคราะห์ สังเคราะห์ รายละเอียดจาก
แบบสังเกต 

แบบสังเกต 
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8. ผลทีค่าดว่าจะได้รับ  

 1. ส านักงานกลุ่มบริหารงบประมาณ บริหารจดัการส านักงาน แผนงานและแผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ อย่างมีประสิทธิภาพ  
 2. โรงเรียน บริหารจดัการระดมทรพัยากรเพื่อการศึกษา และสาธารณูปโภคภายในโรงเรียน อยา่งมี
ประสิทธิภาพ  
 3. โรงเรียน มวีัสดุส านักงานในการด าเนินการปฏิบัติงานในส านักงาน และกิจกรรมตา่ง ๆ  
 4. โรงเรียน บริหารจดัการตรวจสอบภายใน อยา่งมีประสิทธิภาพ  

 
ลงชื่อ.............................................................ผูเ้สนอโครงการ 

   (นางสาวนฤมล ศรีสวสัดิ์) 
…..………../…………………………/……………… 

 
 
    ลงชื่อ.............................................                      ลงชื่อ.........................................ผู้เห็นชอบโครงการ   
          (นางสาววนิดา   เซ่ียงฉนิ)                                (นางดวงสมร  คำเงิน) 
ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานงบประมาณ            รองผูอ้ำนวยการกลุ่มบริหารงานงบประมาณ 
 
อนุมัติงบประมาณ จ านวน 357,940 บาท 
โดยใช้เงิน      1.  อดุหนุนการเรียนการสอน     202,940   บาท     
 2.  อดุหนนุกจิกรรมพัฒนาผู้เรียน  155,000 บาท 
                  3.  บกศ ........................................................ บาท     
 4.  รายได้สถานศึกษา ................................... บาท   
                  5.  อื่น ๆ ....................................………………… บาท 
 

                                        ลงชื่อ………………………………………………… 
                   (นายธีรเดช  จูท่ิ่น) 
                 ผู้อ านวยการโรงเรียนพนุพินพิทยาคม 
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ชื่องาน/โครงการ  ค่ายคณิตศาสตร์ นักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ 
ลักษณะโครงการ       โครงการใหม่       โครงการต่อเนื่อง   โครงการพิเศษ 
สนองกลยุทธ์ของโรงเรียน ข้อที่  1  โครงการหลักที่  2   
สนองมาตรฐานการศึกษา  
  มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 

   ข้อที่ 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน      ตัวบ่งชี้ย่อยท่ี  3.1, 3.3 
   ข้อที่ 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน    ตัวบ่งชี้ย่อยท่ี  1.1, 1.2 

  มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา ตัวบ่งชี้ย่อยท่ี ......... 
  มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ตัวบ่งชี้ย่อยท่ี ............... 
ส่งเสริมค่านิยม 12 ประการ ข้อที่ 4 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางรัตนาภรณ์ ทองอ่ิน , นางสาวสุวนันท์   พงศ์ขาวน้อย 
งาน / กลุ่มสาระ  งานโครงการห้องเรียนพิเศษและกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
กลุ่มบริหาร กลุ่มบริหารงานวิชาการ         
ระยะเวลาดำเนินงาน/โครงการ  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 

1. หลักการและเหตุผล  
 จากแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของชาติ  ที่มุ่งเน้นให้นักเรียนรู้จักศึกษาค้นคว้าและ
แสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง จากสื่อหรือแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายและเน้นกระบวนการคิดอย่างเป็น
ระบบ ให้นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์  มีความคิดริเริ ่มสร้างสรรค์ คิดอย่างมีวิจารณญาณมี
วิสัยทัศน์พร้อมกับบูรณาการความรู้ รู้จักการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่ต้องรู้หลัก
ความพอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีภายใต้เงื่อนไขท่ีต้องมีความรู้คู่คุณธรรมทั้งทางด้านวัตถุ 
สังคม สิ่งแวดล้อมและมีวัฒนธรรม   ซึ่งการสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ ที่เน้น คุณลักษณะดังกล่าว 
โรงเรียนจะต้องมีกระบวนการคัดสรรความสามารถนักเรียนที ่มีความพร้อมด้านความรู ้อย่างมี
ประสิทธิภาพและเหมาะสม  ภายใต้กรอบความคิดที่เป็นไปได้และมีคุณภาพให้กับผู้เรียน ผู้เรียนจะต้อง
ได้รับการพัฒนาด้านการเรียนการสอน เต็มตามศักยภาพ  
 เนื่องด้วยในปีการศึกษา 2563 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ
นักเรียนอยู่ในระดับต่ำกว่าเกณฑ์จึงได้เพิ่มกิจกรรมของงานวิชาการและกิจการนักเรียนเพื่อยกระดับ
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ผลสัมฤทธิ์และเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมาเป็นแนวทางในการดำเนินงาน          

2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือให้นักเรียนที่มีความสามารถทางด้านคณิตศาสตร์ ได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ    
 2.2 เพ่ือให้นักเรียนได้บูรณาการเรียนรู้ด้านคณิตศาสตร์ กับรายวิชาอ่ืนได้อย่างเหมาะสมอย่างมี
เหตุผล มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยม 12 ประการรวมทั้งสอดแทรกหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 2.3 เพ่ือให้นักเรียนได้ใช้ความรู้ความสามารถเพ่ือการศึกษาต่อและเป็นประชากรที่มีคุณภาพ     
3. เป้าหมาย  
 3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ  
  3.1.1 ค่ายคณิตศาสตร์ นักเรียนโครงห้องเรียนพิเศษ จำนวน 105 คน มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ร้อยละ 70 
  3.1.1 ค่ายคณิตศาสตร์ นักเรียนโครงห้องเรียนพิเศษ จำนวน 105 คน มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ร้อยละ 70 

3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ  
  3.2.1 นักเรียนเกิดการเรียนรู้ มีพัฒนาการทางด้านคณิตศาสตร์ ระดับดีข้ึนไป 
  3.2.2 นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมค่ายคณิตศาสตร์ ระดับดีข้ึนไป 

4. กิจกรรมและวิธีการดำเนินงาน 

กิจกรรม 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมที่  1 โครงการค่ายคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ EEP ชั้น ม.1/1 

1. ขั้นเตรียม (Plan)   
- ประชุมชี้แจงผู้เกี่ยวข้อง/วางแผนการปฏิบัติงาน 
- เสนอขออนุมัติโครงการ 
- แต่งตั้งคณะกรรมการการดำเนินงาน เม.ย. 65 

ครูรัตนาภรณ์ 
ทองอ่ิน และ
คุณครูกลุ่ม
สาระฯ
คณิตศาสตร์ 

2. ขั้นปฏิบัติ (DO)   
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กิจกรรม 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

- ประชุมคณะกรรมการการดำเนินงาน 
- ขออนุญาตจัดโครงการค่ายคณิตศาสตร์ 
- ดำเนินการขออนุมัติงบประมาณ 
- ดำเนินการขอจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ 
- ดำเนินงานโครงการค่ายค่ายคณิตศาสตร์ 

พ.ค. 65  
ถึง  

ส.ค. 65 

คุณครูกลุ่ม
สาระฯ
คณิตศาสตร์ 

3. ขั้นติดตามผล (Check)   
- จัดทำรายละเอียดผลการดำเนินงาน 
- ประเมินความพึงพอใจ ก.ย. 65 

คุณครูกลุ่ม
สาระฯ
คณิตศาสตร์ 

4. ขั้นสรุปรายงานผล (Action)   
- อภิปรายผลการดำเนินงาน 
- รายงานผลการดำเนินงาน 

ต.ค. 65 

ครูรัตนาภรณ์ 
ทองอ่ิน และ
คุณครูกลุ่ม
สาระฯ
คณิตศาสตร์ 

กิจกรรมที่  2 โครงการค่ายคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ EEP ชั้น ม.1/2 
1. ขั้นเตรียม (Plan)   

- ประชุมชี้แจงผู้เกี่ยวข้อง/วางแผนการปฏิบัติงาน 
- เสนอขออนุมัติโครงการ 

  - แต่งตั้งคณะกรรมการการดำเนินงาน เม.ย. 65 

ครูรัตนาภรณ์ 
ทองอ่ิน และ
คุณครูกลุ่ม
สาระฯ
คณิตศาสตร์ 

2. ขั้นปฏิบัติ (DO)   
- ประชุมคณะกรรมการการดำเนินงาน 
- ขออนุญาตจัดโครงการค่ายคณิตศาสตร์ 
- ดำเนินการขออนุมัติงบประมาณ 
- ดำเนินการขอจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ 

  - ดำเนินงานโครงการค่ายค่ายคณิตศาสตร์ 
 
 

พ.ค. 65  
ถึง  

ส.ค. 65 

คุณครูกลุ่ม
สาระฯ
คณิตศาสตร์ 
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กิจกรรม 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

3. ขั้นติดตามผล (Check)   
- จัดทำรายละเอียดผลการดำเนินงาน 

- ประเมินความพึงพอใจ ก.ย. 65 
คุณครูกลุ่ม
สาระฯ
คณิตศาสตร์ 

4. ขั้นสรุปรายงานผล (Action)   
- อภิปรายผลการดำเนินงาน 
- รายงานผลการดำเนินงาน 

ต.ค. 65 

ครูรัตนาภรณ์ 
ทองอ่ิน และ
คุณครูกลุ่ม
สาระฯ
คณิตศาสตร์ 

กิจกรรมที่  3 โครงการค่ายคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ EEP ชั้น ม.2/1 
1. ขั้นเตรียม (Plan)   
- ประชุมชี้แจงผู้เกี่ยวข้อง/วางแผนการปฏิบัติงาน 
- เสนอขออนุมัติโครงการ 
- แต่งตั้งคณะกรรมการการดำเนินงาน เม.ย. 65 

ครูรัตนาภรณ์ 
ทองอ่ิน และ
คุณครูกลุ่ม
สาระฯ
คณิตศาสตร์ 

2. ขั้นปฏิบัติ (DO)   
- ประชุมคณะกรรมการการดำเนินงาน 
- ขออนุญาตจัดโครงการค่ายคณิตศาสตร์ 
- ดำเนินการขออนุมัติงบประมาณ 
- ดำเนินการขอจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ 
- ดำเนินงานโครงการค่ายค่ายคณิตศาสตร์ 

พ.ค. 65  
ถึง  

ส.ค. 65 

คุณครูกลุ่ม
สาระฯ
คณิตศาสตร์ 

3. ขั้นติดตามผล (Check)   
- จัดทำรายละเอียดผลการดำเนินงาน 
- ประเมินความพึงพอใจ ก.ย. 65 

คุณครูกลุ่ม
สาระฯ
คณิตศาสตร์ 

4. ขั้นสรุปรายงานผล (Action)   
- อภิปรายผลการดำเนินงาน 
- รายงานผลการดำเนินงาน 

ต.ค. 65 
ครูรัตนาภรณ์ 
ทองอ่ิน และ
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กิจกรรม 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

คุณครูกลุ่ม
สาระฯ
คณิตศาสตร ์

กิจกรรมที่  4 โครงการค่ายคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ EEP ชั้น ม.3/1 
1. ขั้นเตรียม (Plan)   
- ประชุมชี้แจงผู้เกี่ยวข้อง/วางแผนการปฏิบัติงาน 
- เสนอขออนุมัติโครงการ 
- แต่งตั้งคณะกรรมการการดำเนินงาน เม.ย. 65 

ครูรัตนาภรณ์ 
ทองอ่ิน และ
คุณครูกลุ่ม
สาระฯ
คณิตศาสตร์ 

2. ขั้นปฏิบัติ (DO)   
- ประชุมคณะกรรมการการดำเนินงาน 
- ขออนุญาตจัดโครงการค่ายคณิตศาสตร์ 
- ดำเนินการขออนุมัติงบประมาณ 
- ดำเนินการขอจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ 
- ดำเนินงานโครงการค่ายค่ายคณิตศาสตร์ 

พ.ค. 65  
ถึง  

ส.ค. 65 

คุณครูกลุ่ม
สาระฯ
คณิตศาสตร์ 

3. ขั้นติดตามผล (Check)   
- จัดทำรายละเอียดผลการดำเนินงาน 
- ประเมินความพึงพอใจ ก.ย. 65 

คุณครูกลุ่ม
สาระฯ
คณิตศาสตร์ 

4. ขั้นสรุปรายงานผล (Action)   
- อภิปรายผลการดำเนินงาน 
- รายงานผลการดำเนินงาน 

ต.ค. 65 

ครูรัตนาภรณ์ 
ทองอ่ิน และ
คุณครูกลุ่ม
สาระฯ
คณิตศาสตร ์

กิจกรรมที่  5 โครงการค่ายคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ SMTP ชั้น ม.4/1 

1. ขั้นเตรียม (Plan)   
- ประชุมชี้แจงผู้เกี่ยวข้อง/วางแผนการปฏิบัติงาน 
- เสนอขออนุมัติโครงการ 

เม.ย. 65 
ครูรัตนาภรณ์ 
ทองอ่ิน และ
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กิจกรรม 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

- แต่งตั้งคณะกรรมการการดำเนินงาน คุณครูกลุ่ม
สาระฯ
คณิตศาสตร์ 

2. ขั้นปฏิบัติ (DO)   
- ประชุมคณะกรรมการการดำเนินงาน 
- ขออนุญาตจัดโครงการค่ายคณิตศาสตร์ 
- ดำเนินการขออนุมัติงบประมาณ 
- ดำเนินการขอจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ 
- ดำเนินงานโครงการค่ายค่ายคณิตศาสตร์ 

พ.ค. 65  
ถึง  

ส.ค. 65 

คุณครูกลุ่ม
สาระฯ
คณิตศาสตร์ 

3. ขั้นติดตามผล (Check)   
- จัดทำรายละเอียดผลการดำเนินงาน 
- ประเมินความพึงพอใจ ก.ย. 65 

คุณครูกลุ่ม
สาระฯ
คณิตศาสตร์ 

4. ขั้นสรุปรายงานผล (Action)   
- อภิปรายผลการดำเนินงาน 
- รายงานผลการดำเนินงาน 

ต.ค. 65 

ครูรัตนาภรณ์ 
ทองอ่ิน และ
คุณครูกลุ่ม
สาระฯ
คณิตศาสตร์ 

 
5. งบประมาณที่ใช้ 
 โครงการนี้ใช้งบประมาณ  140,000 บาท จำแนกรายการใช้จ่ายดังนี้ 

กิจกรรมและคำชี้แจง การใช้งบประมาณ งบประมาณ 

กิจกรรมที่ 1  
ค่ายคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ EEP 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ม.1/1 จำนวนนักเรียน 35 คน  (2 วัน ) 

28,000  

กิจกรรมที่ 2  
ค่ายคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ EEP 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ม.1/2 จำนวนนักเรียน 35 คน  (2 วัน )  

28,000 
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กิจกรรมและคำชี้แจง การใช้งบประมาณ งบประมาณ 

กิจกรรมที่ 3 
ค่ายคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ EEP 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ม.2/1 จำนวนนักเรียน 35 คน (2 วัน ) 

28,000  

กิจกรรมที่ 4  
ค่ายคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ EEP 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ม.3/1 จำนวนนักเรียน 35 คน (2 วัน ) 

28,000  

กิจกรรมที่ 5 
ค่ายคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ SMTP 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ม.4/1 จำนวนนักเรียน 35 คน (2 วัน ) 

28,000  

รวมงบประมาณที่ใช้ทั้งสิ้น 140,000 บาท 

6. สถานที่ดำเนินการ 
 โรงเรียนพุนพินพิทยาคม 

7. การวัดและประเมินผลโครงการ 

ตัวบ่งชี้ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
เชิงปริมาณ 

1. ค่ายคณิตศาสตร์ นักเรียนโครงห้องเรียนพิเศษ 
จำนวน 105 คน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
คณิตศาสตร์ ร้อยละ 70 

2. ค่ายคณิตศาสตร์ นักเรียนโครงห้องเรียนพิเศษ 
จำนวน 105 คน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
คณิตศาสตร์ ร้อยละ 70 

 
1.จัดเก็บข้อมูลจาก
เอกสาร หลักฐาน 
2. สังเกต 
3. วิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของ
นักเรียน 
4. การสำรวจนักเรียน
จากจำนวนการรับ
ลงทะเบียน 

 
1. แบบทดสอบ 
2. สังเกต 
3. ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักเรียน 
4. บัญชีลงเวลาเข้าร่วม
กิจกรรม 
 

เชิงคุณภาพ 
1. นักเรียนเกิดการเรียนรู้ มีพัฒนาการทางด้าน

คณิตศาสตร์ ระดับดีขึ้นไป 
2. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมค่าย

คณิตศาสตร์ ระดับดีขึ้นไป  

 
1. ประเมินการ
ปฏิบัติงาน 
2. ประเมินความพึง
พอใจ 

 
1. แบบประเมิน 
2. แบบประเมินความพึง
พอใจ 
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8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
8.1 นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ 90     
8.2 นักเรียนมีทักษะการทำงานร่วมกับผู้อ่ืน 

 8.3 นักเรียนได้พัฒนาทักษะทางด้านด้านคณิตศาสตร์ได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ    
     8.4 นักเรียนได้นำความรู้นำความรู้ด้านคณิตศาสตร์ไปบูรณาการใช้กับรายวิชาอ่ืนได้อย่าง
เหมาะสม 

 
ลงชื่อ.............................................................ผู้เสนอโครงการ 

          (นางรัตนาภรณ์ ทองอ่ิน) 
……..………../…………………………/……………… 

 
    ลงชื่อ...........................................                   ลงชื่อ.........................................ผู้เห็นชอบโครงการ    
          (นายธดา ยกอินทร์)                                      (นางดวงสมร คำเงิน) 
     หัวหน้าโครงการห้องเรียนพิเศษ              รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานงบประมาณ 
 

 
อนุมัติงบประมาณ จำนวน 140,000 บาท 
โดยใช้เงิน      1.  อุดหนุนการเรียนการสอน……………………….บาท     
 2.  อุดหนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ………………………. บาท 
                  3.  บกศ   140,000 บาท     
 4.  รายได้สถานศึกษา………………………….…………….บาท   
                  5.  อ่ืนๆ ....................................………………………… บาท 
 
                                          ลงชื่อ……………………………………… 
                    (นายธีรเดช  จู่ทิ่น) 
         ผู้อำนวยการโรงเรียนพุนพินพทยาคม 
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ชื่อโครงการ : ค่ายภาษาองักฤษ English Camp นักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ 
ลักษณะโครงการ :  โครงการใหม่  โครงการต่อเนื่อง      โครงการพิเศษ 
สนองกลยุทธ์ของโรงเรียน ข้อที่ 2  โครงการหลักท่ี .......... 
สนองมาตรฐานการศึกษา 
 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
    ข้อที่ 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน   ตัวบ่งชี้ย่อยท่ี 1-6 
    ข้อที่ 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน   ตัวบ่งชี้ย่อยท่ี 1 3 
 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา ตัวบ่งชี้ย่อยท่ี .......... 
 มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ตัวบ่งชี้ย่อยที่ 3.1-3.5 
ส่งเสริมค่านิยม 12 ประการ ข้อที่ 4 6 9 
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ :  นางสาวฑิฆัมพร เกตุเพชร , นางสาวอรุณี   ชูนาวา 
งาน / กลุ่มสาระ โครงการห้องเรียนพิเศษ 
กลุ่มบริหาร วิชาการ 
ระยะเวลาดำเนินงาน/โครงการ  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 

1.หลักการและเหตุผล  
การเรียนการสอนภาษาอังกฤษในปัจจุบันมีความสำคัญและจำเป็น  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุค

ข้อมูลข่าวสารที่ต้องใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารเพ่ือเป็นเครื่องมือในการศึกษาและใช้ในชีวิตประจำวัน
แต่การสอนภาษาอังกฤษในชั้นเรียนพบว่านักเรียนขาดทักษะในการสื่อสารและไม่กล้าแสดงออกในการ
ใช้ภาษาในชีวิตจริงเพราะการเรียนการสอนยังไม่มุ่งเน้นในการสื่อสารภาษาอย่างแท้จริง ซ่ึงอาจมาจาก
หลายสาเหตุเช่น การไม่ได้ฝึกกับเจ้าของภาษาในสถานการณ์จริง การไม่ได้ใช้ภาษาหลังการเรียนในชั้น
เรียนแล้ว เป็นต้น   
 จากสาเหตุดังกล่าวเชื่อว่ากิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษซึ่งเป็นการจำลองสถานการณ์ในการฝึก
ทักษะภาษากับเจ้าของภาษาครูผู้สอนและกลุ่มเพ่ือน จะช่วยให้นักเรียนได้ฝึกฝนทักษะภาษอังกฤษ
เพ่ิมขึ้นอีทางหนึ่งนอกจากนั้นกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษที่จัดขึ้นเชื่อว่าจะพัฒนาและส่งเสริมทักษะแก่
นักเรียนที่มีความสามารถและความสนใจด้านภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกทางหนึ่ง โดยน้อม
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นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมาเป็นแนวทาง
ในการดำเนินงาน  
 
2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือพัฒนาและส่งเสริมให้นักเรียนที่มีความรู้ความสามารถพิเศษด้านภาษาอังกฤษ ตาม
หลักสูตรที่กำหนดให้ตามความสนใจของผู้เรียนจะเป็นการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้
พ้ืนฐานที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในระดับสูงต่อไป 
 2.2 เพ่ือสร้างเจตคติท่ีดีต่อภาษาอังกฤษในการศกึษาระดับสูงต่อไป 
 2.3 เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมแก่นักเรียนที่มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษได้เพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขันและโอกาสในการศึกษาระดับสูงต่อไป 
 2.4 สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนากำลังคนทางด้าน
ภาษาและการสื่อสารกับต่างประเทศหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 
3. เป้าหมาย  
 3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
  3.1.1 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ (EEP) จำนวน  1  ห้อง   35 คน 
                     3.1.2 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ (EEP) จำนวน  1  ห้อง   35 คน 
                    3.1.3 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ (EEP) จำนวน  1  หอ้ง   35 คน 
                    3.1.4 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษและเทคโนโลยี (SMTP) จำนวน  1  ห้อง  35 คน 
  3.1.5 ผู้แทนชุมชน ผู้ปกครอง วิทยากร/ภูมิปัญญาท้องถิ่น องค์กรภาครัฐ/ภาคเอกชน 
รวมจำนวน 30 คน  
  3.1.6 รายงานผลการประเมินจำนวน 4 เล่ม 
 3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ (ระบุผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นหลังจากดำเนินการเสร็จ) 
  3.2.1 นักเรียนได้รับการพัฒนาภาษาอังกฤษ ทั้ง 4 ทักษะ ฟัง พูด อ่านและเขียน 
  3.2.2 นักเรียนได้มีโอกาสในการแสดงศักยภาพของตนเองได้อย่างเหมาะสม 
  3.2.3 ผู้เกีย่วข้องหรือผู้มีส่วนรว่มทุกฝ่าย มีความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ  80อยู่ในระดับ ดี   
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4. กิจกรรมและวิธีการดำเนิน 
กิจกรรม ระยะเวลา

