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คำนำ 

 

 ตามแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2564 โรงเรียนพุนพินพิทยาคมไดจ้ัดทำดำเนินงานตาม 
แผนปฏิบัติการปีการศึกษา 2564 บัดนี้งนโครงการหรือกจิกรรมไดด้ำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อยและเป็นไป 
อย่างดีและเป็นระบบมีการศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหาและความต้องการการกำหนดเป้าหมายในการ 
พัฒนาการวางแผนตามการปฏิบัติงานตามแผนการนิเทศติดตามผล และประเมินโครงการเพือ่นำผลการ 
ประเมินโครงการไปใช้ในการพัฒนางานอย่างต่อเน่ือง 
 จึงขอขอบคุณบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการกิจกรรมทุกทา่นที่ให้ความรว่มมือในการ 
ดำเนินการในการปฏิบัตติามแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2564 ทำให้การดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย 
ที่กำหนดซึ่งเกิดประโยชน์สูงสุดต่อโรงเรียนพุนพนิพิทยาคมและผู้เกี่ยวข้องสำหรับใช้ในการพัฒนางานให้มี 
ความกา้วหน้าต่อไป 
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ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียนพุนพินพิทยาคม 
1.สภาพทั่วไป 
 1.1 สภาพทั่วไปโรงเรียนพุนพินพิทยาคม 

 ชื่อโรงเรียนพุนพินพิทยาคม ที่ตั้ง เลขที่ 125 หมู่ที่ 3ต าบลท่าข้าม อ าเภอพุนพินจังหวัดสุราษฏร์ธานี 
ส ั งก ัดส  าน ักงานเขตพ ื ้นท ี ่การศ ึกษา ม ัธยมศ ึกษาเขต 11 โทร0-7731-1321 โทรสาร 0-7731-1999  e-mail: 
Pk_school@outlook.co.th, website : www.phunphin.ac.th เป ิดสอนระด ับช ั ้นม ัธยมศึกษาป ีท ี ่  1 ถึง
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เนื้อที่ 39 ไร่ 3 งาน 36 ตารางวา เขตพื้นที่บริการต 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
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Tambon_8417.png
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1.2 ประวัติโรงเรียนโดยย่อ 
   20 กุมภาพันธ์ 2518 อ าเภอขอจัดตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาประจ าอ าเภอ 
   มีนาคม 2518 กรมสามัญศึกษาให้จังหวัดคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้น ม.ศ1 
   13 มิถุนายน 2518 กระทรวงศึกษาธิการประกาศจัดตั้งชื่อโรงเรียน“พุนพินพิทยาคม ” 
   ปีการศึกษา 2518 รับคัดเลือกเช้าโครงการโรงเรียนผู้น าการใช้หลักสูตร 
     2536 เป็นโรงเรียนแม่แบบแนะแนว โรงเรียนเป้าหมายการพัฒนาการ 
แนะแนวและสอร.โรงเรียนพัฒนาห้องสมุดแบบเครือข่ายศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนวิชาศิลปศึกษาดนตรีและ
นาฏศิลป ์
     2540 เป็นโรงเรียนปฏิรูปการศึกษา 
     2545 โรงเรียนแกนน าใช้หลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
     2547 โรงเรียนเข้าร่วมโครงการความสามารถพิเศษด้านภาษาไทย   
ภาษาอังกฤษ  และคณิตศาสตร์ของสถานศึกษา 
   2548 โรงเรียนเป็นศูนย์ ERIC ของเขตพื้นที่การศึกษาสุราษฏร์ธานีเขต 2 
   2551 โรงเรียนผู้น าการเปลี่ยนแปลง 

     2551 เป็นโรงเรียนร่วมโครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลกกับชมรมพุทธศาสน์สากล 
   2552 เป็นโรงเรียนสีขาว 