ดำเนินการ 
ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรม (English Camp) สำหรับนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ EEP ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ม.1/1 
1. ข้ันเตรียมการ(Plan) 
1.1 ประชุมเพ่ือวิเคราะห์โครงการและกำหนดทิศ
ทางการดำเนินงาน 
1.2 วางแผนการทำงาน และแต่งตั้งผู้รับผิดชอบ
กิจกรรมต่าง ๆ คณะทำงานโครงการห้องเรียนพิเศษ 

พฤศจิกายน 
2565 - 

มีนาคม 2566 

นางสาวฑิฆัมพร เกตุเพชร และ
คณะทำงานโครงการห้องเรยีนพิเศษ 

2. ข้ันดำเนินการ(Do) 
ดำเนินการกิจกรรมต่าง ๆ ตามแผนที่วางไว้ 
 

พฤศจิกายน 
2565 - 

มีนาคม 2566 

นางสาวฑิฆัมพร เกตุเพชร และ
คณะทำงานโครงการห้องเรยีนพิเศษ 

3. ข้ันตรวจสอบและประเมินผล (Check) 
ติดตามและประเมินผลการทำงาน 

มีนาคม 2566 นางสาวฑิฆัมพร เกตุเพชร และ
คณะทำงานโครงการห้องเรยีนพิเศษ 

4. ข้ันสรุป รายงานผล และปรับปรุง (Action) 
สรุป รายงานผล ปรับปรุง และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

มีนาคม 2566 นางสาวฑิฆัมพร เกตุเพชร และ
คณะทำงานโครงการห้องเรยีนพิเศษ 

กิจกรรมที่ 2 กิจกรรม (English Camp) สำหรับนักเรยีนโครงการห้องเรียนพิเศษ EEP ชัน้มัธยมศึกษาปทีี่ 2  ม.2/1 
1. ข้ันเตรียมการ(Plan) 
1.1 ประชุมเพ่ือวิเคราะห์โครงการและกำหนดทิศ
ทางการดำเนินงาน 
1.2 วางแผนการทำงาน และแต่งตั้งผู้รับผิดชอบ
กิจกรรมต่าง ๆ คณะทำงานโครงการห้องเรียนพิเศษ 

พฤศจิกายน 
2565 - 

มีนาคม 2566 

นางสาวฑิฆัมพร เกตุเพชร และ
คณะทำงานโครงการห้องเรยีนพิเศษ 

2. ข้ันดำเนินการ(Do) 
ดำเนินการกิจกรรมต่าง ๆ ตามแผนที่วางไว้ 
 

พฤศจิกายน 
2565 - 

มีนาคม 2566 

นางสาวฑิฆัมพร เกตุเพชร และ
คณะทำงานโครงการห้องเรยีนพิเศษ 

3. ขัน้ตรวจสอบและประเมินผล (Check) 
ติดตามและประเมินผลการทำงาน 

มีนาคม 2566 นางสาวฑิฆัมพร เกตุเพชร และ
คณะทำงานโครงการห้องเรยีนพิเศษ 

4. ข้ันสรุป รายงานผล และปรับปรุง (Action) 
สรุป รายงานผล ปรับปรุง และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

มีนาคม 2566 นางสาวฑิฆัมพร เกตุเพชร และ
คณะทำงานโครงการห้องเรยีนพิเศษ 

กิจกรรมที่ 3 กิจกรรม (English Camp) สำหรบันักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ EEP ชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 3  ม.3/1 
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กิจกรรม ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

1. ข้ันเตรียมการ(Plan) 
1.1 ประชุมเพ่ือวิเคราะห์โครงการและกำหนดทิศ
ทางการดำเนินงาน 
1.2 วางแผนการทำงาน และแต่งตั้งผู้รับผิดชอบ
กิจกรรมต่าง ๆ คณะทำงานโครงการห้องเรียนพิเศษ 

พฤศจิกายน 
2565 - 

มีนาคม 2566 

นางสาวฑิฆัมพร เกตุเพชร และ
คณะทำงานโครงการห้องเรยีนพิเศษ 

2. ข้ันดำเนินการ(Do) 
ดำเนินการกิจกรรมต่าง ๆ ตามแผนที่วางไว้ 
 

พฤศจิกายน 
2565 - 

มีนาคม 2566 

นางสาวฑิฆัมพร เกตุเพชร และ
คณะทำงานโครงการห้องเรยีนพิเศษ 

3. ข้ันตรวจสอบและประเมินผล (Check) 
ติดตามและประเมินผลการทำงาน 
 

มีนาคม 2566 นางสาวฑิฆัมพร เกตุเพชร และ
คณะทำงานโครงการห้องเรยีนพิเศษ 

4. ข้ันสรุป รายงานผล และปรับปรุง (Action) 
สรุป รายงานผล ปรับปรุง และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

มีนาคม 2566 นางสาวฑิฆัมพร เกตุเพชร และ
คณะทำงานโครงการห้องเรยีนพิเศษ 

กิจกรรมที ่4 กิจกรรม (English Camp) สำหรบันักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษSMTP ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ม.4/1 
1. ข้ันเตรียมการ(Plan) 
1.1 ประชุมเพ่ือวิเคราะห์โครงการและกำหนดทิศ
ทางการดำเนินงาน 
1.2 วางแผนการทำงาน และแต่งตั้งผู้รับผิดชอบ
กิจกรรมต่าง ๆ คณะทำงานโครงการห้องเรียนพิเศษ 

พฤศจิกายน 
2565 - 

มีนาคม 2566 

นางสาวฑิฆัมพร เกตุเพชร และ
คณะทำงานโครงการห้องเรยีนพิเศษ 

2. ข้ันดำเนินการ(Do) 
ดำเนินการกิจกรรมต่าง ๆ ตามแผนที่วางไว้ 
 

พฤศจิกายน 
2565 - 

มีนาคม 2566 

นางสาวฑิฆัมพร เกตุเพชร และ
คณะทำงานโครงการห้องเรยีนพิเศษ 

3. ข้ันตรวจสอบและประเมินผล (Check) 
ติดตามและประเมินผลการทำงาน 
 

มีนาคม 2566 นางสาวฑิฆัมพร เกตุเพชร และ
คณะทำงานโครงการห้องเรียน

พิเศษ 
4. ข้ันสรุป รายงานผล และปรับปรุง (Action) 
สรุป รายงานผล ปรับปรุง และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
 

มีนาคม 2566 นางสาวฑิฆัมพร เกตุเพชร และ
คณะทำงานโครงการห้องเรียน

พิเศษ 
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5.งบประมาณที่ใช้  
โครงการนี้ใช้งบประมาณ 98,000  บาท จำแนกรายการใช้จ่ายดังนี้ 

กิจกรรมและคำชี้แจง การใช้งบประมาณ งบประมาณ 

กิจกรรมที่ 1  

English Camp สำหรับนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ EEP 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ม.1/1 จำนวนนักเรียน 35 คน  (2 วัน ) 

24,500 

กิจกรรมที่ 2 

English Camp สำหรับนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ EEP 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ม.2/1 จำนวนนักเรียน 35 คน (2 วัน ) 

24,500 

กิจกรรมที่ 3  

English Camp สำหรับนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ EEP 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ม.3/1 จำนวนนักเรียน 35 คน (2 วัน ) 

24,500 

กิจกรรมที่ 4  

English Camp สำหรับนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ SMTP 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ม.4/1 จำนวนนักเรียน 35 คน (2 วัน ) 

24,500 

รวมงบประมาณที่ใช้ทั้งสิ้น 98,000 

 
6. สถานที่ดำเนินงาน โรงเรียนพุนพินพิทยาคม 
 
7. ระดับความสำเร็จ/การประเมินผล  

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือวัดและประเมินผล 
7.1 เชิงปริมาณ 
    7.1.1. นักเรียนเข้ารว่มกิจกรรมมากกว่าร้อย
ละ 95 

สำรวจนักเรียนจากจำนวน
การรับลงทะเบียนนักเรียน
ตามระดับชั้น 

แบบฟอร์มการลงทะเบียน 

7.1 เชิงคุณภาพ 
    7.2.1. นักเรียนเกิดการเรียนรู้ มีพัฒนาการ
ทางด้านทักษะการใช้ภาษาและมีเจตคติที่ดีต่อ
ภาษาอังกฤษ 

-การทดสอบทำข้อสอบ 
Pretest-Posttest  
-นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อ
ภาษาอังกฤษ 

-คะแนนสอบ  
Pretest-Posttest 
-แบบฟอร์มประเมินความพึง
พอใจ 
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8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 8.1 นักเรียนได้พัฒนาทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ ได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ    
     8.2 นักเรียนได้นำความรู้นำความรู้ด้านภาษาอังกฤษไปบูรณาการใช้กับรายวิชาอ่ืนได้อย่าง
เหมาะสม 

8.3 นักเรียนมีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารในสถานการณ์ต่าง ๆ  
     8.4 นักเรียนเกิดความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษ 
    8.5 นักเรยีนมีทัศนคติที่ดีต่อภาษาอังกฤษ 
 

ลงชื่อ.............................................................ผู้เสนอโครงการ 
         (นางสาวฑิฆัมพร เกตุเพชร) 
……..………../…………………………/……………… 

 
    ลงชื่อ...........................................                   ลงชื่อ.........................................ผู้เห็นชอบโครงการ   
          (นายธดา ยกอินทร์)                                      (นางดวงสมร คำเงิน) 
     หัวหน้าโครงการห้องเรียนพิเศษ              รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานงบประมาณ 
 
อนุมัติงบประมาณ จำนวน 98,000  บาท 
โดยใช้เงิน      1.  อุดหนุนการเรียนการสอน……………………….บาท     
 2.  อุดหนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ………………………. บาท 
                  3.  บกศ   98,000  บาท     
 4.  รายได้สถานศึกษา………………………….…………….บาท   
                  5.  อ่ืนๆ ....................................………………………… บาท 
 
                                          ลงชื่อ……………………………………… 
                    (นายธีรเดช  จู่ทิ่น) 
         ผู้อำนวยการโรงเรียนพุนพินพทยาคม 
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ชื่อโครงการ : ค่ายวิชาการ นักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ 

ลักษณะโครงการ :  โครงการใหม่  โครงการต่อเนื่อง      โครงการพิเศษ 

สนองกลยุทธ์ของโรงเรียน ข้อที่ 2  โครงการหลักท่ี .......... 

สนองมาตรฐานการศึกษา 

 มาตรฐานที ่1 คุณภาพของผู้เรียน 

    ข้อที่ 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน   ตัวบ่งชี้ย่อยท่ี 1-6 

    ข้อที่ 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน   ตัวบ่งชี้ย่อยท่ี 1 3 

 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา ตัวบ่งชี้ย่อยท่ี .......... 

 มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ตัวบ่งชี้ย่อยท่ี 3.1-3.5 

ส่งเสริมค่านิยม 12 ประการ ข้อที่ 4 6 9 

ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ :  นางสาวอารีพันธ์   หวังอีน , นางบุญชวน   พรหมสมบัติ 

งาน / กลุ่มสาระ โครงการห้องเรียนพิเศษ 

กลุ่มบริหาร วิชาการ 

ระยะเวลาดำเนินงาน/โครงการ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 

1.หลักการและเหตุผล  

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 กำหนดให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา โดย

ให้สถานศึกษาจัดการศึกษาให้ตรงกับความต้องการของผู้เรียน ผู้ปกครอง ชุมชน และสอดคล้องกับสังคมปัจจุบัน

ซ่ึงเป็นสังคมแห่งการเรยีนรู้ และต้องการให้ผู้เรียนมุ่งเน้นสู่การเป็นพลเมืองโลกตามมาตรฐานสากล ซึ่งต้องปลูกฝัง

ให้เยาวชนมีลักษณะใฝ่รู้ ใฝ่เรียน มีความเป็นเลิศทางวิชาการ สามารถสื่อสารได้อย่างน้อยสองภาษา มีความล้ำ

หน้าทางความคิด สามารถผลิตงานได้อย่างสร้างสรรค์ และสามารถแสวงหาความรู้จากแหล่งข้อมูลข่าวสารได้

อย่างเหมาะสม มีการแก้ไขปัญหาได้อย่างมีกระบวนการและมีเหตุผล ตลอดจนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง เห็นคุณค่า

ของตนเองและผู้อ่ืน สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข และตามนโยบายของรัฐบาลที่จะสนับสนุนผู้

ที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ คณติศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียน

วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีให้มีศักยภาพและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศโดยให้
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โรงเรียนที่จัดห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี มีห้องปฏิบัติการ มีสื่อ ICT หนังสือที่

ทันสมัยพร้อมใช้งานในการจัดการเรียนการสอนนักเรียนที่มีศักยภาพสูงให้มีระดับผลสัมฤทธิ์สูง และมีเจตคติที่ดี

ต่อการแสวงหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี มีการสนับสนุนให้นักเรียนได้รับโอกาสในการ

พัฒนาตนเองแสดงความสามารถอย่างสม่ำเสมอ โรงเรียนพุนพินพิทยาคมได้เล็งเห็นความสำคัญของการจัด

การศึกษาดังกล่าวจึงได้เปิดห้องเรียนพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และภาษาอังกฤษ (EEP และ 

SMTP) เพ่ือสร้างกำลังคนทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพ เห มาะสมกับความ

เจริญก้าวหน้าของสังคม โดยคัดสรรผู้เรียนที่มีศักยภาพสูงเพ่ือนำเข้าสู่กระการพัฒนาอย่างถูกทางและเหมาะสม 

ส่งเสริมนักเรียนให้มีศักยภาพทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง 

 และเนื่องด้วยในปีการศึกษา 2563 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน

อยู่ในระดับต่ำกว่าเกณฑ์จึงได้เพ่ิมกิจกรรมของงานวิชาการและกิจการนักเรียนเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์และ

เสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของ

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรมาเป็นแนวทางในการ

ดำเนินงาน  

  

2. วัตถุประสงค์ 

 2.1 เพ่ือพัฒนาและส่งเสริมให้นักเรียนที่มีความรู้ความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์และ

เทคโนโลยีได้มีโอกาสศึกษา ค้นคว้าตลอดจนวิจัยทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ตามหลักสูตรที่

กำหนดให้ตามความสนใจของผู้เรียนจะเป็นการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้พ้ืนฐานที่สามารถนำไป

ประยุกต์ใช้ในระดับสูงต่อไป 

 2.2 เพ่ือสร้างเจตคติท่ีดีต่อการศึกษา ค้นคว้า และวิจัยทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีได้

ให้แก่นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ อันจะเป็นประโยชน์ในการศึกษาระดับสูงต่อไป 

 2.3 เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมแก่นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และ

เทคโนโลยีได้เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันและโอกาสในการศึกษาระดับสูงต่อไป 

 2.4 สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เก่ียวข้องกับการพัฒนากำลังคนทางวิทยาศาสตร์ 

คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 
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3. เป้าหมาย  

 3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ(ระบุขนาด ปริมาณของผลงานที่เกิดข้ึนหลังจากดำเนินการเสร็จ) 

  3.1.1 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 

และภาษาอังกฤษ (EEP) จำนวน  1  ห้อง   35 คน 

                     3.1.2 นักเรยีนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 

และภาษาอังกฤษ (EEP) จำนวน  1  ห้อง   32 คน 

                     3.1.3 นักเรยีนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564 ห้องเรียนพเิศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 

และภาษาอังกฤษ (EEP) จำนวน  1  ห้อง   37 คน 

                    3.1.4 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 

ภาษาอังกฤษและเทคโนโลยี (SMTP) จำนวน  1  ห้อง  35 คน 

  3.1.4 ผู้แทนชุมชน ผู้ปกครอง วิทยากร/ภูมปิัญญาท้องถิ่น องค์กรภาครัฐ/ภาคเอกชน รวม

จำนวน 30 คน  

  3.1.5 รายงานผลการประเมินจำนวน 4 เล่ม 

 3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ (ระบุผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นหลังจากดำเนินการเสร็จ) 

  3.2.1 นักเรียนได้รับการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ คอมพิวเตอรแ์ละเทคโนโลย ี

  3.2.2 นักเรียนได้มีโอกาสในการแสดงศักยภาพของตนเองได้อย่างเหมาะสม 

  3.2.3 ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่าย มีความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ  80 อยู่ในระดับ ดี   

 
4. กิจกรรมและวิธีการดำเนิน 

กิจกรรม ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมที ่1 กิจกรรมค่ายวิชาการ  สำหรับนักเรยีนโครงการห้องเรียนพิเศษ  EEP ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือ
การศึกษา จังหวัดตรัง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ม.1/1 จำนวนนักเรียน 35 คน (2 วัน 1 คืน) 
1. ข้ันเตรียมการ(Plan) 
1.1 ประชุมเพ่ือวิเคราะห์โครงการและกำหนดทิศทางการ
ดำเนินงาน 
1.2 วางแผนการทำงาน และแต่งตั้งผู้รับผิดชอบกิจกรรม
ต่าง ๆ คณะทำงานโครงการห้องเรียนพิเศษ 

พฤศจิกายน 2565  
–   

มีนาคม 2566 

 
นางบุญชวน  พรหมสมบัติ 
และคณะทำงานโครงการ

ห้องเรียนพิเศษ 

2. ข้ันดำเนินการ(Do) พฤศจิกายน 2565   
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กิจกรรม ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

ดำเนินการกิจกรรมต่าง ๆ ตามแผนที่วางไว้ 
 

–   
มีนาคม 2566 

นางบุญชวน  พรหมสมบัติ 
และคณะทำงานโครงการ

ห้องเรียนพิเศษ 
3. ข้ันตรวจสอบและประเมินผล (Check) 
ติดตามและประเมินผลการทำงาน 

 

มีนาคม 2566  
นางบุญชวน  พรหมสมบัติ 
และคณะทำงานโครงการ

ห้องเรียนพิเศษ 
4. ข้ันสรุป รายงานผล และปรับปรุง (Action) 
สรุป รายงานผล ปรบัปรุง และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
 

มีนาคม 2566  
นางบุญชวน  พรหมสมบัติ 
และคณะทำงานโครงการ

ห้องเรียนพิเศษ 
กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมค่ายวิชาการ  สำหรับนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ  EEP ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อ
การศึกษา จังหวัดนครศรีธรรมราช ชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 2  ม.2/1 จำนวนนักเรียน 35 คน (2 วัน 1 คืน) 
1. ข้ันเตรียมการ(Plan) 
1.1 ประชุมเพ่ือวิเคราะห์โครงการและกำหนดทิศทางการ
ดำเนินงาน 
1.2 วางแผนการทำงาน และแต่งตั้งผู้รับผิดชอบกิจกรรม
ต่าง ๆ คณะทำงานโครงการห้องเรียนพิเศษ 

พฤศจิกายน 2565  
–   

มีนาคม 2566 

 
นางบุญชวน  พรหมสมบัติ 
และคณะทำงานโครงการ

ห้องเรียนพิเศษ 

2. ข้ันดำเนินการ(Do) 
ดำเนินการกิจกรรมต่าง ๆ ตามแผนที่วางไว้ 
 

พฤศจิกายน 2565  
–   

มีนาคม 2566 

 
นางบุญชวน  พรหมสมบัติ 
และคณะทำงานโครงการ

ห้องเรียนพิเศษ 
3. ข้ันตรวจสอบและประเมินผล (Check) 
ติดตามและประเมนิผลการทำงาน 
 

มีนาคม 2566 นางบุญชวน  พรหมสมบัติ 
และคณะทำงานโครงการ

ห้องเรียนพิเศษ 
4. ข้ันสรุป รายงานผล และปรับปรุง (Action) 
สรุป รายงานผล ปรับปรุง และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

มีนาคม 2566 นางบุญชวน  พรหมสมบัติ 
และคณะทำงานโครงการ

ห้องเรียนพิเศษ 
กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมค่ายวิชาการ  สำหรับนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ  EEP ณ ศูนย์พัฒนาชนบทผสมผสาน 
จังหวัดกระบี่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ม.3/1 จำนวนนักเรียน 35 คน (2 วัน 1 คืน) 
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กิจกรรม ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

 
1. ข้ันเตรียมการ(Plan) 
1.1 ประชุมเพ่ือวิเคราะห์โครงการและกำหนดทิศทางการ
ดำเนินงาน 
1.2 วางแผนการทำงาน และแต่งตั้งผู้รับผิดชอบกิจกรรม
ต่าง ๆ คณะทำงานโครงการห้องเรียนพิเศษ 

พฤศจิกายน2565  
–   

มีนาคม 2566 

 
นางบุญชวน  พรหมสมบัติ 
และคณะทำงานโครงการ

ห้องเรียนพิเศษ 

2. ข้ันดำเนินการ(Do) 
ดำเนินการกิจกรรมต่าง ๆ ตามแผนที่วางไว้ 
 

พฤศจิกายน 2565  
–   

มีนาคม 2566 

 
นางบุญชวน  พรหมสมบัติ 
และคณะทำงานโครงการ

ห้องเรียนพิเศษ 
3. ข้ันตรวจสอบและประเมินผล (Check) 
ติดตามและประเมินผลการทำงาน 
 

มีนาคม 2566  
นางบุญชวน  พรหมสมบัติ 
และคณะทำงานโครงการ

ห้องเรียนพิเศษ 
4. ข้ันสรุป รายงานผล และปรับปรุง (Action) 
สรุป รายงานผล ปรับปรุง และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
 