     2553 ได้รับการรับรองโรงเรียนมาตรฐานระบบต้านยาเสพติดจากอาสา
กาชาด สภากาชาดไทย 
    2553 เป ็นโรงเร ียนน  าร ่องความปลอดภ ัยด ้านจราจรระด ับจ ังหวัด
สุราษฏร์ธานี 
   2556 ได้รับรางวัลสถานศึกษาพอเพียง กระทรวงศึกษาธิการ 

     2557 ได้รับรางวัลโรงเรียนระดับเพชร ในโครงการโรงเรียนต้นแบบระบบ
มาตรฐานต้านยาเสพติด 
    2558 ได้รับการประกาศเกียรติคุณเป็นโรงเรียนดีเด่นในการส่งเสริมพัฒนา
และพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนในด้านคุณธรรม จริยธรรม ความเสียสละและการเป็นผู้น า 
    2559 ได้รับรางวัลผลงานดีเด่นด้านสถานศึกษาพอเพียงปี 2559 
    2560 ได้รับรางวัลผลงานดีเด่นด้านสถานศึกษาพอเพียงปี 2560 
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 1.3 เอกลักษณ์ของโรงเรียน 
 
  
  
 
  
 สัญลักษณ์  เทวรูปพระนารายณ ์
 คติพจน์   สพฺเพส ส คปูตาน สามคฺควีุฑฺฒิสาฐิกา 

(รู้รักสามัคคี มองโลกแต่แง่ดี ลดเงื่อนไขและข้อแม้ส่วนตน มุ่งผลที่เกิดแก่
องค์กร) 

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

สีเหลือง หมายถึง ความสุภาพ ออ่นโยน นิ่มนวล ความมสีัมมาคารวะ ความรู้ ปัญญา 
สีเขียว + สีเหลือง หมายถึง ความส าเร็จ ความสมหวังที่มาจากพื้นฐานของสติปัญญา ความรู้ ความ

สุภาพ ออ่นโยน และ ความมีสัมมาคารวะ ท าให้เกิดความสุขในชีวิต 
 ค าขวัญโรงเรียน  เรียนดี มีวินัย ใจกตัญญู รู้คุณธรรม 

อักษรย่อของโรงเรียน พ.ค.ที่ซึ่งพาพวกเราทุกคนไปสู่ความดีงาม 
อัตลักษณ์ของโรงเรียน    ยิ้มไหว ้ ทกัทายกัน 
ค่านิยมองค์กร  โรงเรียนพุนพินพทิยาคมองค์กรแห่งการเรียนรู้เชิดชูคุณธรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

โครงสร้างงานบริหารโรงเรียนพุนพินพิทยาคม 
 

 

 

 

 

 

   

 

ผู้อำนวยการสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

สำนักงานกลุ่มบริหารวิชาการ 
     กลุ่มงานหลักสูตรและการจัดการเรียน การสอน 
     กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
     กลุ่มงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
     กลุ่มนิเทศภายใน 

กลุ่มงานทะเบียน – วัดผลและประเมินผลการศึกษา 
     กลุ่มงานส่งเสริมความรู้ทางวิชาการ 

กลุ่มงานพัฒนาสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้ 
กลุ่มงานบริหารบุคคล 
กลุ่มงานจัดทำสำมะโนประชากรวัยเรียน 
กลุ่มงานห้องเรียนพิเศษ 

 กลุ่มงานประกันคุณภาพการศึกษา 

 

สำนักงานกลุ่มอำนวยการ 
กลุ่มงานแผนงานและงบประมาณ 

- งานข้อมูลและสารสนเทศ 
- งานพัฒนานโยบายและแผน 
- งานการเงิน การบัญชี การพัสดุและ

สินทรัพย ์
- งานจัดการควบคุมภายในสถานศึกษา 

กลุ่มงานบริหารงานบุคลากร 
- งานอัตรากำลัง การกำหนดตำแหน่งและ

วิทยฐานะ 
- งานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง 
- งานพัฒนาบุคลากรและเสริมสร้าง

ประสิทธิภาพ 
- งานบำเหน็จความชอบและทะเบียน

ประหวัด 
กลุ่มงานธุรการ 
กลุ่มงานการจัดระบบโครงสร้างการบริหาสถานศึกษาและพัฒนา

องค์กร 

สำนักงานกลุ่มบริหารทั่วไป 

- กลุ่มงานสิ่งแวดล้อมอาคาร
สถานที่ 

- กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ 
- กลุ่มงานเลขานุการและ

คณะกรรมการสถานศึกษาข้ัน
พื้นฐาน 

- กลุ่มงานสัมพันธ์ชุมชน 
- กลุ่มงานรักษาความปลอดภัย

และเวรยาม 
- กลุ่มงานยานพาหนะ 

 

 

 

 

 

สำนักงานกลุ่มกิจการนักเรียน 
- กลุ่มงานส่งเสริมกิจกรรมนักเรียน 
- กลุ่มงานระบบดูแลช่วยเหลือ

นักเรียน 
- กลุ่มงานอนามัยโรงเรียน 
- กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและ  

โภชนาการ 
- กลุ่มงานสวัสดิการ สวัสดิภาพและ

กองทุนพัฒนาการศึกษา 
 

นักเรียน 

 

รองผู้อำนวยการกลุม่บริหารวิชาการ รองผู้อำนวยการกลุม่งบประมาณ รองผู้อำนวยการกลุม่บริหารทั่วไป รองผู้อำนวยการกลุม่กจิการนักเรียน 

เครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน 
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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 ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 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   
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รายงานผลการดำเนินการโครงการแผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2563 
โรงเรียนพุนพินพิทยาคม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธาน ี

 
วิสัยทัศน์ 
โรงเรียนพุนพินพทิยาคมจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพบนพื้นฐานความเป็นไทยก้าวไกลสู่มาตรฐานสากล 
พันธกิจ 
1.พัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานสู่มาตรฐานระดับชาติและระดับสากล 
2.ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรและคา่นิยมไทย 
3.พัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและบูรณาการการจัดการศึกษา 
เป้าประสงค์ 
1. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการทดสอบระดับชาติสูงขึ้น 
2. นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม คณุลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสตูรและค่านิยมของคนไทย 12 ประการ 
3. คร ูผู้บริหารมีศกัยภาพและสมรรถนะต่อการจดัการศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
4. ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศกึษา12 ประการ 
กลยุทธ ์
1. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตรและส่งเสริมความสามารถด้าน 
เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ 
2. ปลูกฝังคุณธรรม ความรักชาติ ในความเป็นชาติไทยและวิถีชีวิตตามหลกัปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง 
3. จัดการศึกษาให้ประชากรในวัยเรียนอย่างทัว่ถึงและผู้เรียนได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มตาม 
4. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศกึษาทั้งระบบให้สามารถจดัการเรียนการสอนได้อยา่งมีคุณภาพ 
5. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางการกระจายอำนาจทางการศึกษาตาม 
หลักธรรมภิบาลโดยน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนและความรว่มมือกับองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นเพื่อ 
ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศกึษา 
ค่านิยมองค์กร 
โรงเรียนพุนพินพทิยาคมองค์กรแห่งการเรียนรู้เชิดชูคุณธรรม 

ยุทธศาสตร์โรงเรียน 
ประเด็นยุทธศาสตร ์
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศกึษาชั้นพืน้ฐาน 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การเพิ่มโอกาสให้ผู้เรียนเข้าถึงบริการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบการบรหิารจัดการ 
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ทิศทางการพัฒนาการศกึษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 
วิสัยทัศน์ 
สำนักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศึกษา เขต 11 เป็นองค์กรที่มีการบริหารจัดการอยา่งมีประสิทธภิาพ 
ในการขับเคลื่อนการศึกษาขั้นพื้นฐานให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศกึษา พัฒนาสู่ความเป็นเลิศในระดับ 
สากล 
พันธกิจ 
พัฒนาและส่งเสริมสนับสนุนการจดัการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ผู้เรียนระดับมธัยมศึกษาทกุคนได้รับ 
การศกึษาอย่างมีคณุภาพ ตามมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาสู่ระดับสากล โดยให้ผู้เรียนเป็นบุคคลที่มีความรู ้
คู่คุณธรรม 