มีนาคม 2566  
นางบุญชวน  พรหมสมบัติ 
และคณะทำงานโครงการ

ห้องเรียนพิเศษ 
กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมค่ายวิชาการ  สำหรับนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ  SMTP ณ อุทยานวิทยาศาสตร์พระ
จอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขนัธ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่4  ม.4/1 จำนวนนักเรียน 35 คน (3 วัน 2 คืน) 
1. ข้ันเตรียมการ(Plan) 
1.1 ประชุมเพ่ือวิเคราะห์โครงการและกำหนดทิศทางการ
ดำเนินงาน 
1.2 วางแผนการทำงาน และแต่งตั้งผู้รับผิดชอบกิจกรรม
ต่าง ๆ คณะทำงานโครงการห้องเรียนพเิศษ 
 
 

พฤศจิกายน 2565  
–   

มีนาคม 2566 

 
นางบุญชวน  พรหมสมบัติ 
และคณะทำงานโครงการ

ห้องเรียนพิเศษ 

2. ข้ันดำเนินการ(Do) 
ดำเนินการกจิกรรมต่าง ๆ ตามแผนที่วางไว้ 

พฤศจิกายน2565  
–   

มีนาคม 2566 

นางบุญชวน  พรหมสมบัติ 
และคณะทำงานโครงการ

ห้องเรียนพิเศษ 
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กิจกรรม ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

3. ข้ันตรวจสอบและประเมนิผล (Check) 
ติดตามและประเมินผลการทำงาน 

มีนาคม 2566 นางบุญชวน  พรหมสมบัติ 
และคณะทำงานโครงการ

ห้องเรียนพิเศษ 
4. ข้ันสรุป รายงานผล และปรับปรุง (Action) 
สรุป รายงานผล ปรับปรุง และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
 

มีนาคม 2566 นางบุญชวน  พรหมสมบัติ 
และคณะทำงานโครงการ

หอ้งเรียนพิเศษ 
 
5.งบประมาณที่ใช้  
 โครงการนี้ใช้งบประมาณ 255,500 บาท จำแนกรายการใช้จ่ายดังนี้ 

 

กิจกรรมและคำชี้แจง การใช้งบประมาณ งบประมาณ 

กิจกรรมที่ 1  

ค่ายวิชาการสำหรับนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ EEP 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ม.1/1 จำนวนนักเรียน 35 คน  (2 วัน 1 คืน) 

49,000 

กิจกรรมที่ 2 

ค่ายวิชาการสำหรบันักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ EEP 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ม.2/1 จำนวนนักเรียน 35 คน (2 วัน 1 คืน) 

52,500 

กิจกรรมที่ 3  

ค่ายวิชาการสำหรับนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ EEP 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ม.3/1 จำนวนนักเรียน 35 คน (2 วัน 1 คืน) 

70,000 

กิจกรรมที่ 4  

ค่ายวิชาการสำหรับนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ SMTP 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ม.4/1 จำนวนนักเรียน 35 คน (2 วัน 1 คืน) 

84,000 

รวมงบประมาณที่ใช้ทั้งสิ้น 255,500 
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6. สถานที่ดำเนินงาน 
 - ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษา จังหวัดตรัง    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ม.1/1 

- ณ ศนูยว์ิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา จังหวัดนครศรีธรรมราช  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ม.2/1 
- ณ ศูนย์พัฒนาชนบทผสมผสาน จังหวัดกระบี่   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ม.3/1 
- ณ อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขนัธ์   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ม.4/1 
 

7. ระดบัความสำเร็จ/การประเมินผล (โดยให้สอดคล้องกับเป้าหมายที่กำหนดไว้ในข้อ 3 และกำหนดระดับ
ความสำเร็จ ร้อยละ 80 ขึ้นไป 

ตัวบ่งชี้ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
7.1 เชิงปริมาณ 
      8.1.1นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมมากกว่าร้อยละ 95 

ป ร ะ เมิ น ผ ล สั ม ฤ ท ธิ์
ทางการเรียนห้ องเรียน
พิเศษ (EEP และ SMTP)  

แบบรายงานผลการเรียน
ห้องเรียนพิเศษ (EEP และ 
SMTP) 

7.1 เชิงคุณภาพ 
      8.2.1.นักเรียนเกิดการเรียนรู้ มีพัฒนาการทางด้าน
คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี 

ประเมินผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนห้องเรียน
พิเศษ (EEP และ SMTP)  

แบบรายงานผลการเรยีน
หอ้งเรียนพิเศษ (EEP และ 
SMTP) 

 
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 8.1 นักเรียนได้พัฒนาทักษะทางด้านด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ได้รับการพัฒนาเต็ม
ตามศักยภาพ    
     8.2 นักเรียนได้นำความรู้นำความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ไปบูรณาการใช้กับ
รายวิชาอ่ืนได้อย่างเหมาะสม 
      

ลงชื่อ.............................................................ผู้เสนอโครงการ 
             (นางสาวอารีพันธ์   หวังอีน) 
      ……..………../…………………………/……………… 

 
    ลงชื่อ...........................................                   ลงชื่อ.........................................ผู้เห็นชอบโครงการ   
          (นายธดา ยกอินทร์)                                      (นางดวงสมร คำเงิน) 
     หัวหน้าโครงการห้องเรียนพิเศษ                       รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานงบประมาณ 
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คำสั่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนพุนพินพิทยาคม 
 

 อนุมัติงบประมาณ จำนวน 255,500 บาท 
โดยใช้เงิน      1.  อุดหนุนการเรียนการสอน……………………….บาท     
 2.  อุดหนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ………………………. บาท 
                  3.  บกศ   255,500 บาท     
 4.  รายได้สถานศึกษา………………………….…………….บาท   
                  5.  อ่ืนๆ ....................................………………………… บาท 
 
                                          ลงชื่อ……………………………………… 
                    (นายธีรเดช  จู่ทิ่น) 
         ผู้อำนวยการโรงเรียนพุนพินพทยาคม 
 

 



404 

 

 
 

ชื่อโครงการ : ศึกษาแหล่งเรียนรู้ นักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ 
ลักษณะโครงการ :  โครงการใหม่  โครงการต่อเนื่อง      โครงการพิเศษ 
สนองกลยุทธ์ของโรงเรียน ข้อที่ 3  โครงการหลักท่ี .......... 
สนองมาตรฐานการศึกษา 
 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
    ข้อที ่1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน   ตัวบ่งชี้ย่อยท่ี 1-6 
    ข้อที่ 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน   ตัวบ่งชี้ย่อยท่ี 1 3 
 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษาตัวบ่งชี้ย่อยท่ี .......... 
 มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ   ตัวบ่งชี้ย่อยท่ี 3.1-3.5 
ส่งเสริมค่านิยม 12 ประการ ข้อที่ 4 6 9 
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ :  นายกชนนท์ ขวัญพุฒ , นายธดา   ยกอินทร์ 
งาน / กลุ่มสาระ โครงการห้องเรียนพิเศษ 
กลุ่มบริหาร วิชาการ 
ระยะเวลาดำเนินงาน/โครงการ ภาคเรยีนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 

1.หลักการและเหตุผล  
จากแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของชาติ ที่มุ่งเน้นให้นักเรียนรู้จักศึกษาค้นคว้าและ

แสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง จากสื่อการเรียนรู้ จากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย และเน้นกระบวนการคิด
อย่างเป็นระบบเป็นหลักการทางวิทยาศาสตร์ ให้นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์  มีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ มีวิสัยทัศน์ พร้อมกับบูรณาการความรู้ ความสามารถด้านทักษะการ
สื่อสารภาษาอังกฤษในการเรียนรู้ กล้าที่จะสื่อสารกับชาวต่างชาติได้อย่างเหมาะสม ซึ่งการสร้าง
ประสบการณ์การเรียนรู้ ที่เน้นคุณลักษณะดังกล่าว โรงเรียนจะต้องมีกระบวนการคัดสรรความสามารถ
นักเรียนที่มี ความพร้อมด้านนักวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
และเหมาะสม ภายใต้กรอบความคิดที่เป็นไปได้และมีคุณภาพ ให้กับผู้ เรียน ผู้เรียนจะต้องได้รับการ
พัฒนาด้านการเรียนการสอนเต็มตามศักยภาพ 
 ทางฝ่ายโครงการห้องเรียนพิเศษจึงตระหนักถึงความสำคัญและมุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพ
นักเรียนของโครงการการทั้งการเรียนรู้จากในห้องเรียน และนอกห้องเรียนอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้นักเรียน
ของโครงการได้รบัการพัฒนาเต็มศักยภาพ และเตรียมความพร้อมเพ่ือก้าวสู้ประชาคมอาเซียนตลอดจน
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ส่งเสริมให้มีทักษะชีวิตที่ดีในการอยู่ร่วมกันและทำกิจกรรมร่วมกับผู้อ่ืน และเป็นการเปิดโอกาสให้
นักเรียนทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับนักเรียนต่างชาติในประเทศอาเซียน ซึ่งจะ
เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองของประชาคมอาเซียนในอนาคต   

2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือพัฒนาและส่งเสริมให้นักเรียนที่มีความรู้ความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์  
คณิตศาสตร์ภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีได้มีโอกาสศึกษา ค้นคว้าตลอดจนวิจัยทางวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ตามหลักสูตรที่กำหนดให้ตามความสนใจของผู้เรียนจะเป็นการส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้พ้ืนฐานที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในระดับสูงต่อไป 
 2.2 เพ่ือสร้างเจตคติท่ีดีต่อการศึกษา ค้นคว้า และวิจัยทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
ภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีได้ให้แก่นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ อันจะเป็นประโยชน์ในการศึกษา
ระดับสูงต่อไป 
 2.3 เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมแก่นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีได้เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันและโอกาสในการศึกษา
ระดับสูงต่อไป 
 2.4 สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนากำลังคนทาง
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษและเทคโนโลยี 

3. เป้าหมาย  

 3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
  3.1.1 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ (EEP) จำนวน  1  ห้อง   35 คน 
                     3.1.2 นักเรยีนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ (EEP) จำนวน  1  ห้อง   35 คน 
                    3.1.3 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ (EEP) จำนวน  1  ห้อง   35 คน 
                    3.1.4 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษและเทคโนโลยี (SMTP) จำนวน  1  ห้อง  35 คน 
  3.1.5 รายงานผลการประเมินจำนวน 4 เล่ม 
 3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  3.2.1 นักเรียนได้รับการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ คอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยี  
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  3.2.2 นักเรียนได้มีโอกาสในการแสดงศักยภาพของตนเองได้อย่างเหมาะสม 
  3.2.4 ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่าย มีความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ  80 อยู่ในระดับ ดี   
 
4. กิจกรรมและวิธีการดำเนิน 

กิจกรรม ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมที่ 1 ศึกษาแหล่งเรียนรู้ ณ โรงงานผลิตถุงยางอนามัยซัวเท็กซ์ / พิพิธภัณฑ์ดึกดำบรรพ์ธรณีวิทยา
และธรรมชาติวิทยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ห้องเรียน EEP ชั้น ม.1/1 
1. ข้ันเตรียมการ(Plan) 
   1.1 ประชุมเพ่ือวิเคราะห์โครงการ และกำหนดทิศทางการ
ดำเนินงาน 
   1.2 วางแผนการทำงาน และแต่งตั้งผู้รับผิดชอบกิจกรรมต่าง ๆ 
คณะทำงานโครงการห้องเรียนพิเศษ 

เม.ย. 2565 

คณะทำงานโครงการ
ห้องเรียนพิเศษ 

2. ข้ันดำเนินการ(Do) 
   ดำเนินการกิจกรรมต่าง ๆ ตามแผน 

ก.ค. 65 
คณะทำงานโครงการ

ห้องเรียนพิเศษ 
3. ข้ันตรวจสอบและประเมินผล (Check) 
   ติดตามและประเมินผลการทำงาน 

 

 
ส.ค. 65 

คณะทำงานโครงการ
ห้องเรียนพิเศษ 

4. ข้ันสรุป รายงานผล และปรับปรุง (Action) 
   สรุปและรายงานผลการดำเนินงานโครงการ 

 
ก.ย. 65 

 

คณะทำงานโครงการ
ห้องเรียนพิเศษ 

กิจกรรมที่ 2 ศึกษาแหล่งเรียนรู้ ณ โรงงานผลิตถุงยางอนามัยซัวเท็กซ์ / พิพิธภัณฑ์ดึกดำบรรพ์ธรณีวิทยา
และธรรมชาติวิทยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ห้องเรียน EEP ชั้น ม.2/1 
1. ข้ันเตรียมการ(Plan) 
   1.1 ประชุมเพ่ือวิเคราะหโ์ครงการ และกำหนดทิศทางการ
ดำเนินงาน 
   1.2 วางแผนการทำงาน และแต่งตั้งผู้รับผิดชอบกิจกรรมต่าง ๆ 
คณะทำงานโครงการห้องเรียนพิเศษ 

เม.ย. 2565 

คณะทำงานโครงการ
ห้องเรียนพิเศษ 

2. ข้ันดำเนินการ(Do) 
   ดำเนินการกิจกรรมต่าง ๆ ตามแผน 
 

ก.ค. 65 
คณะทำงานโครงการ

ห้องเรียนพเิศษ 
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กิจกรรม ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

3. ข้ันตรวจสอบและประเมินผล (Check) 
   ติดตามและประเมินผลการทำงาน 

 

 
ส.ค. 65 

คณะทำงานโครงการ
ห้องเรียนพิเศษ 

4. ข้ันสรุป รายงานผล และปรับปรุง (Action) 
   สรุปและรายงานผลการดำเนินงานโครงการ 

 
ก.ย. 65 

 

คณะทำงานโครงการ
ห้องเรียนพิเศษ 

กิจกรรมที่ 3 ศึกษาแหล่งเรยีนรู้ ณ โรงงานผลิตถุงยางอนามัยซัวเท็กซ ์/ พิพิธภัณฑ์ดึกดำบรรพ์ธรณีวิทยา
และธรรมชาติวิทยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ห้องเรียน EEP ชั้น ม.3/1 
1. ข้ันเตรียมการ(Plan) 
   1.1 ประชุมเพ่ือวิเคราะห์โครงการ และกำหนดทิศทางการ
ดำเนินงาน 
   1.2 วางแผนการทำงาน และแต่งตั้งผู้รับผิดชอบกิจกรรมต่าง ๆ 
คณะทำงานโครงการห้องเรียนพิเศษ 

เม.ย. 2565 

คณะทำงานโครงการ
ห้องเรียนพิเศษ 

2. ข้ันดำเนินการ(Do) 
   ดำเนินการกิจกรรมต่าง ๆ ตามแผน 
 
 

ก.ค. 65 

คณะทำงานโครงการ
ห้องเรียนพิเศษ 

3. ข้ันตรวจสอบและประเมินผล (Check) 
   ติดตามและประเมินผลการทำงาน 

 
 

 
ส.ค. 65 

คณะทำงานโครงการ
ห้องเรียนพิเศษ 

4. ข้ันสรุป รายงานผล และปรับปรุง (Action) 
   สรุปและรายงานผลการดำเนินงานโครงการ 

 
ก.ย. 65 

 

คณะทำงานโครงการ
ห้องเรียนพิเศษ 

กิจกรรมที่ 4 ศึกษาแหล่งเรียนรู้ ณ โรงงานผลิตถุงยางอนามัยซัวเท็กซ์ / พิพิธภัณฑ์ดึกดำบรรพ์ธรณีวิทยา
และธรรมชาติวิทยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ห้องเรียน EEP ชั้น ม.4/1 
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กิจกรรม ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

1. ข้ันเตรียมการ(Plan) 
   1.1 ประชุมเพ่ือวิเคราะห์โครงการ และกำหนดทิศทางการ
ดำเนินงาน 
   1.2 วางแผนการทำงาน และแต่งตั้งผู้รับผิดชอบกิจกรรมต่าง ๆ 
คณะทำงานโครงการห้องเรียนพิเศษ 
 

เม.ย. 2565 

คณะทำงานโครงการ
ห้องเรียนพิเศษ 

2. ข้ันดำเนินการ(Do) 
   ดำเนินการกิจกรรมต่าง ๆ ตามแผน 
 

ก.ค. 65 
คณะทำงานโครงการ

ห้องเรียนพิเศษ 

3. ข้ันตรวจสอบและประเมินผล (Check) 
   ติดตามและประเมินผลการทำงาน 

 

 
ส.ค. 65 

คณะทำงานโครงการ
ห้องเรียนพิเศษ 

4. ข้ันสรุป รายงานผล และปรับปรงุ (Action) 
   สรุปและรายงานผลการดำเนินงานโครงการ 

 
ก.ย. 65 

 

คณะทำงานโครงการ
ห้องเรียนพิเศษ 

5. งบประมาณที่ใช้  

  โครงการนี้ใช้งบประมาณ  28,000 บาท จำแนกรายการใช้จ่ายดังนี้ 

กิจกรรมและคำชี้แจง การใช้งบประมาณ งบประมาณ 

กิจกรรมที่ 1  

กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ ณ โรงงานผลิตถุงยางอนามัยซัวเท็กซ์ / พิพิธภัณฑ์ดึกดำบรรพ์

ธรณีวิทยาและธรรมชาติวิทยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี สำหรบันักเรียนโครงการห้องเรียน

พิเศษ EEP ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ม.1/1 จำนวนนักเรียน 35 คน   

 

7,000 บาท 

กิจกรรมที่ 2 

กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ ณ โรงงานผลิตถุงยางอนามัยซัวเท็กซ์ / พิพิธภัณฑ์ดึกดำบรรพ์

7,000 บาท 
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กิจกรรมและคำชี้แจง การใช้งบประมาณ งบประมาณ 

ธรณีวิทยาและธรรมชาติวิทยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี สำหรบันักเรียนโครงการห้องเรียน

พิเศษ EEP ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ม.2/1 จำนวนนักเรียน 35 คน  

กิจกรรมที่ 3  

กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ ณ โรงงานผลิตถุงยางอนามัยซัวเท็กซ์ / พิพิธภัณฑ์ดึกดำบรรพ์

ธรณีวิทยาและธรรมชาติวิทยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี สำหรบันักเรียนโครงการห้องเรียน

พิเศษ EEP ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ม.3/1 จำนวนนักเรียน 35 คน   

7,000 บาท 

กิจกรรมที่ 4  

กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ ณ โรงงานผลิตถุงยางอนามัยซัวเท็กซ์ / พิพิธภัณฑ์ดึกดำบรรพ์

ธรณีวิทยาและธรรมชาติวิทยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี สำหรบันักเรียนโครงการห้องเรียน

พิเศษ SMTP ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ม.4/1 จำนวนนักเรียน 35 คน   

7,000 บาท 

รวมงบประมาณที่ใช้ทั้งสิ้น 28,000 บาท 

 

6. สถานทีด่ำเนินงาน 

 - โรงงานผลิตถุงยางอนามยัซัวเท็กซ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

- พิพิธภัณฑ์ดึกดำบรรพ์ธรณีวิทยาและธรรมชาติวิทยา จังหวัดสุราษฎร์ธาน ี

7. ระดับความสำเร็จ/การประเมินผล  

ตัวบ่งชี้ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 

7.1 เชิงปริมาณ 
      8.1.1นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมมากกว่าร้อย
ละ 90 

ประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนห้องเรียนพิเศษ (EEP,CTP 
และ SMTP)  

แบบรายงานผลการ
เรียนห้องเรียนพิเศษ 
(EEP,CTP และ SMTP) 

7.1 เชิงคุณภาพ 
      8.2.1.นักเรียนเกิดการเรียนรู้ มีพัฒนาการ
ทางด้านคณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์ 
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี  

ประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนห้องเรียนพเิศษ (EEP,CTP 
และ SMTP)  

แบบรายงานผลการ
เรียนห้องเรียนพิเศษ 
(EEP,CTP และ SMTP) 
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8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 8.1 นักเรยีนได้พัฒนาทักษะทางด้านด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ได้รับการ
พัฒนาเต็มตามศักยภาพ 
     8.2 นักเรียนได้นำความรู้นำความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ไปบูรณา
การใช้กับรายวิชาอ่ืนได้อย่างเหมาะสม 
 

ลงชื่อ.............................................................ผู้เสนอโครงการ 
             (นายธดา   ยกอินทร์) 
      ……..………../…………………………/……………… 

 

    ลงชื่อ...........................................                   ลงชื่อ.........................................ผู้เห็นชอบโครงการ   
          (นายธดา ยกอินทร์)                                      (นางดวงสมร คำเงิน) 
     หวัหน้าโครงการห้องเรียนพิเศษ              รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานงบประมาณ 
 
 

อนุมัติงบประมาณ จำนวน 28,000 บาท 
โดยใช้เงนิ      1.  อุดหนุนการเรียนการสอน……………………….บาท     
 2.  อุดหนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ………………………. บาท 
                  3.  บกศ   28,000 บาท     
 4.  รายได้สถานศึกษา………………………….…………….บาท   
                  5.  อ่ืนๆ ....................................………………………… บาท 
 
 
 

                                          ลงชื่อ……………………………………… 
                    (นายธีรเดช  จู่ทิ่น) 
         ผู้อำนวยการโรงเรียนพุนพินพทยาคม 
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ชื่องาน/โครงการ  ค่ายคอมพิวเตอร์ นักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ 
ลักษณะโครงการ       โครงการใหม่       โครงการต่อเนื่อง   โครงการพิเศษ 
สนองกลยุทธ์ของโรงเรียน ข้อที่  1  โครงการหลักที่  2   
สนองมาตรฐานการศึกษา  
  มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 

   ข้อที่ 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน      ตัวบ่งชี้ย่อยท่ี  3 , 4 
   ข้อที่ 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน    ตัวบ่งชี้ย่อยท่ี  1 

  มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา ตัวบ่งชี้ย่อยท่ี ... 
  มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ     ตัวบ่งชี้ย่อยท่ี .... 
ส่งเสริมค่านิยม 12 ประการ ข้อที่ 4 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวอุมาพร ต้อยแก้ว, นายมาโนช ทิพย์บรรพต,นางอร่ามศรี  ไทยเสน, 
นายภานุกร คงไสยะ 
งาน /  กลุ่มสาระ  งานโครงการห้องเรียนพิเศษ  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
กลุ่มบริหาร กลุ่มบริหารงานวิชาการ         
ระยะเวลาดำเนินงาน/โครงการ  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 

1.  หลักการและเหตุผล 
   การจัดกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนได้พัฒนาความรู้ความสามารถทางด้านคอมพิวเตอร์ได้
เต็มศักยภาพ และความสนใจ มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองหรือการจัดการเรียนการ
สอนที่เน้นนักเรียนเป็นสำคัญ ส่งเสริมความสามารถนักเรียนเป็นรายบุคคล ซึ่งสอดคล้องกับแนว
การจัดการศึกษา ตาม  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 มาตรา  22 กล่าวว่า การ
จัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้ และพัฒนาตนเองได้และถือว่า
ผู้เรียนมีความสำคัญสุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้ เรียนสามารถพัฒนาตาม
ธรรมชาติและเต็มศักยภาพ  ดังนั้นงานคอมพิวเตอร์โรงเรียนพุนพินพิทยาคม จึงได้จัดกิจกรรม
ส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านคอมพิวเตอร์ เพ่ือเปิดโอกาสให้นักเรียนทุกคนมีโอกาสได้เลือกทำ
กิจกรรมที่ตนเองสนใจ การจัดค่ายคอมพิวเตอร์ เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมที่สามารถประมวล
ความรู้และประสบการณ์จากการเรียนในห้องเรียนมาสู่การนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน และเป็น
พ้ืนฐานของการศกึษาต่อสู่การเลือกอาชีพของนักเรียนต่อไป   
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   ดังนั้น กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนพุนพินพิทยาคม จึงได้
จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ เปิดโอกาสให้นักเรียนได้เลือกทำกิจกรรมที่
ตนเองสนใจ  สามารถประมวลความรู้และประสบการณ์จากการเรียนในห้องเรียนมาประยุกต์ใช้ให้
เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวัน เป็นพ้ืนฐานในการศึกษาต่อและการเลือกอาชีพของนักเรียนต่อไป 
จึงได้จัดให้มีการเข้าค่าย  คอม ประจำปีการศึกษา 2565 ขึ้น 
  
2.  วัตถุประสงค์โครงการ 
  2.1 เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี 
  2.2 เพ่ือให้นักเรียนมีทักษะการทำงานร่วมกับผู้อ่ืน 
  2.3 เพ่ือให้นักเรียนมีเจตคติท่ีดีต่อการใช้งานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี 

3.  เป้าหมายโครงการ 
  3.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ  
  3.1.1 นักเรียนห้องเรียนโครงการพิเศษ ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
คอมพิวเตอร์ (CTP) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2 ,2/2, 3/2, 4/1 จำนวนห้องละ 35 คน มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนร้อยละ 70   
   3.1.2 2. นักเรียนห้องเรียนโครงการพิเศษ  ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์  
คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ (CTP) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1/2 ,2/2, 3/2, 4/1 จำนวนห้องละ 35 
คน เขา้ร่วมกิจกรรมร้อยละ 90     

 3.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  3.2.1 นักเรียนมีทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี สูงขึ้นร้อยละ 80   

  3.2.2 ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่าย มีความพึงพอใจ อยู่ในระดับ ดีขึ้นไป  

4.  กิจกรรมและวิธีการดำเนินงาน 
 

กิจกรรม 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมที ่1 ค่ายคอมพิวเตอร์นักเรียนโครงการพิเศษ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1/2 
1. ขั้นเตรียม (Plan)   
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กิจกรรม 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

   - ประชุมชี้แจงผู้เกี่ยวข้อง/วางแผนการปฏิบัติงาน 
   - เสนอขออนุมัติโครงการ 
   - แต่งตั้งคณะกรรมการการดำเนินงาน เม.ย. 65 

ครมูาโนช, 
ครูอุมาพร 
ครูภานุกร 
ครูอร่ามศรี 
ครูคอมพิวเตอร์ 

2. ขั้นปฏิบัติ (DO)   
- ประชุมคณะกรรมการการดำเนินงาน 
- ขออนุญาตจัดโครงการค่าย 
- ดำเนินการขออนุมัติงบประมาณ 
- ดำเนินการขอจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ 
- ดำเนินงานโครงการค่าย CTP 

พ.ค. 65 
ถึง 

มิ.ย. 65 

ครูคอมพิวเตอร์ 

3. ขั้นติดตามผล (Check)   
- จัดทำรายละเอียดผลการดำเนินงาน 
- ประเมินความพึงพอใจ 

ก.ค. 65 
ครคูอมพิวเตอร์ 

4. ขัน้สรปุรายงานผล (Action)   
- อภิปรายผลการดำเนินงาน 
- รายงานผลการดำเนินงาน 

ส.ค. 65 

ครมูาโนช, 
ครูอุมาพร 
ครูภานุกร 
ครูอร่ามศรี 
ครูคอมพิวเตอร์ 

กิจกรรมที ่2 ค่ายคอมพิวเตอร์นักเรียนโครงการพิเศษ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2/2 
1. ขั้นเตรียม (Plan)   
   - ประชุมชี้แจงผู้เกี่ยวข้อง/วางแผนการปฏิบัติงาน 
   - เสนอขออนุมัติโครงการ 
   - แต่งตัง้คณะกรรมการการดำเนินงาน เม.ย. 65 

ครมูาโนช, 
ครูอุมาพร 
ครูภานุกร 
ครูอร่ามศรี 
ครูคอมพิวเตอร์ 

2. ขั้นปฏิบัติ (DO)   
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กิจกรรม 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

- ประชุมคณะกรรมการการดำเนินงาน 
- ขออนุญาตจัดโครงการค่าย 
- ดำเนินการขออนุมัติงบประมาณ 
- ดำเนินการขอจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ 
- ดำเนินงานโครงการค่าย CTP 

พ.ค. 65 
ถึง 

มิ.ย. 65 

ครูคอมพิวเตอร์ 

3. ขั้นติดตามผล (Check)   
- จดัทำรายละเอียดผลการดำเนินงาน 
- ประเมินความพึงพอใจ 

ก.ค. 65 
ครคูอมพิวเตอร์ 

4. ขัน้สรปุรายงานผล (Action)   
- อภิปรายผลการดำเนินงาน 
- รายงานผลการดำเนินงาน 

ส.ค. 65 

ครมูาโนช, 
ครูอุมาพร 
ครูภานุกร 
ครูอร่ามศรี 
ครูคอมพิวเตอร์ 

กิจกรรมที ่3 ค่ายคอมพิวเตอร์นักเรียนโครงการพิเศษ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3/2 
1. ขั้นเตรียม (Plan)   
   - ประชุมชี้แจงผู้เกี่ยวข้อง/วางแผนการปฏิบัติงาน 
   - เสนอขออนุมัติโครงการ 
   - แต่งตั้งคณะกรรมการการดำเนินงาน เม.ย. 65 

ครมูาโนช, 
ครูอุมาพร 
ครูภานุกร 
ครูอร่ามศรี 
ครูคอมพิวเตอร์ 

2. ขั้นปฏิบัติ (DO)   
- ประชุมคณะกรรมการการดำเนินงาน 
- ขออนุญาตจัดโครงการค่าย 
- ดำเนินการขออนุมัติงบประมาณ 
- ดำเนินการขอจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ 
- ดำเนินงานโครงการค่าย CTP 

พ.ค. 65 
ถึง 

มิ.ย. 65 

ครูคอมพิวเตอร์ 

3. ขั้นติดตามผล (Check)   
- จัดทำรายละเอียดผลการดำเนินงาน 
- ประเมินความพึงพอใจ 

ก.ค. 65 
ครคูอมพิวเตอร์ 
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กิจกรรม 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

4. ขัน้สรปุรายงานผล (Action)   
- อภิปรายผลการดำเนินงาน 
- รายงานผลการดำเนินงาน 

ส.ค. 65 

ครมูาโนช, 
ครูอุมาพร 
ครูภานุกร 
ครูอร่ามศรี 
ครูคอมพิวเตอร์ 

กิจกรรมที ่4 ค่ายคอมพิวเตอร์นักเรียนโครงการพิเศษ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4/1 
1. ขั้นเตรียม (Plan)   
   - ประชุมชี้แจงผู้เกี่ยวข้อง/วางแผนการปฏิบัติงาน 
   - เสนอขออนุมัติโครงการ 
   - แต่งตั้งคณะกรรมการการดำเนินงาน เม.ย. 65 

ครมูาโนช, 
ครูอุมาพร 
ครูภานุกร 
ครูอร่ามศรี 
ครูคอมพิวเตอร์ 

2. ขั้นปฏิบัติ (DO)   
- ประชุมคณะกรรมการการดำเนินงาน 
- ขออนุญาตจัดโครงการค่าย 
- ดำเนินการขออนุมัติงบประมาณ 
- ดำเนินการขอจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ 
- ดำเนินงานโครงการค่าย CTP 

พ.ค. 65 
ถึง 

มิ.ย. 65 

ครูคอมพิวเตอร์ 

3. ขั้นติดตามผล (Check)   
- จัดทำรายละเอียดผลการดำเนินงาน 
- ประเมินความพึงพอใจ 

ก.ค. 65 
ครคูอมพิวเตอร์ 

4. ขัน้สรปุรายงานผล (Action)   
- อภิปรายผลการดำเนินงาน 
- รายงานผลการดำเนินงาน 

ส.ค. 65 

ครมูาโนช, 
ครูอุมาพร 
ครูภานุกร 
ครูอร่ามศรี 
ครูคอมพิวเตอร์ 

5. งบประมาณที่ใช้ 
  โครงการนี้ใช้งบประมาณ  66,500 บาท จำแนกรายการใช้จ่ายดังนี้ 
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กิจกรรมและคำชี้แจง การใช้งบประมาณ งบประมาณ 

กิจกรรมที ่1 ค่ายคอมพิวเตอร์นักเรียนโครงการพิเศษ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี1/2 
ห้องเรียน CTP จำนวน 1 ห้อง 

1. ค่าดำเนินกิจกรรม คนละ 300 บาท จำนวน 35 คน  
2. ค่าอาหารนักเรียนกลางวันมื้อละ 80 บาท จำนวน 2 มื้อ 35 คน 
3. ค่าอาหารว่างนักเรียนมื้อละ 30 บาท จำนวน 4 มื้อ 35 คน  
4. ค่าอาหารผู้บริหารและครู มื้อละ 80 บาท จำนวน 2 มื้อ 6 คน 
5. ค่าอาหารว่างผู้บริหารและครู มื้อละ 30 บาท จำนวน 4 มื้อ 6 คน 
6. ค่าเอกสารสรุปรายงานโครงการ    

 
      10,500 บาท 

5,600 บาท 
4,200 บาท 
   960 บาท 
   720 บาท 
 2,520 บาท 

รวม 24,500 

กิจกรรมที ่2 ค่ายคอมพิวเตอร์นักเรียนโครงการพิเศษ ห้อง SMTP ชั้นมัธยมศึกษาปีที่4/2 

ห้องเรียน SMTP จำนวน 1 ห้อง 
1. ค่าลงทะเบียน คนละ 450 บาท จำนวน 35 คน  
2. ค่าซื้อเอกสารประกอบการจัดค่าย 
3. ค่าวัสดุเอกสารสรุปรายงานโครงการ  
4. ค่าอาหารกลางวันนักเรียน มื้อละ 80 บาท จำนวน 2 มื้อ 35 คน 
5. ค่าอาหารว่างนักเรียนมื้อละ 80 บาท จำนวน 4 มื้อ 35 บาท 
6. ค่าอาหารผู้บริหารและครู  มื้อละ 80 บาท จำนวน 2 มื้อ 14 คน 
7. ค่าอาหารว่างผู้บริหารและครู มื้อละ 30 บาท จำนวน 4 มื้อ 14 คน  
8. ค่ากระดาษทำเกียรติบัตร  

 
      15,750 บาท 
        8,400 บาท 
        4,000 บาท 
        5,600 บาท 
         4,200 บาท 
          1,120 บาท 
         1,680 บาท 
          1,250 บาท 

รวม 42,000 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 66,500 

 
6. สถานที่ดำเนินการ   
 - ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โรงเรียนพุนพินพิทยาคม 
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7. การวัดและประเมนิผลโครงการ 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือวัดและ
ประเมินผล 

กิจกรรมที ่1 ค่ายคอมพิวเตอร์นักเรียนโครงการพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  1/2 

เชิงปริมาณ 
1. นักเรียนห้องเรียนโครงการพิเศษ ห้องเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร์  คณิ ตศาสตร์  คอมพิวเตอร์  (CTP) 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1/2 จำนวน 35 คน มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนร้อยละ 70 
2. นักเรียนห้องเรียนโครงการพิเศษ ห้องเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร์  คณิ ตศาสตร์  คอมพิวเตอร์  (CTP) 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2 จำนวน 35 คน เข้าร่วม
กิจกรรมร้อยละ 90     
1. นั ก เรียนมีทั กษะทางด้ านคอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยี สูงขึ้นร้อยละ 80   
2.  ผู้ เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่าย มีความพึง
พอใจ อยู่ในระดับ ดีขึ้นไป 

1.จัดเก็บข้อมูลจาก
เอกสาร หลักฐาน 
2. สังเกต 
3. วิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของ
นักเรียน 
4. การสำรวจนักเรียน
จากจำนวนการรับ
ลงทะเบียน 
1. ประเมินการ
ปฏิบัติงาน 
2. ประเมินความพึง
พอใจ 

1. แบบทดสอบ 
2. สังเกต 
3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียน 
4. บัญชีลงเวลาเข้าร่วม
กิจกรรม 
 
 
 
1. แบบประเมิน 
2. แบบประเมินความพึง
พอใจ 

กิจกรรมที ่2 ค่ายคอมพิวเตอร์นักเรียนโครงการพิเศษ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4/2 
เชิงปริมาณ 
1. นักเรียนห้องเรียนโครงการพิเศษ ห้องเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ (SMTP) 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4/1 จำนวน 35 คน มี
ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนร้อยละ 70 
2. นักเรียนห้องเรียนโครงการพิเศษ ห้องเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร์  คณิ ตศาสตร์  คอมพิวเตอร์  (CTP) 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 จำนวน 35 คน เข้าร่วม
กิจกรรมร้อยละ 90     

1.จัดเก็บข้อมูลจาก
เอกสาร หลักฐาน 
2. สังเกต 
3. วิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของ
นักเรยีน 
4. การสำรวจนักเรียน
จากจำนวนการรบั
ลงทะเบียน 

1. แบบทดสอบ 
2. สังเกต 
3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียน 
4. บัญชีลงเวลาเข้าร่วม
กิจกรรม 
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 8. ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 

 8.1 นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ 90     
 8.2 นักเรียนมีทักษะการทำงานร่วมกับผู้อ่ืน 
 8.3 นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการใช้งานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลย ี
 8.4 นักเรียนได้พัฒนาทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์เทคโนโลยีให้สูงขึ้น 

 
ลงชื่อ.............................................................ผู้เสนอโครงการ 

           (นางสาวอุมาพร ต้อยแก้ว) 
      ……..………../…………………………/……………… 

 
    ลงชื่อ...........................................                   ลงชื่อ.........................................ผู้เห็นชอบโครงการ   
          (นายธดา ยกอินทร์)                                      (นางดวงสมร คำเงิน) 
     หวัหน้าโครงการห้องเรียนพิเศษ              รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานงบประมาณ 
 

 
อนุมัติงบประมาณ จำนวน 66,500บาท 
โดยใช้เงิน      1.  อุดหนุนการเรียนการสอน……………………….บาท     
 2.  อุดหนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ………………………. บาท 
                  3.  บกศ   66,500 บาท     
 4.  รายได้สถานศึกษา………………………….…………….บาท   
                  5.  อ่ืนๆ ....................................………………………… บาท 
 
                                          ลงชื่อ……………………………………… 
                    (นายธีรเดช  จู่ทิ่น) 
         ผู้อำนวยการโรงเรียนพุนพินพทยาคม 
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ชื่องาน/โครงการ ติวเข้มและสอนเสริม นักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ 
ลักษณะโครงการ       โครงการใหม่       โครงการต่อเนื่อง      โครงการพิเศษ 
สนองกลยุทธ์ของโรงเรียน ข้อที่ 1  โครงการหลักที่ 1 24 
สนองมาตรฐานการศึกษา  
  มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 

   ข้อที ่1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน      ตัวบ่งชี้ย่อยท่ี 1-6 
   ข้อที่ 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน    ตัวบ่งชี้ย่อยท่ี 1 3 

  มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา ตัวบ่งชี้ย่อยท่ี  
  มาตรฐานที ่3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ตัวบ่งชี้ย่อยท่ี 3.1-3.5 
ส่งเสริมค่านิยม 12 ประการ ข้อที่ 1-12  
ผู้รบัผิดชอบโครงการ นางสาววรรณวิษา   พรหมหาญ , ชนม์สิตา  คงมะลวน 
งาน /  กลุ่มสาระ  โครงการห้องเรียนพเิศษ              
กลุ่มบริหาร วิชาการ 
ระยะเวลาดำเนินงาน/โครงการ ตลอดปีการศึกษา 2565 

1.  หลักการและเหตุผล 
จากแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของชาติ ที่มุ่งเน้นให้นักเรียนรู้จักศึกษาค้นคว้าและ

แสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง จากสื่อหรือแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายและเน้นกระบวนการคิดอย่างเป็น
ระบบ เป็นหลักการทางวิทยาศาสตร์ ใหน้ักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
คิดอย่างมีวิจารณญาณ มีวิสัยทัศน์พร้อมกับบูรณาการความรู้ ความสามารถด้านทักษะการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษในการเรียนรู้ กล้าที่จะสื่อสารกับชาวต่างชาติได้ได้อย่างเหมาะสม รู้จักการดำเนินชีวิตตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่ต้องรู้หลักความพอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีภายใต้
เงื่อนไขที่ต้องมีความรู้คู่คุณธรรมทั้งทางด้านวัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อมและมีวัฒนธรรม ซึ่งการสร้าง
ประสบการณ์การเรียนรู้ ที่เน้น คุณลักษณะดังกล่าว โรงเรียนจะต้องมีกระบวนการคดัสรรความสามารถ
นักเรียนที่มีความพร้อมด้านความรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร์  ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและเหมาะสม ภายใต้กรอบความคิดที่เป็นไปได้และมีคุณภาพให้กับผู้เรียน ผู้เรียนจะต้อง
ได้รับการพัฒนาด้านการเรียนการสอน เต็มตามศักยภาพ มีการกิจกรรมของงานวิชาการและกิจการ
นักเรียนเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์และเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน โดยน้อมนำหลัก
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ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมาเป็นแนวทางในการ
ดำเนินงาน  

 
 2.  วัตถุประสงค์โครงการ 
  2.1 เพ่ือพัฒนาและส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้ความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ภาษาอังกฤษและเทคโนโลยี เป็นการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้มีพ้ืนฐานที่
สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในระดับสูงต่อไป  
  2.2 เพ่ือสร้างเจตคติที่ ดีต่อการศึกษา ค้นคว้า และวิจัยทางวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์
ภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีให้แก่นักเรียน  
  2.3 เพ่ือเตรียมความพร้อมแก่นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
ภาษาอังกฤษและเทคโนโลยี และเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันและโอกาสในการศึกษาระดับสู ง
ต่อไป 
  2.4 เพ่ือสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนากำลังคนทาง
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ภาษาอังกฤษและเทคโนโลยี 
 
 3.  เป้าหมายโครงการ 
  3.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ                                                                                                                                                                                                  

   3.1.1 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ (EEP) จำนวน 2 หอ้ง 70 คน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนร้อยละ 70  
   3.1.2 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ (EEP) จำนวน 1 ห้อง 32 คน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนร้อยละ 70 
   3.1.3 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ (EEP) จำนวน 1 ห้อง 31 คน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนร้อยละ 70 
   3.1.4 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษและเทคโนโลยี (SMTP) จำนวน 1 ห้อง 36 คน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนร้อย
ละ 70 
  3.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ  
   3.2.1 นักเรียนได้รับการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ภาษาอังกฤษและ
เทคโนโลยี เต็มตามศักยภาพ  
   3.2.2 นักเรียนมีโอกาสในการแสดงศักยภาพของตนเองได้อย่างเหมาะสม 
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      4.  กิจกรรมและวิธีการดำเนินงาน 

กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
กิจกรรม ติวเข้มและสอนเสริม 
1. ขัน้เตรียม (Plan)   
     1.1 คณะกรรมการวิชาการประชุมชี้แจงผู้เกี่ยวข้อง/วาง
แผนการปฏิบัติงาน 
     1.2 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 
     1.3 ติดต่อประสานงานเครือข่ายความร่วมมือระหว่าง
หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนา
นักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ 

ต.ค. 65 คณะทำงาน
โครงการ
ห้องเรียนพิเศษ 

2. ขั้นปฏิบัติ (Do)   
     ดำเนินการกิจกรรมติวเข้ม  
ห้องเรียน EEP 
     - นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1,1/2 ห้องเรียน EEP มา
เรียนตามตารางเรียนที่กำหนดไว้  
     - นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 ห้องเรยีน EEP มาเรียน
ตามตารางเรยีนที่กำหนดไว้  
     - นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 ห้องเรียน EEP มาเรียน
ตามตารางเรียนที่กำหนดไว้  
ห้องเรียน SMTP 

- นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 ห้องเรียน SMTP มาเรียน
ตามตารางเรียนที่กำหนดไว้  

 
มี.ค. 65 

และ  
เม.ย. 66 

 
 
 
 
 
 
 

คณะทำงาน
โครงการ
หอ้งเรียนพิเศษ 

3. ขั้นติดตามผล (Check)   
     ติดตามผลการปฏิบัติงาน มี.ค. 65 –  

เม.ย. 66 
คณะทำงาน
โครงการ
ห้องเรียนพิเศษ 

4. ขั้นสรุปรายงานผล (Action)   
     รายงานผลปฏิบัติการประจำปี เม.ย. 66 คณะทำงาน

โครงการ
ห้องเรียนพิเศษ 
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5. งบประมาณที่ใช้ 
โครงการนี้ใช้งบประมาณ 270,400 บาท จำแนกรายการใช้จ่ายดังนี้ 