กลยุทธ ์
การแข่งขัน 
กลยุทธ์ที ่1 ดา้นการจดัการศกึษาเพื่อความมั่นคง 
กลยุทธ์ที ่2 ดา้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมการจดัการศึกษาเพื่อสรา้งขีด ความสามารถใน 
กลยุทธ์ที ่3 ดา้นการส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
กลยุทธ์ที ่4 ดา้นโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียม การเข้าถึงบริการทางการศึกษา 
กลยุทธ์ที ่s ดา้นการจัดการศึกษาเพื่อสรา้งเสริมคณุภาพชวีิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
กลยุทธ์ที ่6 ดา้นการพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจดั 
การศกึษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน 970,000 970,000 0 100.00

2 ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน 449,800 449,800 0 100.00

3 ค่าหนังสือเรียน ค่าหนังสือเรียน 2,943,060 1,884,999 1,058,061 64.05

4 งบส ารองจ่าย 1.งบส ารองจ่าย 1,056,000 436,600 619,400 41.34

1 โครงการพัฒนางาน
วิชาการ

1.การจัดข้อมูลสารสนเทศ 83,500 78,000 5,500 93.41
2.การจัดตารางสอน 5,000 5,000 0 100.00

3.การจัดท ามาตรฐานของโรงเรียน 9,500 0 9,500 0.00
4.การพัฒนางานสารบรรณงานวิชาการ 57,770 56,725 1,045 98.19
5.การสอบวัดสมรรถนะครูทางด้าน
การวัดผลประเมินผล

15,400 0 15,400
0.00

6.การอบรมพัฒนาบุคลากรระบบ
บันทึกผลการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน

12,000 0 12,000
0.00

7.การพัฒนาระบบบันทึกผลพัฒนา
คุณภาพของผู้เรียน

118,600 67,450 51,150
56.87

8.งานทะเบียนประวัตินักเรียน 11,910 11,910 0 100.00
                                         9.งานตรวจสอบคุณวุฒิทางการ

ศึกษาของนักเรียน
7,000 6,990 10

99.86

10.งานจัดท าเอกสารทางการ
ศึกษาปพ.1, ปพ.2 , ปพ.3 ,  ปพ.5 
ปพ.6, ปพ. 7

29,120 27,300 1,820

93.75

11 งานประมวลผลข้อมูลและ
คลังข้อมูลในระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและโปรแกรมคอมพิวเตอร์

34,500 34,498 2

99.99

12 งานย้ายนักเรียนและเทียบโอน 1,980 1,908 72 96.36
13 การนิเทศภายในโรงเรียน ภาค
เรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2564

2,500 0 2,500
0.00

14 การนิเทศภาคเรียนท่ี 2 ปี
การศึกษา 2564ส านักงานหลักสูตร
สถานศึกษา

2,500 0 2,500

0.00

15 การพัฒนาระบบงานจัดซ้ือวัสดุ
ส านักงานหลักสูตรสถานศึกษา

11,400 11,400 0
100.00

16 พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
เรียนรวม

55,264 51,014 4,250
92.31

ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2565 โรงเรียนพุนพินพิทยาคม

กลุ่มงานวิชาการ

ความก้าวหน้า(%)
งบประมาณ

คงเหลือ
งบประมาณ
เบิกจ่ายแล้ว

งบประมาณท่ีต้ัง
ใว้

กิจกรรมโครงการล าดับ
ท่ี

รายละเอียดการเบิก - จ่ายงบประมาณปีการศึกษา 2564 



ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2565 โรงเรียนพุนพินพิทยาคม

ความก้าวหน้า(%)
งบประมาณ

คงเหลือ
งบประมาณ
เบิกจ่ายแล้ว

งบประมาณท่ีต้ัง
ใว้

กิจกรรมโครงการล าดับ
ท่ี

รายละเอียดการเบิก - จ่ายงบประมาณปีการศึกษา 2564 

17 พัฒนางานแนะแนว 15,000 2,200 12,800 14.67

รวมเงิน 472,944 354,395 118,549 74.93

2  โครงการค่ายวิชาการ

1 กิจกรรมค่ายเยาวชนพลังงาน 
“EN-Camp”