 

กิจกรรมและคำชี้แจง การใช้งบประมาณ งบประมาณ 

กิจกรรม ติวเข้มและสอนเสริม  
ห้องเรียน EEP จำนวน 3 ห้อง  
กิจกรรมสอนเสริม ด้วยโปรแกรม Learnneo ม.1 - ม.3 ภาคเรียนละ 800 
บาท 2 ภาคเรียน จำนวน 133 คน  
ห้องเรียน SMTP จำนวน 1 ห้อง 
กิจกรรมสอนเสริม ด้วยโปรแกรม Learnneo ม.4 ภาคเรียนละ 800 บาท 2 
ภาคเรียน จำนวน 36 คน  

212,800 บาท 
 
 
 

57,600 บาท 

รวมงบประมาณทีใ่ช้ทั้งสิ้น 270,400 บาท 

6. สถานที่ดำเนินการ   
 ณ โรงเรียนพุนพินพิทยาคม 
 

7. การวัดและประเมินผลโครงการ 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือวัดและ
ประเมินผล 

เชิงปริมาณ   
  1. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1,1/2 ปี
การศึกษา 2565 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ และ ภาษาอังกฤษ (EEP) จำนวน 
1 ห้อง 70 คน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนร้อย
ละ 70  
  2. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 
2 5 6 5  ห้ อ ง เรี ย น พิ เศ ษ วิ ท ย า ศ า ส ต ร์  
คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ (EEP) จำนวน 
1 ห้อง 32 คน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนร้อย
ละ 70 

1.จัด เก็บข้อมูลจากเอกสาร 
หลักฐาน 
2. สังเกต 
3. วิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักเรียน 
4. แบบประเมินความพึงพอใจ 

- แบบทดสอบ 
- สังเกต 
- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียน 
- แบบสำรวจความพึงพอใจ 
 



 
 

423 
 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือวัดและ
ประเมินผล 

  3. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 
2 5 6 5  ห้ อ ง เรี ย น พิ เศ ษ วิ ท ย า ศ า ส ต ร์  
คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ (EEP) จำนวน 
1 ห้อง 31 คน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนร้อย
ละ 70 
  4. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 
2 5 6 5  ห้ อ ง เรี ย น พิ เศ ษ วิ ท ย า ศ า ส ต ร์  
คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษและเทคโนโลยี  
(SMTP) จำนวน 1 ห้อง 36 คน มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนร้อยละ 70 
เชิงคุณภาพ   
  1. นักเรียนได้รับการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ภาษาอังกฤษและเทคโนโลยี เต็ม
ตามศักยภาพ  
  2. นักเรียนมีโอกาสในการแสดงศักยภาพของ
ตนเองได้อย่างเหมาะสม 

1.จัด เก็บข้อมูลจากเอกสาร 
หลักฐาน 
2. สังเกต 
 

- แบบทดสอบ 
- สังเกต 
 

 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

  8.1 นักเรียนได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
ภาษาอังกฤษและเทคโนโลยี และสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในระดับสูงต่อไป  
   8.2 นักเรียนมีเจตคติที่ดี ต่อการศึกษา ค้นคว้า และวิจัยทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
ภาษาอังกฤษและเทคโนโลยี  
  8.3 นักเรียนมีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ภาษาอังกฤษและเทคโนโลยี มี
ความสามารถในการแข่งขันและมีโอกาสในการศึกษาระดับสูงต่อไป 
  8.4 โรงเรียนมีเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนากำลังคนทาง
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ภาษาอังกฤษและเทคโนโลยี 
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ลงชื่อ.............................................................ผู้เสนอโครงการ 
        (นางสาววรรณวิษา   พรหมหาญ) 
    ……..………../…………………………/……………… 

 
    ลงชื่อ...........................................                   ลงชื่อ.........................................ผู้เห็นชอบโครงการ   
          (นายธดา ยกอินทร์)                                      (นางดวงสมร คำเงิน) 
     หวัหน้าโครงการห้องเรียนพิเศษ              รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานงบประมาณ 
 
 

อนุมัติงบประมาณ จำนวน 270,400 บาท 
โดยใช้เงิน      1.  อุดหนุนการเรียนการสอน……………………….บาท     
 2.  อุดหนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ………………………. บาท 
                  3.  บกศ   270,400 บาท     
 4.  รายได้สถานศึกษา………………………….…………….บาท   
                  5.  อ่ืนๆ ....................................………………………… บาท 
 
                                          ลงชื่อ……………………………………… 
                    (นายธีรเดช  จู่ทิ่น) 
         ผู้อำนวยการโรงเรียนพุนพินพทยาคม 
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ชื่องาน/โครงการ โครงการจดัจ้างครูตา่งชาติส าหรับห้องเรียนโครงการพิเศษ 
ลักษณะโครงการ      โครงการใหม่       โครงการต่อเนื่อง   โครงการพิเศษ 
สนองกลยุทธ์ของโรงเรียน ข้อที่  4  โครงการหลักที่ 18   
สนองมาตรฐานการศึกษา  
  มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 

   ข้อที่ 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน       ตัวบ่งชี้ย่อยที่  1,2,5 
   ข้อที่ 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน     ตัวบ่งชี้ย่อยที่  1 

  มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา  ตัวบ่งชี้ย่อยที่  3, 4 
  มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  ตัวบ่งชี้ย่อยที่  1,4 
ส่งเสริมค่านิยม 12 ประการ ข้อที ่1, 4, 8, 12 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายธดา  ยกอินทร ์
งาน /  กลุ่มสาระ  งานสรรหา จัดจ้างบุคลากร              
กลุ่มบริหารงานบุคคล 
ระยะเวลาด าเนินงาน/โครงการ เมษายน 2565 - มีนาคม 2566 

1.  หลักการและเหตุผล 
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อให้เกิดประสิทธิผลนั้น  นอกเหนือจากการจัดเนื้อหาและหลักสูตรการ

เรียนการสอนให้เหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพแล้ว  บุคลากรทางการศึกษายังเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส าคัญของการ
จัดการศึกษาที่มีคุณภาพ ประเด็นหนึ่งที่สถานศึกษาต้องให้ความส าคัญในการจัดการศึกษาก็คือ อัตราส่วนของ
ครูต่อนักเรียน  ควรต้องเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนดโดยคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ แต่ในปัจจุบันโรงเรียนมีครูเกษียณอายุราชการ แต่มีได้รับการจัดสรร
อัตราก าลังครูทดแทนเท่ากับจ านวนครูตามเกณฑ์  ท าให้เกิดปัญหาขาดแคลนอัตราก าลังครูเป็นอย่างมาก   

ดังนั้นเพื่อให้การจัดกระบวนการเรียนการสอนบรรลุตามมาตรฐานชาติ และมาตรฐานการศึกษาของ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สอดคล้องตามคุณลักษณะและสมรรถนะของผู้เรียน 
โรงเรียนจึงต้องสรรหาบุคลากรมาสนับสนุนการเรียนการสอนโดยจัดจ้างบุคคลที่มีความรู้ความสามารถเพื่อ
สนับสนุนกระบวนการจัดการเรียนการสอนให้บังเกิดประสิทธิภาพยิ่งข้ึน โดยจัดท าโครงการจัดหาครูผู้สอนและ
บุคลากรส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาเต็มตามศักยภาพ 
 
 2.  วัตถุประสงค์โครงการ 
              2.1 เพื่อจัดจ้างครูผู้สอนและบุคลากรส่งเสริมการจัดการศึกษาให้เพียงพอกับความต้องการของ    
                    โรงเรียน 
              2.2 เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

 3.  เป้าหมายโครงการ 
  3.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ (ระบุชิ้นงานที่ได้/ระบุจ านวนนักเรียน จากการท าโครงการนี้) 

               นักเรียนโรงเรียนพุนพินพิทยาคม จ านวน 169 คน 
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  3.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ (ระบุผลเชิงคุณภาพ) 
3.2.1  จัดหาครูผู้สอน และบุคลากรสนับสนุนการจัดการศึกษาได้เพียงพอต่อการบริหารจัด
การศึกษาของโรงเรียน 
3.2.2  ครูและบุคลากรทุกคนของโรงเรียนสามารถปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

(เป้าหมายตัวชี้วัดความส าเร็จ ด้านผู้เรียน ให้ระบุเป็นจ านวน และร้อยละของผู้เรียนที่ได้รับผลจากงาน/โครงการ นั้น 
ๆ ด้านครูและผู้บริหาร ให้ระบุเป็น จ านวนชิ้นงาน กิจกรรม ฯลฯ ) 

      4.  กิจกรรมและวิธีการด าเนินงาน 

กิจกรรม 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมที่ 1 จ้างครูต่างชาติ 
1. ข้ันเตรียม (Plan)  นายธดา ยกอินทร์ 

ประชุมชี้แจงผู้เกี่ยวข้อง/วางแผนการปฏิบัติงาน ก.พ. 65 นายธดา ยกอินทร์ 

2. ข้ันปฏิบัติ (DO)   
- บันทึกข้อความขออนุญาตประกาศจัดจ้างครูต่างชาติเสนอผู้บริหาร มี.ค.- เม.ย.65 นายธดา ยกอินทร์ 
- ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาเพื่อขอจัดจา้งครูต่างชาต ิ   
- ท าหนังสือขออนุญาตเขตพื้นที่ฯ เพื่อขอจดัจ้างครูต่างชาต ิ   
- จดัท าประกาศจดัจ้างครูต่างชาต ิ   
- จดัท าค าสั่งคณะกรรมการคดัเลือกครตู่างชาต ิ   
- ประกาศผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการคดัเลือก   
- สอบสัมภาษณ์/สอบปฏิบัติ   
- บันทึกข้อความรายงานผลการคดัเลือกให้ผู้บริหารรับทราบ   
- ประกาศผลผู้ที่ผ่านการคัดเลือก   
- ท าสัญญาจา้ง   
- แจ้ง สนง.เขตพื้นที่การศึกษาฯ   
3. ข้ันติดตามผล (Check)   
ประเมินการท างานของครูต่างชาติเพื่อต่อสัญญา มี.ค.65  
4. ข้ันสรุปรายงานผล (Action)   
รายงานผลการประเมินการสอนรายปีการศึกษาให้ผู้บริหารรับทราบ ก.พ.-มี.ค 65  
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    5. งบประมาณที่ใช้ 
    โครงการนี้ใช้งบประมาณ 338,000 บาท จ าแนกรายการใช้จา่ยดังนี ้
 

กิจกรรมและค าชี้แจง การใช้งบประมาณ งบประมาณ 

กิจกรรมที่ 1 ค่าจ้างครูต่างชาติ จ านวน 1 คน 
รวมค่าจ้างครูเต่างชาติ ค่าครองชีพชั่วคราว  

 
338,000 

รวมงบประมาณที่ใช้ทั้งสิ้น 338,000 

6. สถานที่ด าเนินการ  โรงเรียนพุนพินพิทยาคม 

 7. การวัดและประเมินผลโครงการ 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือวัดและ
ประเมินผล 

เชิงปริมาณ 

1.มีครูที่มีความรู้ความสามารถในสาขา
เฉพาะที่เพียงพอต่อความต้องการ 

2. มีบุคลากรที่เพียงพอตอ่การบริหาร
จัดการของโรงเรียน 

1. จัดเก็บข้อมูลจากเอกสาร หลักฐาน 
2. การนิเทศติดตาม 

 

1. แบบเก็บข้อมูล 
2. แบบนิเทศติตาม 

 

เชิงคุณภาพ 

1. บุคลากรปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมาย มีความรับผิดชอบอย่างดี 

3. การประเมินผลการปฏิบัติงาน 3. แบบประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน 

 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (ดูจากวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้) 

      8.1 โรงเรียนมีครูและบุคลากรเพียงพอต่อการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียน 

     8.2  บุคลากรปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

ลงชื่อ.............................................................ผู้เสนอโครงการ 
(....นายธดา  ยกอินทร์.......) 
 ……..………../…………………………/……………… 

 
    ลงชื่อ...........................................                         ลงชื่อ.........................................ผู้เห็นชอบโครงการ   
         (นางสาวอรจิรา    มีศรี)                                            (นายธีรเดช    จู่ทิ่น) 
     หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล                       ผู้อ านวยการโรงเรียนพุนพินพิทยาคม 
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อนุมัติงบประมาณ จ านวน.....338,000......บาท 

โดยใช้เงิน      1.  อุดหนุนการเรียนการสอน  ................. บาท     

 2.  อุดหนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน .................. บาท 

                  3.  บกศ (โครงการพิเศษ)..........  338,000..... บาท     

 4.  รายได้สถานศึกษา ................. บาท   

                  5.  อื่น ๆ ....................................………………… บาท 

 
                                           ลงชื่อ……………………………………………… 
                        (นายธีรเดช  จูท่ิ่น) 
                    ผู้อ านวยการโรงเรียนพุนพินพทยาคม 
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 แบบเสนองาน/โครงการ  ประจำปีการศึกษา 2565 
 
ชื่องาน/โครงการ ปรับปรุง ซ่อมแซม ห้องเรียนและห้องสืบค้นนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ 
ลักษณะโครงการ      โครงการใหม่       โครงการต่อเนื่อง   โครงการพิเศษ 
สนองกลยุทธ์ของโรงเรียน ข้อที่ 5  โครงการหลักที่ 20   
สนองมาตรฐานการศึกษา  
  มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 

   ข้อที่ 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน      ตัวบ่งชี้ย่อยท่ี  5 
   ข้อที่ 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน    ตัวบ่งชี้ย่อยท่ี  1,2 

  มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา ตัวบ่งชี้ย่อยที่  2.5 
  มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ    ตัวบ่งชี้ย่อยท่ี  3.2 
ส่งเสริมค่านิยม 12 ประการ ข้อที่  4 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายธดา  ยกอินทร์ ,นายภาณุกร  คงไสยะ    
งาน /  กลุ่มสาระ  โครงการห้องเรียนพเิศษ              
กลุ่มบริหาร ทั่วไป 
ระยะเวลาดำเนินงาน/โครงการ พฤษภาคม 2565 – เมษายน  2566 

1.  หลักการและเหตุผล 
สถานศึกษามีภารกิจหลักคือการจัดการศึกษาแก่ผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้ทั้งในและนอก

ห้องเรียน  โดยมีการบริหารจัดการด้านอาคารสถานที่ให้มีความสะอาด  ร่มรื่น  สวยงาม  ปลอดภัย  
มีกิจกรรมด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม  เพ่ือเสริมสร้างบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้และการปฏิบัต
งาน  ดดยให้ครู  นักเรียน และชุมชนมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน  เพ่ือให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา  ใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  ดด
ยมีกระบวนการและการจัดการในการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้
อย่างมีคุณภาพ 
 
 2.  วัตถุประสงค์โครงการ 

2.1 เพ่ือให้ห้องเรียน ห้องสืบค้น มีสิ่งอำนวยความสะดวกที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนการสอน 
เพียงพอต่อความต้องการ 
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2.2 เพ่ือให้สภาพห้องเรียน ห้องสืบค้น มีความพร้อมต่อการใช้งานอยู่เสมอ 
 

 3.  เป้าหมายโครงการ 
  3.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ  

1) เพ่ือปรับปรุงและซ่อมแซมห้องเรียน ห้องสืบค้น อุปกรณ์สื่อการเรียนการสอน 
เครื่องใช้ไฟฟ้า หรืออุปกรณ์ต่างๆที่ชำรุด 
   2) ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการหรือห้องสืบค้น มีความสะอาดและปลอดภัย มีภูมิทัศน์มี
ความสวยงามและเอ้ือต่อการเรียนรู้ 
  3.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ (ระบุผลเชงิคุณภาพ) 

1) ห้องเรียนและห้องสืบค้น มีสภาพแวดล้อมที่สะอาด สวยงาม ปลอดภัย เอื้อต่อ
การ 

เรียนรู้ 
2) ห้องเรียนและห้องสืบค้น อุปกรณ์การเรียนรู้ต่างๆ อยู่ในสภาพเหมาะแก่การใช้
งาน 

 

      4.  กิจกรรมและวิธีการดำเนินงาน 
กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมท่ี 1 ปรับปรุงและซ่อมแซมห้องเรียนและห้องสืบค้น                                      นายภานุกร คงไสยะ         
1. ขั้นเตรียม (Plan)   

- ประชุมวางแผนและขออนุมัติโครงการ 
- แต่งตั้งคณะทำงาน 

พฤษภาคม 2565 – 
เมษายน  2566 

 

2. ขั้นปฏิบัติ (DO)   
    ดำเนินการตามโครงการ พฤษภาคม 2565 – 

เมษายน  2566 
 

3. ขั้นติดตามผล (Check)   
    นิเทศ  ติดตาม กำกับ เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย 

พฤษภาคม 2565 – 
เมษายน  2566 

 

4. ขั้นสรุปรายงานผล (Action)   
    สรุปผลการดำเนินงานตามโครงการ พฤษภาคม 2565 – 

เมษายน  2566 
 

กิจกกรมที่ 2 ปรับปรุงและซ่อมแซมอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอนและเครื่องใช้ไฟฟ้า           นายภานุกร คงไสยะ                               
1. ขัน้เตรียม (Plan)   

- ประชุมวางแผนและขออนุมัติโครงการ พฤษภาคม 2565 –  
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กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
- แต่งตั้งคณะทำงาน เมษายน  2566 

2. ขั้นปฏิบัติ (DO)   
    ดำเนินการตามโครงการ พฤษภาคม 2565 – 

เมษายน  2566 
 

3. ขั้นติดตามผล (Check)   
    นิเทศ  ติดตาม กำกับ เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย 

พฤษภาคม 2565 – 
เมษายน  2566 

 

4. ขัน้สรุปรายงานผล (Action)   
    สรุปผลการดำเนินงานตามโครงการ พฤษภาคม 2565 – 

เมษายน  2566 
 

กิจกกรมที่ 3 ปรับปรุงและซ่อมแซมอุปกรณ์ห้องสำนักงานโครงการห้องเรียนพิเศษ          นายภานุกร คงไสยะ                               
1. ขั้นเตรียม (Plan)   

- ประชุมวางแผนและขออนุมัติโครงการ 
- แต่งตั้งคณะทำงาน 

พฤษภาคม 2565 – 
เมษายน  2566 
 

 

2. ขั้นปฏิบัติ (DO)   
    ดำเนินการตามโครงการ พฤษภาคม 2565 – 

เมษายน  2566 
 

3. ขั้นติดตามผล (Check)   
    นิเทศ  ติดตาม กำกับ เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย 

พฤษภาคม 2565 – 
เมษายน  2566 

 

4. ขั้นสรุปรายงานผล (Action)   
    สรุปผลการดำเนินงานตามโครงการ พฤษภาคม 2565 – 

เมษายน  2566 
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5. งบประมาณที่ใช้ 
   โครงการนี้ใช้งบประมาณ  101,400 บาท จำแนกรายการใช้จ่ายดังนี้ 
 

กิจกรรมและคำชี้แจง การใช้งบประมาณ งบประมาณ 

กิจกรรมที ่1  
- ปรับปรุงและซ่อมแซมห้องเรียนและห้องสืบค้น 

40,820 

กิจกรรมที่ 2  
- ปรับปรุงและซ่อมแซมอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอนและเครื่องใช้ไฟฟ้า 

60,580 

รวมงบประมาณที่ใช้ทั้งสิ้น 101,400 

6. สถานที่ดำเนินการ  ห้องเรียน ห้องสืบค้น นักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ 

 7. การวัดและประเมนิผลโครงการ 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือวัดและประเมินผล 

เชิงปริมาณ   
1 ป รับปรุงและซ่ อมแซมประตู  
หน้าต่าง ห้องเรียน ห้องสืบค้น ที่
ชำรดุ 
2. ปรับปรุงและซ่อมแซมสื่ อการ
จัดการเรียนการสอน เครื่องใช้ไฟฟ้า 
ภายในห้องเรียน ห้องสืบค้น ที่ชำรุด 
 

1.จัดเก็บข้อมูลจากเอกสาร หลักฐาน 
2.สัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้อง 
3. สังเกต 
4. วิเคราะห์ สังเคราะห์ รายละเอียดจาก 

 

เชิงคุณภาพ 
1 . ห้ อ ง เรี ย น แล ะ ห้ อ งสื บ ค้ น มี  
อุปกรณ์  สื่อจัดการเรียนการสอน 
และสภาพแวดล้อมที่ เอ้ือต่อการ
เรียนรู ้ครบถ้วน 

  

   
 
 8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

8.1 ห้องเรียนและห้องสืบค้น ได้รับการปรับปรุงและซ่อมแซม ประตู หน้าต่าง ที่ชำรุด 
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8.2 ห้องเรียนและห้องสืบค้น มอุีปกรณ์ สื่อจัดการเรียนการสอน และสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู ้
ครบถ้วน 

 
ลงชื่อ.............................................................ผู้เสนอโครงการ 

              (นายธดา  ยกอินทร์) 
    ……..………../…………………………/……………… 

 
    ลงชื่อ...........................................                   ลงชื่อ.........................................ผู้เห็นชอบโครงการ   
          (นายธดา ยกอินทร์)                                      (นางดวงสมร คำเงิน) 
     หวัหน้าโครงการห้องเรียนพิเศษ              รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานงบประมาณ 
 

อนุมัติงบประมาณ จำนวน 101,400บาท 
โดยใช้เงิน      1.  อุดหนุนการเรียนการสอน……………………….บาท     
 2.  อุดหนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ………………………. บาท 
                  3.  บกศ   101,400บาท     
 4.  รายได้สถานศึกษา………………………….…………….บาท   
                  5.  อ่ืนๆ ....................................………………………… บาท 
 
                                          ลงชื่อ……………………………………… 
                    (นายธีรเดช  จู่ทิ่น) 
         ผู้อำนวยการโรงเรียนพุนพินพทยาคม 
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ชื่องาน/โครงการ โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้สำหรับนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ (ยอดคงเหลือปี 64) 
 ลักษณะโครงการ       โครงการใหม่       โครงการต่อเนื่อง   โครงการพิเศษ 
สนองกลยุทธ์ของโรงเรียน ข้อที่ 1  โครงการหลักที่ 1 
สนองมาตรฐานการศึกษา  
  มาตรฐานที ่1 คุณภาพของผู้เรียน 

   ข้อที่ 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน      ตัวบ่งชี้ย่อยท่ี 3,4,5 
   ข้อที่ 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน    ตัวบ่งชี้ย่อยท่ี ............... 

  มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ตัวบ่งชี้ย่อยที่ ............... 
ส่งเสริมค่านิยม 12  ประการ ข้อที่   4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรง และทางอ้อม  
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นายธดา   ยกอินทร์ , นายมาโนช ทิพย์บรรพต 
งาน /  กลุ่มสาระ -               
กลุ่มบริหาร งานบริหารทั่วไป 
ระยะเวลาดำเนินงาน/โครงการ 1 เมษายน 2565 – 31 มีนาคม 2566 

1.  หลักการและเหตุผล   
   การจัดการศึกษาในปัจจุบันครูคือผู้เอื้ออำนวยให้เกิดการเรียนรู้และเป็นผู้ทำงานร่วมกับนักเรียนใน 

การแสวงหาและป้อนข้อมูลที่ถูกต้องให้กับนักเรียน การสร้างสื่อการเรียนรู้หรือนวัตกรรมต่าง ๆ และ
การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทั้งทางธรรมชาติ และแหล่งเรียนรู้จากโลกแห่งเทคโนโลยี ซึ่งเป็นแหล่งเสริมสร้าง
ความรู้  ความคิด ความคิดริเริ่มสร้างสรรค  จินตนาการ เสริมประสบการณ์ตรง ปลูกฝังค่านิยมรักการ
อ่านและแหล่งศึกษาค้นคว้าแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ที่สามารถใช้เป็นแหล่งศึกษาตามอัธยาศัย เกิด
อาชีพใหม่สู่ความเป็นสากลได้ ตลอดจน ครูก็สามารถนำแหล่งเรียนรู้มาใช้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ ให้เกิด
ความหลากหลายทั้ง สื่อธรรมชาติ  สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อเทคโนโลยี และ สื่ออ่ืน ๆ จะช่วยส่งเสริมให้การ
จัดการเรียนรู้เป็นไปอย่าง มีคุณค่า น่าสนใจ ชวนคิด ชวนติดตามเข้าใจง่าย และรวดเร็วขึ้น รวมทั้งจะ
ช่วยกระตุ้นให้นักเรียนรู้จักวิธีการแสวงหาความรู้ เกิดการเรียนรู้อย่างกว้างขวาง และต่อเนื่องตลอดเวลา 
ดังนั้นโครงการห้องเรียนพิเศษจึงจัดโครงการนี้ขึ้นเพ่ือเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนคิดค้น สร้างสรรค์สื่อ
และนวัตกรรมต่าง ๆ ได้อย่างหลากหลาย เป็นแนวทางในการสร้างอาชีพในอนาคต ดำรงชีวิตอย่างมี
ประสิทธิภาพ   ตลอดจนส่งเสริมให้นักเรียนมีศักยภาพด้านเทคโนโลยี มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น มี
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คุณลักษณะที่พึงประสงค์  มีคุณธรรม  จรยิธรรม  ค่านิยมที่พึงประสงค์  โดยใช้แนวทางหลักปรชัญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง  

  
 2.  วัตถุประสงค์โครงการ 
  2.1 เพ่ือพัฒนาแหล่งเรียนรู้สำหรับนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ 
  2.2. เพ่ือส่งให้นักเรียนสามารถผลิตสื่อหรือนวตกรรม อย่างน้อย 3 ชิ้น 
 3.  เป้าหมายโครงการ 
 3.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ (ระบุชิ้นงานที่ได้/ระบุจำนวนนักเรียน จากการทำโครงการนี้) 
        -  มีแหล่งเรียนรู้และสืบคน้ข้อมูลสำหรับนักเรยีนโครงการห้องเรียนพิเศษ 1 ห้องเรยีน 
โดยมีคอมพิวเตอร์ประเภท All in one จำนวน 37 เครื่อง    
        -  นักเรียนสามารถสร้างสื่อหรือนวตกรรมได้อย่างน้อย 3 ชิ้น 
    3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ (ระบุผลเชิงคุณภาพ) 
  ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่าย มีความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 อยู่ในระดับดี 
 
      4.  กิจกรรมและวิธีการดำเนินงาน 

กิจกรรม 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมท่ี 1  พัฒนาห้องสืบค้นข้อมูลสำหรับนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ 
1. ขัน้เตรียม (Plan)   

- ประชุมชี้แจงผู้เกี่ยวข้อง/วางแผนการปฏิบัติงาน 
- เสนอขออนุมัติโครงการ 
- แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 

พฤษภาคม 2565 
- มิถุนายน 2565 

คณะกรรมการ
โครงการห้องเรียน

พิเศษ 
2. ขั้นปฏิบัติ (DO)   

- ดำเนินการติดต้ังระบบ 
 

มิถุนายน 2565  
–  กุมภาพันธ์ 

2566 

นายธดา  ยกอินทร์ 
นายมาโนช ทิพย์บรรพต 

3. ขั้นติดตามผล (Check)   
- สังเกต บันทึกการใช้ห้องสืบค้นข้อมูลสำหรับนักเรียน

โครงการห้องเรียนพิเศษ 
 

ตลอดปกีารศกึษา
2565 

คณะกรรมการ
โครงการห้องเรียน

พิเศษ 
4. ขั้นสรุปรายงานผล (Action)   

- สรุปกิจกรรม 
- รายงานผลการดำเนินกิจกรรม 

มีนาคม 2566 นายมาโนช ทิพย์บรรพต 
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กิจกรรม 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมท่ี 2 การจัดทำสื่อของนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ 
1. ขั้นเตรียม (Plan)   

- ประชุมชี้แจงผู้เกี่ยวข้อง/วางแผนการปฏิบัติงาน 
- เสนอขออนุมัติโครงการ 

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 

พฤษภาคม 2565 
- มิถุนายน 2565 

คณะกรรมการ
โครงการห้องเรียน

พิเศษ 
2. ขั้นปฏิบัติ (DO)   
ดำเนินการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และจัดทำสื่อ มิถุนายน 2565 –  

กุมภาพันธ์ 2566 
นายธดา ยกอินทร์ 
นายมาโนช ทิพย์บรรพต 

3. ขั้นติดตามผล (Check)   
สังเกต บันทึกการใช้ห้องสืบค้นข้อมูลสำหรับการจัดทำสื่อของนักเรียน
โครงการห้องเรียนพิเศษ 

ตลอดปีการศึกษา
2565 

ครหู้องสำนักงาน
โครงการห้องเรียน

พิเศษ 
4. ขั้นสรุปรายงานผล (Action)   

- สรุปกิจกรรม 
รายงานผลการดำเนินกิจกรรม 

มีนาคม 2566 นายธดา ยกอินทร์ 
นายมาโนช ทิพย์บรรพต 

- กิจกรรมท่ี 3 ค่ายส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม   
- 1. ขั้นเตรียม (Plan)   
- ประชุมชี้แจงผู้เกี่ยวข้อง/วางแผนการปฏิบัติงาน 
- เสนอขออนุมัติโครงการ 
- แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 

พฤษภาคม 2565 
- มิถุนายน 2565 

คณะกรรมการ
โครงการห้องเรียน
พิเศษ 

2. ขั้นปฏิบัติ (DO)   
- ดำเนินการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และจัดทำสื่อ มิถุนายน 2565 –  

กุมภาพันธ์ 2566 
นายธดา ยกอินทร์ 
นายมาโนช ทิพย์บรรพต 

- 3. ขั้นติดตามผล (Check)   
- สังเกต บันทึกการใช้ห้องสืบค้นข้อมูลสำหรับการจัดทำสื่อของนักเรียน

โครงการห้องเรียนพิเศษ 
ตลอดปีการศึกษา

2565 
ครหู้องสำนักงาน
โครงการห้องเรียน
พิเศษ 

- 4. ขั้นสรุปรายงานผล (Action)   
- สรุปกิจกรรม 
- รายงานผลการดำเนินกิจกรรม 

มีนาคม 2566 นายธดา ยกอินทร์ 
นายมาโนช ทิพย์บรรพต 
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5. งบประมาณที่ใช้ 
   โครงการนี้ใช้งบประมาณ 804,653 บาท จำแนกรายการใช้จ่ายดังนี้ 

กิจกรรมและคำชี้แจง การใช้งบประมาณ งบประมาณ 

กิจกรรมที ่1  พัฒนาห้องสืบค้นข้อมูลสำหรับนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ  595,000 
กิจกรรมที่ 2 การจัดทำสื่อของนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ 104,653 

กิจกรรมที่ 3 ค่ายส่งเสริมคุณธรรม จรยิธรรม 105,000 

รวมงบประมาณทีใ่ช้ทั้งสิ้น 804,653 

6. สถานที่ดำเนินการ   
ห้องคอมพิวเตอร์  ชั้น 1  อาคาร 6 โรงเรียนพุนพินพิทยาคม  

 7. การวัดและประเมินผลโครงการ 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือวัดและประเมินผล 

เชิงปริมาณ 
   - มีแหล่ งเรียนรู้และสืบค้น
ข้ อ มู ล  1 ห้ อ ง เรี ย น  โด ย มี
คอมพิว เตอร์ประ เภท  All in 
one จำนวน 40 เครื่อง    
      -  นักเรียนสามารถสร้าง
สื่อหรือนวัตกรรมได้อย่างน้อย 
3 ชิ้น 

 
1 . จัด เก็บข้อมูลจากเอกสาร 
หลักฐาน 
2. สัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ที่
เกี่ยวข้อง 
3. สังเกต 
4. วิเคราะห์ สังเคราะห์ 
รายละเอียดจากแบบสังเกต 

แบบสังเกต 

เชิงคุณภาพ  
     - ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนร่วม
ทุกฝ่าย มีความพึงพอใจ ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 85 อยู่ในระดับดี 
 

 
1 . จัด เก็บข้อมูลจากเอกสาร 
หลักฐาน 
2. สัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ท่ี
เกี่ยวข้อง 
3. สังเกต 
4. วิเคราะห์ สังเคราะห์ 
รายละเอียดจากแบบสังเกต 

แบบสังเกต 
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8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

  1. พัฒนาแหล่งเรียนรู้สำหรับนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ 
       2. นักเรียนสามารถผลิตสื่อหรือนวตกรรมได้ อย่างน้อย 3 ชิ้นสามารถ 

 
ลงชื่อ.............................................................ผู้เสนอโครงการ 

             (นายธดา   ยกอินทร์) 
      ……..………../…………………………/……………… 

 
    ลงชื่อ...........................................                   ลงชื่อ.........................................ผู้เห็นชอบโครงการ   
          (นายธดา ยกอินทร์)                                      (นางดวงสมร คำเงิน) 
     หวัหน้าโครงการห้องเรียนพิเศษ              รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานงบประมาณ 
 
 

อนุมติังบประมาณ จำนวน 804,653 บาท 
โดยใช้เงิน      1.  อุดหนุนการเรียนการสอน……………………….บาท     
 2.  อุดหนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ………………………. บาท 
                  3.  บกศ   804,653 บาท     
 4.  รายได้สถานศึกษา………………………….…………….บาท   
                  5.  อ่ืนๆ ....................................………………………… บาท 
 
                                          ลงชื่อ……………………………………… 
                    (นายธีรเดช  จู่ทิ่น) 
         ผู้อำนวยการโรงเรียนพุนพินพทยาคม 
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 แบบเสนองาน/โครงการ  ประจ าปีการศึกษา 2565 
 
ชื่องาน/โครงการ โครงการจดัจ้างบุคลากร  
ลักษณะโครงการ      โครงการใหม่       โครงการต่อเนื่อง   โครงการพิเศษ 
สนองกลยุทธ์ของโรงเรียน ข้อที่  4  โครงการหลักที่ 18   
สนองมาตรฐานการศึกษา  
  มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 

   ข้อที่ 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน       ตัวบ่งชี้ย่อยที่  1,2,5 
   ข้อที่ 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน     ตัวบ่งชี้ย่อยที่  1 

  มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา  ตัวบ่งชี้ย่อยที่  3, 4 
  มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  ตัวบ่งชี้ย่อยที่  1,4 
ส่งเสริมค่านิยม 12 ประการ ข้อที่ 1, 4, 8, 12 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวอรจริา  มีศร ี
งาน /  กลุ่มสาระ  งานสรรหา จัดจ้างบุคลากร              
กลุ่มบริหารงานบุคคล 
ระยะเวลาด าเนินงาน/โครงการ เมษายน 2565 - มีนาคม 2566 

1.  หลักการและเหตุผล 
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อให้เกิดประสิทธิผลนั้น  นอกเหนือจากการจัดเนื้อหาและหลักสูตรการ

เรียนการสอนให้เหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพแล้ว  บุคลากรทางการศึกษายังเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส าคัญของการ
จัดการศึกษาที่มีคุณภาพ ประเด็นหนึ่งที่สถานศึกษาต้องให้ความส าคัญในการจัดการศึกษาก็คือ อัตราส่วนของ
ครูต่อนักเรียน  ควรต้องเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนดโดยคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ แต่ในปัจจุบันโรงเรียนมีครูเกษียณอายุราชการ แต่มีได้ รับการจัดสรร
อัตราก าลังครูทดแทนเท่ากับจ านวนครูตามเกณฑ์  ท าให้เกิดปัญหาขาดแคลนอัตราก าลังครูเป็นอย่างมาก   

ดังนั้นเพื่อให้การจัดกระบวนการเรียนการสอนบรรลุตามมาตรฐานชาติ และมาตรฐานการศึกษาของ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สอดคล้องตามคุณลักษณะและสมรรถนะของผู้เรียน 
โรงเรียนจึงต้องสรรหาบุคลากรมาสนับสนุนการเรียนการสอนโดยจัดจ้างบุคคลที่มีความรู้ความสามารถเพื่อ
สนับสนุนกระบวนการจัดการเรียนการสอนให้บังเกิดประสิทธิภาพยิ่งข้ึน โดยจัดท าโครงการจัดหาครูผู้สอนและ
บุคลากรส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาเต็มตามศักยภาพ 
 
 2.  วัตถุประสงค์โครงการ 
              2.1 เพื่อจัดจ้างครูผู้สอนและบุคลากรส่งเสริมการจัดการศึกษาให้เพียงพอกับความต้องการของ    
                    โรงเรียน 
              2.2 เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
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 3.  เป้าหมายโครงการ 
  3.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ (ระบุชิ้นงานที่ได้/ระบุจ านวนนักเรียน จากการท าโครงการนี้) 

               นักเรียนโรงเรียนพุนพินพิทยาคม จ านวน 2,000 คน 
  3.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ (ระบุผลเชิงคุณภาพ) 

3.2.1  จัดหาครูผู้สอน และบุคลากรสนับสนุนการจัดการศึกษาได้เพียงพอต่อการบริหารจัด
การศึกษาของโรงเรียน 
3.2.2  ครูและบุคลากรทุกคนของโรงเรียนสามารถปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

(เป้าหมายตัวชี้วัดความส าเร็จ ด้านผู้เรียน ให้ระบุเป็นจ านวน และร้อยละของผู้เรียนที่ได้รับผลจากงาน/โครงการ นั้น 
ๆ ด้านครูและผู้บริหาร ให้ระบุเป็น จ านวนชิ้นงาน กิจกรรม ฯลฯ ) 

      4.  กิจกรรมและวิธีการด าเนินงาน 

กิจกรรม 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมที่ 1 จ้างครูเชี่ยวชาญ 
1. ข้ันเตรียม (Plan)  น.ส.อรจิรา มีศรี 

ประชุมชี้แจงผู้เกี่ยวข้อง/วางแผนการปฏิบัติงาน ก.พ. 65 น.ส.อรุณี ชูนาวา 

2. ข้ันปฏิบัติ (DO)   
- บันทึกข้อความขออนุญาตประกาศจัดจ้างครูเชี่ยวชาญเสนอผู้บริหาร มี.ค.- เม.ย.65  
- ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาเพื่อขอจัดจา้งบุคลากร   
- ท าหนังสือขออนุญาตเขตพื้นที่ฯ เพื่อขอจดัจ้างบุคลากร   
- จดัท าประกาศจดัจ้างบคุลากร   
- จดัท าค าสั่งคณะกรรมการคดัเลือกบุคลากร   
- ประกาศผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการคดัเลือก   
- สอบสัมภาษณ์/สอบปฏิบัติ   
- บันทึกข้อความรายงานผลการคดัเลือกให้ผู้บริหารรับทราบ   
- ประกาศผลผู้ที่ผ่านการคัดเลือก   
- ท าสัญญาจา้ง   
- แจ้ง สนง.เขตพื้นที่การศึกษาฯ   
3. ข้ันติดตามผล (Check)   
ประเมินการท างานของครูเชี่ยวชาญเพื่อต่อสัญญา มี.ค.65  
4. ข้ันสรุปรายงานผล (Action)   
รายงานผลการประเมินการสอนรายปีการศึกษาให้ผู้บริหารรับทราบ มี.ค.-เม.ย.65  
กิจกรรมที่ 2 จ้างบุคลากร 
1. ข้ันเตรียม (Plan)   
ประชุมชี้แจงผู้เกีย่วข้อง/วางแผนการปฏิบัติงาน ก.พ. 65 น.ส.อรจิรา มีศรี 
2. ข้ันปฏิบัติ (DO)  น.ส.อรุณี ชูนาวา 
- ท าบันทึกข้อความขออนุญาตประกาศจัดจา้งบุคลากรถึงผู้บริหาร มี.ค.- เม.ย.65  
- ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาเพื่อขอจัดจา้งบุคลากร   
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กิจกรรม 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

- ท าหนังสือขออนุญาตเขตพื้นที่ฯ เพื่อขอจดัจ้างบุคลากร   
- จดัท าประกาศจดัจ้างบคุลากร   
- จดัท าค าสั่งคณะกรรมการคดัเลือกบุคลากร   
- ประกาศผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการคดัเลือก   
- สอบสัมภาษณ์/สอบปฏิบัติ   
- บันทึกข้อความรายงานผลการคดัเลือกให้ผู้บริหารรับทราบ   
- ประกาศผลผู้ที่ผ่านการคัดเลือก   
- ท าสัญญาจา้ง   
- แจ้ง สนง.เขตพื้นที่การศึกษาฯ   
3. ข้ันติดตามผล (Check)   
ประเมินการท างานของบุคลากรเพื่อต่อสัญญา มี.ค.66  
4. ข้ันสรุปรายงานผล (Action)   
รายงานผลการประเมินการสอนรายปีการศึกษาให้ผู้บริหารรับทราบ มี.ค.-เม.ย.66  
 
5. งบประมาณที่ใช้ 
   โครงการนี้ใช้งบประมาณ 4,092,600 บาท จ าแนกรายการใช้จ่ายดังนี ้

กิจกรรมและค าชี้แจง การใช้งบประมาณ งบประมาณ 

กิจกรรมที่ 1 ค่าจ้างครูเชี่ยวชาญ จ านวน 6 คน 
รวมค่าจ้างครูเชี่ยวชาญ ค่าครองชีพชั่วคราว  

 
1,077,000 

 
กิจกรรมที่ 2 ค่าจ้างบุคลากร จ านวน 10 คน 
รวมค่าจ้างบุคลากร ค่าครองชีพชัว่คราว  

1,723,200 
 

กิจกรรมที่ 3 ค่าจ้างครูต่างชาติ 3 คน 
รวมค่าจ้างครูตา่งชาติ  

1,292,400 

รวมงบประมาณที่ใช้ทั้งสิ้น 4,092,600 บาท 

6. สถานที่ด าเนินการ  โรงเรียนพุนพินพิทยาคม 

 7. การวัดและประเมินผลโครงการ 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือวัดและ
ประเมินผล 

เชิงปริมาณ 1. จัดเก็บข้อมูลจากเอกสาร หลักฐาน 
2. การนิเทศติดตาม 

1. แบบเก็บข้อมูล 
2. แบบนิเทศติตาม 
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ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือวัดและ
ประเมินผล 

1.มีครูที่มีความรู้ความสามารถในสาขา
เฉพาะที่เพียงพอต่อความต้องการ 

2. มีบุคลากรที่เพียงพอตอ่การบริหาร
จัดการของโรงเรียน 

  

เชิงคุณภาพ 

1. บุคลากรปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมาย มีความรับผิดชอบอย่างดี 

3. การประเมินผลการปฏิบัติงาน 3. แบบประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน 

 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (ดูจากวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้) 

      8.1 โรงเรียนมีครูและบุคลากรเพียงพอต่อการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียน 

     8.2  บุคลากรปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 

ลงชื่อ.............................................................ผู้เสนอโครงการ 
(นางสาวอรจิรา มีศรี) 

 ……..………../…………………………/……………… 
 
 

    ลงชื่อ...........................................                 ลงชื่อ.........................................ผู้เห็นชอบโครงการ   
                   (นางสาวอรจิรา    มีศรี)                                      (นายธีรเดช  จูท่ิ่น) 
               หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล             ผู้อ านวยการโรงเรียนพุนพินพิทยาคม    
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อนุมัติงบประมาณ จ านวน... 4,092,600......บาท 

โดยใช้เงิน      1.  อุดหนุนการเรียนการสอน  ................. บาท     

 2.  อุดหนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน .................. บาท 

                  3.  บกศ ......... 4,092,600. .................. บาท     

 4.  รายได้สถานศึกษา ................. บาท   

                  5.  อื่น ๆ ....................................………………… บาท 

 
                                                    ลงชือ่……………………………………………… 
                             (นายธรีเดช  จู่ทิ่น) 
          ผู้อ านวยการโรงเรียนพุนพินพทยาคม 
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แผนงาน/โครงการ 

โรงเรียนพุนพินพิทยาคม  ประจำปีงบประมาณ 2565  

ชื่อแผนงาน : กิจการนักเรียน 
ชื่อโครงการ : คา่ใช้จา่ยในการเข้ารว่มโครงการและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเกินมาตรฐานทีร่ัฐจดัให ้
สนองกลยุทธ์โรงเรียน : กลยุทธ์ ข้อที ่1     สพม.11 ข้อที่ 1  สพฐ. ข้อที่ 1 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา : 
 มาตรฐานที่ 1 ตัวบง่ชี้ที่ 1.1, 1.2 
ลักษณะโครงการ :   โครงการต่อเน่ือง   โครงการใหม ่   
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ : นางเพชรา  ทรายขาว 
กลุ่มบริหารงานที่รับผิดชอบ : กลุ่มบริหารงานกจิการนักเรียน 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล  

ในปัจจุบันเทคโนโลยีมีบทบาทในการบริหารงานมากขึ้น การบริหารจัดการข้อมูลที่ดี มีความถูกต้อง                  
มีความทันสมัย มีความรวดเร็ว ส่งผลให้การตัดสินใจในการบริหารงานได้ดีขึ้น จากพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 หมวด 9 ได้กล่าวถึง 
การใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา มาตรา 65 ให้มีการพัฒนาบุคลากรทั้งทางด้านผู้ผลิตและผู้ใช้เทคโนโลยีเพื่อ
การศึกษาเพื่อให้มีความรู้ ความสามารถและทักษะในการผลิต รวมทั้งการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ ดังนั้นกระทรวงศึกษาธิการจึงได้นำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในกระบวนการบริหารจัดการ
และการให้บริการ  ด้านการศึกษา ซึ่งในปัจจุบนัเป็นที่ยอมรับว่าข้อมูลสารสนเทศเป็นทรัพยากรที่จำเป็นอย่าง
ยิ่ง ผูใ้ดได้ข้อมูลสารสนเทศที่ถูกต้องรวดเร็วกว่าจะเป็นผู้ได้เปรียบเพราะสามารถใช้ข้อมูลสารสนเทศเหล่านั้น
ประกอบ การตัดสินใจในเรื่องต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว ดังนั้นการวางแผนการศึกษาและกำหนดนโยบายต้องมี
ระบบข้อมูลสารสนเทศที่มีคุณภาพ ถูกต้อง ตรงตามความต้องการ ทันสมัย สะดวกต่อการใช้งานจะช่วยให้
การวางแผนบริหารจัดการและการตัดสินใจดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  

จากการใช้โปรแกรมระบบปฏิบัติการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ในภาคเรียนที่ 1 ปี
การศึกษา 2564 ที่ผ่านมา พบว่า โปรแกรมดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อนักเรียน ครู ผู้ปกครอง เป็น
อย่างยิ่ง เนื่องจาก ได้มีการดูแลช่วยเหลือนักเรียนร่วมกัน เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาได้ อย่าง
ทันท่วงที เพื่อที่จะนำมาใช้ในการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีประสิทธิภาพอย่าง
ต่อเน่ือง ตามโมดุลต่างๆ ประกอบด้วย 

1.ระบบลงเวลานักเรียน 
2. ระบบคัดกรองนักเรียน 
3. สาระน่ารู้ 
4. ระบบลงเวลานอกสถานที่ (รองรับนักศึกษาฝึกงาน) 
5. ระบบแจ้งการบ้าน 
6. ระบบรายงานต่างๆ 
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7. ระบบเช็กกิจกรรมหน้าเสาธง 
8. ระบบแจ้งผลการเรียน 
9. ระบบจัดการข้อมูลนักเรียน 
10. ระบบเช็กเวลาเรียนรายคาบ 
11. ระบบข้อมูลสุขภาพ 
12. ระบบบริหารจัดการบุคลากร 
13. ระบบเยี่ยมบ้านนักเรียน 
14. ระบบห้องสนทนา (Chat) 
15. ระบบจัดการสิทธิ์การใช้งาน 
16. ระบบประเมินพฤติกรรมนักเรียน (SDQ) 
17. ระบบห้องสมุดออนไลน์ 
18. ระบบจัดการหอพัก 
19. ระบบประเมินความฉลาด (EQ) 
20. ระบบแจ้งข่าวสารผู้ปกครองและครู 
21. ระบบชำระเงินออนไลน์ (Student Pay) 
22. ระบบความประพฤติและเกียรติคุณ 
23. ระบบแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆ (ไทม์ไลน)์ 

2. วัตถุประสงค ์
2.1 เพื่อให้ครูที่ปรึกษา/ครูประจำวิชาและผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่าง

เป็นระบบ 
2.2 เพื่อให้ครูและผู้ปกครองร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงที 
2.3 เพื่อพัฒนาข้อมูลสารสนเทศระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนใหป้ระสิทธิภาพ มีความถูกต้อง 

เป็นปัจจุบนั สามารถตรวจสอบได้และมีความสะดวกต่อการใช้งาน 
2.4 เพื่อให้โรงเรียนสามารถวางแผนจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนได้ตรงตามศักยภาพของผู้เรียน 
 

3. เป้าหมาย 
3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
 3.1.1  ครูที่ปรึกษาทุกหอ้งเรียนใช้โปรแกรม Student Care ไม่ตำ่กวา่ร้อยละ 100 
 3.1.2  นักเรียนทกุห้องเรียนใช้โปรแกรม Student Care ไม่ตำ่กวา่ร้อยละ 85 
 3.1.3  ผู้ปกครองทุกห้องเรียนใช้โปรแกรม Student Care ไม่ตำ่กวา่ร้อยละ 70 
3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ  

3.2.1 ครูที่ปรึกษา/ครูประจำวิชา มีข้อมูล/สารสนเทศระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ที่มีประสิทธิภาพ มีความถูกต้อง เป็นปัจจุบนั สามารถตรวจสอบได้และมีความสะดวกต่อการใช้งาน 

 3.2.2  ครูและผู้ปกครอง ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 มีระดับความพึงพอใจในการใช้
โปรแกรมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในระดับดี 
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4. รายละเอียดกิจกรรมและคำชี้แจงงบประมาณ 
 4.1 ระยะที่ 1 ปีงบประมาณ 2565 (1 เมษายน 2565 - 30 กันยายน 2565) 

ท่ี 
รายการ/กิจกรรม

สำคัญ 
งบประมาณ ระยะเวลา

ดำเนินการ 
ชื่อผู้รับผิดชอบ 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 
1 ประชุมชี้แจงผู้เกี่ยวข้อง

วางแผนการปฏิบัติงาน 
- - - - เม.ย. 65 นางเพชรา  ทรายขาว 

2 เสนอโครงการ - - - - เม.ย. 65 นางเพชรา  ทรายขาว 
3 แต่งตั้งคณะกรรมการ

ดำเนินงาน 
- - - - พ.ค. 65 นางเพชรา  ทรายขาว 

4 ดำเนินกิจกรรมตาม
โครงการ 

- 430,800 - 430,800 ตลอดปี
การศกึษา 

นางเพชรา  ทรายขาว 

5 สรุป/รายงานผล - - - - ก.ย. 65 นางเพชรา  ทรายขาว 
รวม - 430,800 - 430,800   

 
 4.2 ระยะที่ 2 ปีงบประมาณ 2565 (1 ตุลาคม 2565 - 31 มีนาคม 2566) 

ท่ี 
รายการ/กิจกรรม

สำคญั 
งบประมาณ ระยะเวลา

ดำเนินการ 
ชื่อผู้รับผิดชอบ 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 
1 ประชุมชี้แจงผู้เกี่ยวข้อง

วางแผนการปฏิบัติงาน 
- - - - ต.ค. 65 นางเพชรา  ทรายขาว 

2 เสนอโครงการ - - - - ต.ค. 65 นางเพชรา  ทรายขาว 
3 แต่งตั้งคณะกรรมการ

ดำเนินงาน 
- - - - ต.ค. 65 นางเพชรา  ทรายขาว 

4 ดำเนินกิจกรรมตาม
โครงการ 

- 430,800 - 430,800 ตลอดปี
การศกึษา 

นางเพชรา  ทรายขาว 

5 สรุป/รายงานผล - - - - มี.ค. 66 นางเพชรา  ทรายขาว 
รวม - 430,800 - 430,800   

 
 

5. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ตลอดปีการศึกษา 
    สถานทีด่ำเนินการ 
 1. โรงเรียนพุนพินพิทยาคม 
 
 

6. งบประมาณ 
 เงินงบประมาณปี 2565  ระยะที่ 1 จำนวน 430,800 บาท 
 เงินงบประมาณปี 2565  ระยะที่ 2 จำนวน 430,800 บาท 
 รวมเงินงบประมาณปี 2565 จำนวน 861,600 บาท   
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7. หน่วยงาน/ผู้ที่เกี่ยวข้อง 
 7.1 – 
 
 

8. ระดับความสำเร็จ/การประเมินผล 

ตัวบ่งช้ี วธิีการประเมิน เครื่องมือ 

8.1 เชิงปริมาณ 
     8.1.1 ครูที่ปรึกษาทุกห้องเรียนใช้โปรแกรม Student 
Care    ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 100 
     8.1.2 นักเรียนทุกห้องเรียนใช้โปรแกรม Student Care    
ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 85 
     8.1.3 ผู้ปกครองทุกห้องเรียนใช้โปรแกรม Student Care 
ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70 
 

 
สอบถาม 

 
สอบถาม 

 
สอบถาม 

 
แบบสอบถาม 

 
แบบสอบถาม 

 
แบบสอบถาม 

8.2 เชิงคุณภาพ 
     8.2.1 ครูที่ปรึกษา/ครูประจำวิชา มีข้อมูล/สารสนเทศ
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีประสิทธิภาพคือ มีความถูก
ต้อง เป็นปัจจุบัน สามารถตรวจสอบได้และมีความสะดวกต่อ
การใช้งาน 
     8.2.2 ระดับความพึงพอใจต่อการใช้ โปรแกรมระบบ 
ปฏิบัติการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 

 
สอบถาม 

 
 

สอบถาม 

 
แบบสอบถาม 

 
 

แบบสอบถาม 

 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
9.1  ครูที่ปรึกษา/ครูประจำวิชาและผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเป็น

ระบบ 
9.2  ครูและผู้ปกครองร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงที 
9.3 พัฒนาข้อมูลสารสนเทศระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความถูก

ต้อง                 เป็นปัจจุบนั สามารถตรวจสอบได้และมีความสะดวกต่อการใช้งาน 
9.4  โรงเรียนสามารถวางแผนจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนได้ตรงตามศักยภาพของผู้เรียน 

ลงชื่อ.............................................................ผู้เสนอโครงการ 
(นางเพชรา  ทรายขาว) 

……..………../…………………………/……………… 
 
 

ลงชื่อ.............................................                            ลงชือ่.........................................ผู้เห็นชอบโครงการ   

        (นางเพชรา  ทรายขาว)                                  (นางรจนา  จันทร์ชว่ง) 
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานกจิการนกัเรียน                 รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานกจิการนักเรียน  
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อนุมัติงบประมาณ จำนวน  861,600 บาท 
โดยใช้เงิน      1.  อุดหนุนการเรียนการสอน……………………….…... บาท     
 2.  อุดหนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ........................ บาท 
                  3.  บกศ                                    861,600   บาท     
 4.  รายได้สถานศึกษา………………………….…………….บาท   
                  5.  อื่นๆ ....................................………………………… บาท 
 
 

ลงชื่อ……………………………………………………………. 

               (นายธีรเดช  จู่ทิ่น) 
            ผู้อำนวยการโรงเรียนพุนพินพทยาคม 
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ชื่องาน/โครงการ ค่าสาธารณูปโภคภายในโรงเรยีน  
ลักษณะโครงการ     ◻ โครงการใหม่     🗹  โครงการต่อเนื่อง ◻  โครงการพิเศษ 
สนองกลยุทธ์ของโรงเรียน ข้อที่ 1  โครงการหลักที่ 1 
สนองมาตรฐานของโรงเรียน  
    มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 

   ข้อที่ 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน      ตัวบ่งชี้ย่อยที่  .............. 
   ข้อที่ 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน    ตัวบ่งชี้ย่อยที่ ............... 

  มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา ตัวบ่งชี้ย่อยที่    2.2   
  มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ตัวบ่งชี้ย่อยที่ 3 , 4 , 5 
ค่านิยม 12 ประการ ข้อที่ 10 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาววนิดา   เซ่ียงฉิน      
งาน /กลุ่มสาระ  งานการเงิน           
กลุ่มบริหาร งานงบประมาณ 
ระยะเวลาดำเนินงาน/โครงการ เมษายน 2565 – มีนาคม 2566 

1.  หลักการและเหตุผล 
 ในปัจจุบันพลังงานที่ใช้อยู่ไม่ว่าจะเป็นค่าน้ำค่าไฟฟ้าค่าโทรศพัท์เป็นสิ่งต้องตระหนักถึงการประ
หยัดพลังงานสาธารณูปโภคดังนั้นเพื่อให้มีการดำเนินการประหยัดพลังงานเกี่ยวกับสาธารณูปโภคอ
ย่างต่อเน่ือง จึงไดจ้ัดทำโครงการนี้เพื่อสรา้งจิตสำนึกในการประหยัดพลังงานดังกล่าว 
 
2.  วัตถุประสงค์โครงการ      
 1.เพื่อให้นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนมีส่วนรว่มในโครงการประหยัดพลังงานสาธารณูป 
โภค 
  2.เพื่อเป็นการลดปริมาณการใช้พลังงาน 
       3.เพื่อจ่ายเป็นค่าสาธารณูปโภค 
 
3.  เป้าหมายโครงการ 
 3.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ  

 1.เพื่อมีงบประมาณเพียงพอในการเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภค ร้อยละ 100 
 3.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ  

 1.เพื่อให้โรงเรียนมีเงินสำหรับจ่ายค่าสาธารณูปโภคอย่างเพียงพอ 
       2.เพื่อให้โรงเรียนสามารถดำเนินกิจกรรมในการเรียนการสอนได้ตลอดปีการศึกษา 
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4.  วิธีการดำเนินโครงการ 
 4.1 ขั้นเตรียมการ (Plan) 
   ชี้แจงคณะผู้บริหาร คณุครูและบุคลากรทุกท่าน 
เพื่อรณรงคร์่วมกันประหยัดพลังงาน ภายในโรงเรยีนพุนพินพิทยาคม       
 
  4.2 ขั้นดำเนินการ  
 

กิจกรรม
ท่ี 

 ชื่อกิจกรรม 
สถานที่ดำเนิน 

กิจกรรม 
ระยะเวลา 

งบประมาณที่ 
ใช ้(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 
กิจกรรม 

1 
ประหยัดพลังงาน 

ไฟฟ้า 
ร.ร.พุนพินพิทยาคม 

 ตลอดป ี
การศกึษา 

 1,292,400 
นางสาววนดิา   

เซ่ียงฉิน 
 

 
หมายเหตุ : เงินบำรุงการศึกษา 
 
 4.3 ขั้นทบทวนตรวจสอบ (Check) 

  สำรวจใบแจ้งหนี้ เพื่อควบคุมค่าใช้จ่าย ให้เป็นไปตามนโยบายการประหยัดพลังงาน 
ภายในโรงเรียน 

4.4 ขั้นสรุปผลและรายงาน (Action) 
  สรุปค่าใช้จา่ยตามโครงการ เพื่อประเมินผลโครงการ และปรับปรุงในปีถัดไป 

5. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การไฟฟ้าสว่นภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานี,   

6. งบประมาณที่ใช้ 
 แผนงบประมาณ: ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา จำนวน 1,292,400 บาท 
 

ท่ี กิจกรรม 

ปีการศึกษา 2565 
เงินอุดหนุน เงินรายได้สถานศึกษา 

รวม กิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน 

รายหัว 
เงินระดม 
ทรัพย์ 
(บกศ) 

เงินอ่ืนๆ 

1 ประหยัดพลังงานไฟฟ้า   1,292,400  1,292,400 
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7. การวัดและประเมินผลโครงการ 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือวัดและ 

ประเมินผล 

เชิงปริมาณ   
1. หลักฐานใบแจ้งหนี ้
 

1.จัดเก็บข้อมูลจากเอกสาร 
หลักฐานใบแจ้งหนี ้
2.สัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง 
3. สังเกต 
4. วิเคราะห์ สังเคราะห์ รายละเอียดจาก 
    -   หลักฐานใบแจ้งหนี ้

แบบสอบถามความพึงพอใจ 

เชิงคุณภาพ   
1.เพื่อให้โรงเรียนมีเงินสำหรับจ่าย
ค่าสาธารณูปโภคอยา่งเพียงพอ 
2.เพื่อให้โรงเรียนสามารถดำเนิน 
กิจกรรมในการเรียนการสอนได้ 
ตลอดปีการศึกษา 

  

 
 
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

 8.1 ให้นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนมีส่วนรว่มในโครงการประหยัดพลังงานสาธารณูปโภค 
 8.2 เพื่อเป็นการลดปริมาณการใชพ้ลังงาน 

8.3 เพื่อจ่ายเป็นค่าสาธารณูปโภค 
 

 
ลงชื่อ.............................................................ผู้เสนอโครงการ 

   (นางสาววนดิา   เซ่ียงฉิน) 
................/.................../.............. 

 

 
  ลงชื่อ.............................................                   ลงชื่อ.........................................ผู้เห็นชอบโครงการ   
          (นางสาววนิดา   เซ่ียงฉิน)                                 (นางดวงสมร  คำเงิน) 
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณ          รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานงบประมาณ 
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อนุมัติงบประมาณ จำนวน 1,292,400 บาท 
โดยใช้เงิน  
           1.  อดุหนุนการเรียนการสอน ......................บาท  
           2.  อดุหนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ............... บาท 
           3.  เงินระดมทรัพย ์        1,292,400        บาท     
           4.  รายได้สถานศึกษา อื่นๆ   ......…………..  บาท   
           5.  อื่น ๆ ................................………………… บาท 
 
 
                                        ลงชื่อ………………………………………………… 
                                           (นายธีรเดช   จู่ทิ่น) 

ผู้อำนวยการโรงเรียนพุนพินพิทยาคม 
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แบบเสนองาน/โครงการ  ประจ าปีการศึกษา 2565 

 
ชื่องาน/โครงการ ประกนัอุบัติเหตุกลุ่ม นักเรียนโรงเรียนพุนพินพิทยาคม  
ลักษณะโครงการ      โครงการใหม่       โครงการต่อเน่ือง   โครงการพิเศษ 
สนองกลยุทธ์ของโรงเรียน กลยุทธิ์ที่ 1 ด้านการจัดการศกึษาที่มีคณุภาพ  

 กลยุทธ์ที่ 6 ด้านการพฒันาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมี
ส่วนร่วมในการจัดการศกึษา 

สนองมาตรฐานการศึกษา  
  มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 

   ข้อที่ 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน       ตัวบ่งชี้ย่อยที่ 1-5 
   ข้อที่ 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน     ตัวบ่งชี้ย่อยที่ 1-4 

  มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา  ตัวบ่งชี้ย่อยที่ 1-6 
  มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  ตัวบ่งชี้ย่อยที่ 1-5 
ส่งเสริมค่านิยม 12 ประการ ข้อที่........1-12................................................... 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางอุฬาริน  รู้พันธ์ 
งาน /  กลุ่มสาระ งานอนามัยโรงเรียน  
กลุ่มบริหาร.....กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
ระยะเวลาด าเนินงาน/โครงการ ........ปีการศกึษา 2565 

1.หลักการและเหตุผล 
2.   เพื่อเป็นการตอบสนองตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษาที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกาย และ
สุขภาพจิตทีด่ี มกีารประกันตนเองมิให้เกิดอุบัติเหตุ แต่ในปัจจุบันก็ยังมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นบ่อยครั้งภายใน
โรงเรียน และนอกโรงเรยีน ดังนั้นเพื่อเป็นการรองรับปัญหาที่เกิดขึ้น โรงเรียนจึงจัดให้มีการประกนั
อุบัติเหตุแก่บุคลากรและนักเรียน 
3. วัตถุประสงค์ 

3.1 ผลผลิต ( Outputs) 
1. ประกันอุบัติเหตุให้นักเรียน ครู และบุคลากรทุกคน 
2. เพื่อสร้างความมั่นใจให้กนันักเรียน ครู บุคลากร และผู้ปกครองในด้านการช่วยเหลือ 

3.2 เพื่อตอบสนองตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษาทีมุ่่งเน้นให้ผู้เรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกาย และ
สุขภาพจิตทีด่ ี

ผลลัพธ์ ( Outcomes) 
1. เพื่อให้บุคลากรและนักเรียนมีหลักประกันเมื่อมีอุบัติเหตุเกิดขึ้น 
2. เพื่อให้บุคลากรและนักเรียนมีความมั่นใจในการด าเนินชีวิต 
3. เพื่อเป็นขวัญและก าลังใจ 
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3. เป้าหมาย (โดยให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์) 
3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ (ระบุขนาด ปริมาณของผลงานที่เกิดขึ้นหลังจากด าเนินการเสร็จ) 

1. นักเรียน ครู บุคลากรโรงเรียนพุนพินพิทยาคม 100 % มีประกันอุบัติเหตุที่โรงเรียน
ด าเนินการให้ 

3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ (ระบุผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นหลังจากด าเนินการเสร็จ) 
1. บุคลากรและนักเรียนได้รับการบริการด้านประกันอุบัติเหตุอย่างครบถ้วน 
2. เพื่อให้การด าเนินงานของโรงเรียนตอบสนองตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษาที่มุ่งเน้น
ให้ผู้เรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่ดี  

  2. นักเรียน ครู ผู้ปกครอง บุคลากรทุกคนมีความพึงพอใจ ในการด าเนินงานของ
สถานศึกษาด้านการประกันสุขภาพ  
4. วิธีการด าเนินการ 

กิจกรรม 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมที่ ๑  
๑. ขั้นเตรียม (Plan)   

- ส ารวจข้อมูลปัจจุบัน 
- จัดท าค าสั่งผู้รับผิดชอบงานแต่ละฝ่าย 
- ก าหนดคุณสมบัติผู้เสนอราคาส าหรับอุบัติเหตุกลุม่นักเรียน 