14,660 0 14,660 0.00

2. ค่าย ICT ส าหรับนักเรียนท่ัวไป 12,370 0 12,370 0.00

3 ค่ายเตรียมความพร้อมเพ่ือแข่งขัน
ทักษะทางวิชาการ

300,000 0 300,000 0.00

รวมเงิน 327,030 0 327,030 0.00

3  โครงการส่งเสริม
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

1 กิจกรรมสวนสนามและกล่าวค า
ปฏิญาณ

4,700 0 4,700 0.00

2 กิจกรรมถวายราชสดุดี 8,600 1,000 7,600 11.63

3 กิจกรรมการเรียนการสอนลูกเสือ
และวันส าคัญต่าง ๆ

39,000 0 39,000 0.00

4 กิจกรรมชุมนุม 13,470 0 13,470 0.00

5 นักศึกษาวิชาทหาร 141,500 14,400 127,100 10.18

6 นักศึกษาอาสาจราจร 12,750 12,750 0 100.00

รวมเงิน 220,020 28,150 191,870 12.79

4 โครงการพัฒนา
ระบบงานประกัน
คุณภาพภายใน
สถานศึกษา

1 พัฒนาระบบประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา

7,200 0 7,200

0.00

2 พัฒนาห้องส านักงานประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา

38,800 30,800 8,000

79.383 การจัดการงานสารสนเทศ
โรงเรียน 5,600 4,200 1,400 75.00

4 ปรับปรุงพัฒนาระบบการ
ประเมินผลการควบคุมภายใน

8,330 0 8,330 0.00

รวมเงิน 59,930 35,000 24,930 58.40

5 โครงการรับนักเรียน 87,605 32,935 54,670 37.59

6  โครงการจัดหาวัสดุ
อุปกรณ์ส าหรับนักเรียน



ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2565 โรงเรียนพุนพินพิทยาคม

ความก้าวหน้า(%)
งบประมาณ

คงเหลือ
งบประมาณ
เบิกจ่ายแล้ว

งบประมาณท่ีต้ัง
ใว้

กิจกรรมโครงการล าดับ
ท่ี

รายละเอียดการเบิก - จ่ายงบประมาณปีการศึกษา 2564 

1 จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์-สารเคมี 280,110 280,110 0 100.00

2 พัฒนาการเรียนการสอนสู่
ความเป็นเลิศทางศิลปะ 
(ทัศนศิลป์)

52,990 52,890 100 99.81

3 งานจัดซ้ือวัสดุส านักงานกลุ่ม
สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

25,485 25,485 0 100.00

4 พัฒนาคุณภาพการจัดการ
เรียนการสอนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
(งานส านักงาน)

22,230 0 22,230 0.00

5 วัสดุส าหรับการจัดการเรียน
การสอนและการสอบ

650,000 45,770 604,230 7.04

6 กิจกรรมส่งเสริมการจัดการ
เรียนรู้ประจ าวัน

45,000 9,700 35,300 21.56

7 จัดซ้ือวัสดุ อุปกรณ์ และ
พัฒนาส่ือการเรียนการสอนกลุ่ม
สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม

50,000 44,500 5,500 89.00

8 จัดซ้ือวัสดุ อุปกรณ์ ส่ือการ
เรียนการสอนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