ครู และบุคลากรทุกคน 
- ประชุมชี้แจงถึงความส าคัญของโครงการ ท าความเข้าใจใน

รายละเอียดการเบิกจ่าย 

เมษายน 2565 นางอุฬาริน  
รู้พันธ ์ 
ผู้เกี่ยวข้องทุก
คน 
 

๒. ขั้นปฏิบัติ (DO)  
- ยืนซองเสนอเง่ือนไข ผลประโยชน์จากประกันของแต่ละ

บริษัท และพิจารณา 
- เปรียบเทียบค่าใช้จ่าย และผลประโยชน์ที่นักเรียนจะได้รับ 
- ประกาศบริษัทที่ไดร้ับการพิจารณา  
- ฝ่ายการเงินด าเนินการ ประชุม และพิจารณาเกบ็รวมกับ

เงินบ ารุงการศึกษา 
- ส่งรายละเอียดนักเรียน บุคลากร ให้บริษัทด าเนนิการจดัท า 
- ระยะเวลาในการด าเนินงาน 1 ปีการศึกษา ด าเนินการ

เบิกจ่ายโดยฝ่ายพยาบาล  

พฤษภาคม 2565 

๓. ขั้นติดตามผล (Check)  
- ติดตามการเบิกจ่ายอุบัติเหตุทุกเดือน ตลอดปีการศึกษา 

๔. ขั้นสรุปรายงานผล (Action)  
- สิ้นปี สรุปยอดนักเรียนและบุคลากรที่ไดร้ับบริการจาก

ประกันอุบัติเหตุทั้งหมดของการประกันอุบัติเหตุ 
- เสนอผู้บริหาร และจัดท าบันทึกขอท าประกันอุบัติเหตุ

ส าหรับปีต่อไป 

มีนาคม  2566 
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5. งบประมาณ 

5.1 งบประมาณทั้งหมด  430,800  บาท ( แปดแสนเจ็ดพันบาทถ้วน ) 
- เงินอุดหนุนการจดัการเรียนการสอน.................บาท 
- เงินอุดหนุนกิจกรรมพฒันาผู้เรียน.................บาท 
- เงินรายไดส้ถานศึกษา  430,800   บาท 
- เงินรายไดส้ถานศึกษาอื่น ๆ ..........บาท 

 
6.2 รายละเอียดกิจกรรมและค าชี้แจงงบประมาณ 

 
ท่ี 

 
รายการ/กิจกรรมส าคัญ 

งบประมาณ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

 
ชื่อ

ผู้รับผิดชอบ 
ค่าตอบแ
ทน 

ค่าใช้สอย ค่า
วัสด ุ

รวม 

1 ประชุมชี้แจงการด าเนินงาน     มิถุนายน 2565  
2 ส ารวจความจ าเป็น/กิจกรรมที่

จ าเป็น/กิจกรรมทีต่้องท า 
    พฤษภาคม 

2565 
 

 - จดัเก็บค่าประกันอุบัติเหตุ
รวมกับค่าบ ารุงการศึกษา
นักเรียน 200 บาท /คน  

- 430,800 - -  - จดัเก็บค่า
ประกัน
อุบัติเหตุโดย
ฝ่ายการเงิน 
- จดัท า
เอกสาร
เบิกจ่าย 
- ค่าตอบแทน
กับบริษัทโดย
ฝ่ายพยาบาล  
(นางอุฬาริน  
รู้พันธ์) 

- จดัท าเอกสาร เบิกจา่ยค่า
สสินไหม / ผลประโยชน์จาก
ประกันอุบัติเหตุ กรณีนกัเรียน
หรือบุคลากรประสบอุบัติเหตุ
แต่ละครั้ง  

     

- กระดาษ ส าหรับจดัท า
เอกสารของโรงเรียนเกี่ยวกับ
งานอุบัติเหตุ จ านวน 3 รีม 

  360 360  

รวม   360 360   
  
6. ระยะเวลาด าเนินการ 

ปีการงบประมาณ 2565 
7. สถานที่ด าเนินการ 

โรงเรียนพุนพินพทิยาคม 
8. หน่วยงาน / ผู้ที่เกี่ยวข้อง 
 โรงเรียนพุนพินพทิยาคม 

โรงเรียนพยาบาลพุนพิน และโรงพยาบาลอื่น ๆ ทีน่ักเรียนใช้บริการ 
บริษัทประกันภัยที่ได้รับการพิจารณา  

 



461 

 

9. การประเมินผล  
 

ตัวบ่งช้ี วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
9.1 เชิงปริมาณ   
 (ระบุขนาด ปริมาณของผลงานที่
เกิดขึ้นหลังจากด าเนินการเสร็จ) 
1. นักเรียน คร ูบุคลากรโรงเรียน
พุนพินพิทยาคม 100 % มีประกัน
อุบัติเหตุที่โรงเรียนด าเนินการให้ 
  

 
ตรวจสอบ แบบบันทึกการ
การด าเนินงาน 
 
 
ประเมินความพึงพอใจ 
 

 
แบบตรวจสอบ 
 
 
 
 แบบประเมินความพึงพอใจ 
 

9.1 เชิงคุณภาพ 
(ระบุผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นหลังจาก
ด าเนินการเสร็จ) 
1. บุคลากรและนักเรียนได้รับการ
บริการด้านประกันอุบัติเหตุอย่าง
ครบถ้วน 
2. เพื่อให้การด าเนินงานของ
โรงเรียนตอบสนองตามมาตรฐาน
คุณภาพการศกึษาที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียน
มีสุขนิสัย สุขภาพกาย และ
สุขภาพจิตทีด่ี  
3. นักเรียน คร ูผู้ปกครอง บุคลากร
ทุกคนมีความพึงพอใจในการ
ด าเนินงานของสถานศึกษา 

 
บันทึกการด าเนินงาน 
สอบถามความพึงพอใจ 

 
แบบบันทึกการด าเนินงาน 
แบบสอบถามความพึงพอใจ 

 
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ผลผลิต ( Outputs) 

1. ประกันอุบัติเหตุให้นักเรียน ครู และบุคลากรทกุคน 100 % 
2. นักเรียน คร ูบุคลากร และผู้ปกครองมีความมัน่ใจให้กันในด้านการบรกิาร และการ

ช่วยเหลือจากการท าประกันอุบัติเหตุ 
3. ตอบสนองตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษาทีมุ่ง่เน้นให้ผู้เรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกาย 

และสุขภาพจิตที่ด ี
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ลงชื่อ.............................................................ผู้เสนอโครงการ 
( นางอุฬาริน  รู้พันธ ์) 

 ……..………../…………………………/……………… 
 
     ลงชื่อ.....................................................               ลงชื่อ.........................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
           ( นายจรัส แกว้มณี )                                            (นายธรีเดช  จู่ทิ่น) 
    รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารทั่วไป                          ผู้อ านวยการโรงเรียนพุนพินพทยาคม 
                                           

     
 
 
 
อนุมัติงบประมาณ จ านวน  430,800  บาท 
โดยใช้เงิน      1.  อุดหนุนการเรียนการสอน  .......................... บาท     

 2.  อุดหนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ..................... บาท 

                  3.  บกศ .............................. 430,800.............. บาท     

 4.  รายได้สถานศึกษา .....................................  บาท   

                  5.  อื่น ๆ ....................................…………………  บาท 

                                                                                     
                                                                  ลงชื่อ………………………………………………… 
              (นายธรีเดช  จู่ทิ่น) 
                                                                     ผู้อ านวยการโรงเรียนพุนพินพทยาคม 
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ส่วนที่ 5 

รายงานการด าเนินโครงการ ตามแผนปฏิบัติการประจ าปี ปีการศึกษา 2564 
(จ าแนกตามกลุ่มงาน) 

 
                                                                                                                           
ตารางที่ 1 สรุปการด าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี ปีการศึกษา 2564 (จ าแนกตามกลุ่มงาน) 

กลุ่ม
งาน 

รายการ 
โครงการ กิจกรรม 

รวม
โครงการ 

ด าเนินการ 
ไมไ่ด้

ด าเนินการ 
รวม

กิจกรรม 
ด าเนินการ 

ไมไ่ด้
ด าเนินการ 

1 กลุ่มงานบริหารวชิาการ 18   16                                               2 94 45 49 
2 กลุ่มงานกิจการนักเรียน 9 5 4 30 11 19 
3 กลุ่มงานบริหารงาน

บุคลากร 
6 5 1 13 9 4 

4 กลุ่มงานบริหารงาน
งบประมาณ 

5 5 0 17 16 1 

5 กลุ่มงานบริหารงานทัว่ไป 7 5 2 33         21 12 
รวม 5 กลุ่มงาน 45 36 9 187 102 85 

ร้อยละ 100 80.00 20.00 100 54.54 45.46 
 

จากตารางที่ 1 สามารถสรุปการด าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี ปีการศกึษา 2564 โดย
จ าแนก ตามกลุ่มงาน 5 กลุ่มงาน แบ่งเป็น 45 โครงการ ไดด้ าเนินการเสรจ็สิ้นบรรลุวัตถุประสงค์ จ านวน 36
โครงการ คดิเป็น ร้อยละ 80.00 และไม่สามารถด าเนินการได้จ านวน 9 โครงการ คดิเป็นร้อยละ 20.00 และ
จ าแนกตามกิจกรรมม ีจ านวน 187 กิจกรรม ไดด้ าเนินการเสร็จสิ้นบรรลวุัตถุประสงค์จ านวน 102 กิจกรรม คิด
เป็นร้อยละ 54.54 และ ไม่สามารถด าเนินการไดจ้ านวน 85 กิจกรรม คดิเป็นร้อยละ 45.46 

 ทั้งนี้การที่ไม่สามารถด าเนินโครงการ/กิจกรรม ได้นั้น เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ะระบาดของโรค
ติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข โดยลักษณะของ
โครงการ/กิจกรรม ที่ไม่สามารถด าเนินการได้นั้น จะเป็นกิจกรรมที่มีความเกี่ยวข้องกับผู้เรียน บุคคล หน่วยงาน
ภายในและภายนอกจ านวนมาก เกินกว่าที่มาตรการการควบคุมก าหนดไว้และเพื่อให้เกิดความปลอดภัย 
รวมทั้งการลดการแพร่ระบาดของโรค ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงมีความจ าเป็นต้องงดการจัด
กิจกรรม ซึ่งถือเป็นอุปสรรคที่ส าคัญในการที่จะด าเนินการโครงการและกิจกรรมให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผน
ที่วางไว้ได้  

นอกจากนี้บางโครงการ/กิจกรรม ได้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการด าเนินการให้มีความสอดคล้อง 
เหมาะสม กับสถานการณ์ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้ ในลักษณะของการจัดกิจกรรมในรูปแบบ Online 
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แทนการ Onsite ตามรูปแบบเดิม เพื่อน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง แม้อยู่ในช่วง
สถานการณ์ที่ไม่ปกติ 

ตารางที่ 2 สรุปการด าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี ปีการศึกษา 2564 

กลุ่มงานที่ 1  กลุ่มงานบริหารวิชาการ 

ที่ โครงการ 
กิจกรรม 

จ านวน
กิจกรรม 

ด าเนินการ 
ไม่ได้

ด าเนินการ 
1 โครงการพัฒนางานวิชาการ 17 12 5 
2 โครงการค่ายวิชาการ 3 0 3 
3 โครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 6 3 3 
4 โครงการพัฒนาระบบงานประกันคุณภาพภายใน

สถานศึกษา 
4 2 2 

5 โครงการรับนักเรียน 1 1 0 
6 โครงการจดัหาวัสดุอุปกรณ์ส าหรับนักเรียน 10 7 3 
7 เศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา 9 3 6 
8 โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ 5 1 4 
9 โครงการเพิ่มผลสัมฤทธิท์างการเรียน 12 5 7 
10 โครงการแนะแนวการศกึษาสัญจร 1 1 0 
11 โครงการ พัฒนาห้องเรียน SMART CLASSROOM 

TECHNOLOGY 
1 1 0 

12 โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียน 12 3 9 
13 โครงการเปิดบ้านวิชาการ โรงเรียนพุนพินพิทยาคม  

(Open House) 
1 0 1  

14 โครงการจดัหาคอมพวิเตอร์ที่เกินจากรัฐจดัให้ 2 2 0 
15 โครงการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

อินเทอร์เน็ตในโรงเรียน 
2 2 0 

16 โครงการทัศนศึกษา 2 0 2 
17 โครงการค่ายพักแรมลกูเสือ-เนตรนาร ี 4 1 3 
18 โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ส าหรับนักเรียนโครงการ

ห้องเรียนพิเศษ 
2 1 1 

รวม 94 45 49 
ร้อยละ 100 47.87 52.13 

  

 จากตารางที่ 2 สามารถสรุปการด าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี ปีการศกึษา 2564 ของ 
กลุ่มงานที่ 1 กลุ่มงานบรหิารงานวิชาการ ได้วา่ ประกอบด้วยโครงการ รวมทั้งสิ้น 18 โครงการ จ านวน 94 
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กิจกรรม ได้ด าเนินการ จ านวน 45 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 47.87 ไม่ด าเนนิการ จ านวน 49 กิจกรรม คิดเป็น
ร้อยละ 52.13 

 ทั้งนี้การที่ไม่สามารถด าเนินโครงการ/กจิกรรม ได้นั้น เน่ืองจากสถานการณ์การแพร่ะระบาดของโรค
ติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพรร่ะบาดของ
โรคตดิเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 

 นอกจากนี้ลักษณะของโครงการ/กิจกรรม ในกลุ่มงานวิชาการ มีความเกี่ยวข้องกับผู้เรียนโดยตรง และ
ยังเกี่ยวข้องกับบุคคลจ านวนมาก และปัจจัยอื่น ๆ เช่น ความพร้อมของผู้เรียนในด้านอุปกรณ์ สัญญาณ
อินเทอร์เน็ต การดูแลผู้เรียนที่อาจท าได้ยากในกิจกรรมต่าง ๆ ท าให้การท าความรู้จักกับผู้เรียนเพื่อสร้าง
ปฏิสัมพันธ์กับครู หรือ วิทยากรภายนอก หรือการรับทราบปัญหา การแก้ปัญหา การติดตาม ติดต่อ
ประสานงานมีความยากล าบาก จึงเป็น ปัญหาและอุปสรรคที่ส าคัญในการด าเนินการเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

ตารางที่ 3 สรุปการด าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี ปีการศึกษา 2564 

กลุ่มงานที่ 2  กลุ่มงานกิจการนักเรยีน 

ที่ โครงการ 
กิจกรรม 

จ านวน
กิจกรรม 

ด าเนินการ 
ไม่ได้

ด าเนินการ 
1 โครงการส่งเสริมคุณธรรม 13 6 7 
2 โครงการ “ส่งรุ่นพี่ยินดรีุน่” ประจ าปีการศกึษา 2564 1 0 1 
3 โครงการโรงเรียนสีขาว 1 0 1 
4 โครงการปัจฉิมนิเทศและพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้ส าเร็จ 1 0 1 
5 โครงการปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 2 0 2 
6 โครงการส่งเสริมสวัสดิภาพนักเรียน 3 1 2 
7 ส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน (สภานักเรียน) 4 2 2 
8 โครงการจดัซื้อวัสด-ุอุปกรณ์ ส านักงานกิจการนกัเรียน 1 1 0 
9 โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 4 1 3 

รวม 30 11 16 
ร้อยละ 100 36.67 63.33 

 จากตารางที่ 3 สามารถสรุปการด าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี ปีการศกึษา 2564 ของ 
กลุ่มงานที่ 2 กลุ่มงานกจิการนักเรียน ได้วา่ ประกอบด้วยโครงการ รวมทั้งสิ้น 9 โครงการ จ านวน 30 กิจกรรม 
ได้ด าเนินการ จ านวน 11 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 36.67 ไมด่ าเนินการ จ านวน 16 กิจกรรม คดิเป็นร้อยละ 
63.33 

 ทั้งนี้การที่ไม่สามารถด าเนินโครงการ/กิจกรรม ได้นั้น เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ะระบาดของโรค
ติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข และมีความเกี่ยวข้อง
กับผู้เรียนโดยตรง  การติดตาม ติดต่อประสานงานมีความยากล าบาก จึงเป็น ปัญหาและอุปสรรคที่ส าคัญใน
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การด าเนินการเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ท าให้ไม่สามารถด าเนินกิจกรรมตามโครงการได้ทุกโครงการตาม
แผนปฏิบัติการประจ าปี ปีการศึกษา 2564 

ตารางที่ 4 สรุปการด าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี ปีการศึกษา 2564 

กลุ่มงานที่ 3  กลุ่มงานบริหารบุคคล 

ที่ โครงการ 
กิจกรรม 

จ านวน
กิจกรรม 

ด าเนินการ 
ไม่ได้

ด าเนินการ 
1 โครงการพัฒนาบุคลากร 2 1 1 
2 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงาน

บุคคล 
2 2 0 

3 โครงการปรับปรุงห้องส านักงานกลุ่ม 3 2 1 
4 โครงการจดัจ้างบุคลากร 3 3 0 
5 โครงการเสริมสรา้งขวัญและก าลังใจ 2 1 1 
6 โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากร 1 0 1 

รวม 13 9 4 
ร้อยละ 100 69.23 30.77 

 

 จากตารางที่ 4 สามารถสรุปการด าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี ปีการศกึษา 2564 ของ 
กลุ่มงานที่ 3 กลุ่มงานบรหิารบุคลากร ไดว้่า ประกอบด้วยโครงการ รวมทัง้สิ้น 6 โครงการ จ านวน 13 กจิกรรม 
ได้ด าเนินการ จ านวน 9 กิจกรรม คดิเป็นร้อยละ 69.23 ไม่ด าเนินการ จ านวน 4 กิจกรรม คดิเป็นร้อยละ 
30.77 

 ทั้งนี้การที่ไม่สามารถด าเนินโครงการ/กิจกรรม ได้นั้น เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ะระบาดของโรค
ติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข และมีความเกี่ยวข้อง
กับบุคลากรจ านวนมาก  การติดตาม ติดต่อประสานงานมีความยากล าบาก จึงเป็น ปัญหาและอุปสรรคที่ส าคัญ
ในการด าเนินการเพื่อพัฒนาคุณภาพของบุคลากร ท าให้ไม่สามารถด าเนินกิจกรรมตามโครงการได้ทุกโครงการ
ตามแผนปฏิบัติการประจ าปี ปีการศึกษา 2564 
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ตารางที่ 5 สรุปการด าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี ปีการศึกษา 2564 

กลุ่มงานที่ 4  กลุ่มงานบริหารงบประมาณ 

ที่ โครงการ 
กิจกรรม 

จ านวน
กิจกรรม 

ด าเนินการ 
ไม่ได้

ด าเนินการ 
1 โครงการพัฒนาระบบงานบริหารงานงบประมาณ 6 6 0 
2 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าแผนพัฒนา 1 1 0 
3 โครงการประกันอุบัติเหตุ 1 1 0 
4 โครงการค่าสาธารณูปโภคภายในโรงเรียน 8 7 1 
5 โครงการการจดัซื้อวัสด ุ– อุปกรณ์ส าหรับการจัดการเรียน

การสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ
ไวรัส   Covid – 19 

1 1 0 

รวม 17 16 1 
ร้อยละ 100 94.12 5.88 

 

 จากตารางที่ 5 สามารถสรุปการด าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี ปีการศกึษา 2564 ของ 
กลุ่มงานที่ 4 กลุ่มงานบรหิารงบประมาณ ไดว้่า ประกอบด้วยโครงการ รวมทั้งสิ้น 5 โครงการ จ านวน 17
กิจกรรม ได้ด าเนินการ จ านวน 16 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 94.12 ไม่ด าเนินการ จ านวน 1 กิจกรรม คิดเป็น
ร้อยละ 5.88 

 ทั้งนี้การที่ไม่สามารถด าเนินโครงการ/กิจกรรม ได้นั้น เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ะระบาดของโรค
ติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข และมีความเกี่ยวข้อง
กับบุคลากรจ านวนมาก  ท าให้ไม่สามารถด าเนินกิจกรรมตามโครงการได้ทุกโครงการตามแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี ปีการศึกษา 2564 

ตารางที่ 6 สรุปการด าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี ปีการศึกษา 2564 

กลุ่มงานที่ 5  กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป 

ที่ โครงการ 
กิจกรรม 

จ านวน
กิจกรรม 

ด าเนินการ 
ไม่ได้

ด าเนินการ 
1 โครงการพัฒนาอาคารสถานที่ 18 13 5 
2 โครงการพัฒนากลุ่มงานบริหารทั่วไป 3 3 0 
3 โครงการพัฒนางานอนามัย 1 1 0 
4 โครงการกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 1 0 1 
5 โครงการชุมชนสัมพันธ ์ 4 0 4 
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ที่ โครงการ 
กิจกรรม 

จ านวน
กิจกรรม 

ด าเนินการ 
ไม่ได้

ด าเนินการ 
6 โครงการบริการสื่ออุปกรณ์งานโสตทัศนศึกษา 3 1 2 
7 โครงการการเฝ้าระวังและป้องกันการแพรร่ะบาดและ

ควบคุมโรคตดิเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
3 3 0 

รวม 33 21 12 
ร้อยละ 100 63.64 36.36 

 

 จากตารางที่ 6 สามารถสรุปการด าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี ปีการศกึษา 2564 ของ 
กลุ่มงานที่ 4 กลุ่มงานบรหิารงบประมาณ ไดว้่า ประกอบด้วยโครงการ รวมทั้งสิ้น 7 โครงการ จ านวน 33
กิจกรรม ได้ด าเนินการ จ านวน 21 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 63.64 ไม่ด าเนินการ จ านวน 12 กิจกรรม คิดเป็น
ร้อยละ 36.36 

 ทั้งนี้การที่ไม่สามารถด าเนินโครงการ/กิจกรรม ได้นั้น เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ะระบาดของโรค
ติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข และมีความเกี่ยวข้อง
กับบุคลากรจ านวนมาก  ท าให้ไม่สามารถด าเนินกิจกรรมตามโครงการได้ทุกโครงการตามแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี ปีการศึกษา 2564 

 



แผนป