49,930 0 49,930 0.00

9 จัดซ้ือส่ือวัสดุ ส่ือการเรียนการ
สอนกลุ่มสาระภาษาไทย

36,000 0 36,000 0.00

10 จัดซ้ือวัสดุการสอนดนตรีไทย 100,000 100,000 0 100.00

รวมเงิน 1,311,745 558,455 753,290 42.57

7 โครงการเศรษฐกิจ
พอเพียงในสถานศึกษา

1 มะเม่าเพ่ือพ่อ 1,000 0 1,000 0.00
2 ปลูกกล้วยคุณธรรม 1,000 0 1,000 0.00
3 การเล้ียงปลา 5,000 4,600 400 92.00
4 กิจกรรมแปรรูปอาหารและถนอม
อาหาร

1,000 0 1,000 0.00

5 กิจกรรมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม 2,000 0 2,000 0.00
6 กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ 3,800 0 3,800 0.00

7 กิจกรรมหนังสือเล่มเล็กส่ือความรู้สู่
ความพอเพียง

1,000 0 1,000

0.00



ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2565 โรงเรียนพุนพินพิทยาคม

ความก้าวหน้า(%)
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คงเหลือ
งบประมาณ
เบิกจ่ายแล้ว

งบประมาณท่ีต้ัง
ใว้

กิจกรรมโครงการล าดับ
ท่ี

รายละเอียดการเบิก - จ่ายงบประมาณปีการศึกษา 2564 

8 พัฒนาห้องศาสตร์พระราชา
ใช้พัฒนาห้องศาสตร์พระราชา

5,000 5,000 0

100.00

9 โครงการโคกหนองนา 20,000 4,140 15,860 20.70

รวมเงิน 39,800 13,740 26,060 34.52

8 โครงการส่งเสริมความ
เป็นเลิศทางวิชาการ

1 การแข่งขันทักษะวิชาการงานศิลป
หัตกรรมนักเรียน

500,000 204,320 295,680 40.86

2 การแข่งขันวชิรวิชาการ 20,000 0 20,000 0.00

3 การแข่งขันทักษะวิชาการอ่ืนๆ 40,000 0 40,000 0.00

4 กิจกรรมส ารวจสถานท่ีแข่งขัน 20,000 0 20,000 0.00

5 กิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติ 10,000 0 10,000 0.00

รวมเงิน 590,000 204,320 385,680 34.63

9 โครงการเพ่ิม
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

     

1 ซ้ือผ้าหมึกพิมพ์ดีด 4,000 0 4,000 0.00

2 พัฒนาการเรียนการสอนคหกรรม 
(ห้องคหกรรม)

15,930 8,430 7,500 52.92

3 พัฒนาการเรียนการสอนคหกรรม
(ห้องแคนทีน)

15,530 0 15,530 0.00

4 พัฒนาการเรียนการสอนช่างไม้ 15,000 0 15,000 0.00
5 กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอน
วิชาคหกรรม (งานประดิษฐ์)

13,948 0 13,948 0.00

6 พัฒนาการเรียนการสอนงานตัดเย็บ 12,690 0 12,690 0.00

7 พัฒนาการเรียนการสอนงานเกษตร 17,500 0 17,500 0.00

8 กิจกรรมพัฒนาส่ือและการเรียนการ
สอนคณิตศาสตร์

13,280 13,280 0 100.00

9 การคัดกรองความสามารถในการ
อ่านและการเขียน

12,000 10,480 1,520 87.33

10 พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียน
การสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา
และพลศึกษา ระยะที 1

89,670 89,630 40 99.96
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11  โครงการติวเข้มเตรียมความ
พร้อมสู่การสอบ  GAT – PAT
นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 จัด
โครงการติวเข้มเตรียมความพร้อมสู่
การสอบ GAT – PAT นักเรียน
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6

29,850 0 29,850 0.00

12 พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียน
การสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา
และพลศึกษา (งานส านักงาน)

22,230 22,158 72 99.68

รวมเงิน 261,628 143,978 117,650 55.03

10 โครงการแนะแนว
การศึกษาสัญจร

                                   35,000 16,352 18,648 46.72

11 โครงการ พัฒนา
ห้องเรียน SMART 
CLASSROOM 
TECHNOLOGY

901,920 900,000 1,920 99.79

12 โครงการส่งเสริม
ศักยภาพผู้เรียน

1 การสอบธรรมศึกษา 25,850 0 25,850 0.00

2 เปิดโลกทัศน์ด้านการศึกษาต่อและ
การมีอาชีพ

22,125 0 22,125 0.00
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3 ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพนักเรียน
ด้านนาฏศิลป์ไทย

25,000 0 25,000 0.00

4 ส่งเสริมสุขภาพและสมรรถภาพ
ทางกาย

16,400 16,400 0.00

5 วันแห่งกิจกรรมภูมิศาสตร์และภูมิ
สารสนเทศ (GIS Day)

25,300 0 25,300 0.00

6 การน าเสนอผลงานการศึกษา
ค้นคว้าด้วยตนเอง (Symposium IS)

70,000 46,300 23,700 66.14

7 สัปดาห์คณิตศาสตร์ 16,100 0 16,100 0.00

8 Enjoy STEM Day 40,300 0 40,300 0.00

9 กิจกรรมวันตรุษจีน 16,000 15,998 2 99.99

10 กิจกรรมวันคริสต์มาส 10,000 10,000 0 100.00

11 กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 46,902 0 46,902 0.00

12 กีฬาภายใน 230,000 0 230,000 0.00

รวมเงิน 543,977 72,298 471,679 13.29

13 โครงการเปิดบ้าน
วิชาการ โรงเรียน
พุนพินพิทยาคม 
(Open House)

300,000 0 300,000 0.00

14 โครงการจัดหา
คอมพิวเตอร์ท่ีเกินจาก
รัฐจัดให้

1 จัดหาคอมพิวเตอร์ท่ีเกินจากรัฐจัดให้
 (ห้องคอมพิวเตอร์ 1)

682,189 682,189 0 100.00

2 จัดหาคอมพิวเตอร์ท่ีเกินจากรัฐจัดให้
 (ห้องคอมพิวเตอร์ 3

812,130 812,130 0 100.00

รวมเงิน 1,494,319 1,494,319 0 100.00

15  โครงการพัฒนาระบบ
คอมพิวเตอร์และ
เครือข่าย
อินเทอร์เน็ตภายใน
โรงเรียน

1 กิจกรรมพัฒนาระบบอินเทอร์เน็ต
ความเร็วสูง

150,000 143,443 6,557 95.63

2 จัดซ้ือ/จัดซ่อม วัสดุและครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์

180,480 12,330 168,150 6.83
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รวมเงิน 330,480 155,773 174,707 47.14

16 โครงการทัศนศึกษา

1 ทัศนศึกษานักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ตอนต้น

400,000 0 400,000 0.00

2 ทัศนศึกษานักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ตอนปลาย

315,000 0 315,000 0.00

รวมเงิน 715,000 0 715,000 0.00

17 โครงการค่ายพักแรม
ลูกเสือ-เนตรนารี

1 ลูกเสือ-เนตรนารี ช้ันม.1 200,000

2 ลูกเสือ-เนตรนารี ช้ันม.2 200,000

3 ลูกเสือ-เนตรนารี ช้ันม.3 185,000

รวมเงิน 585,000 77,255 507,745 13.21

18 โครงการส่งเสริม
คุณธรรม

1 กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธา
พิมลลักษณ พระบรมราชินี

1,000 0 1,000 0.00

2 กิจกรรมวันไหว้ครู 10,000 0 10,000 0.00

3 กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวัน
เข้าพรรษา

10,000 7,320 2,680 73.20

4 กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา 
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทร
รามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลท่ี10)

10,000 3,600 6,400 36.00

5 กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา 
สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ
 พระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวัน
แม่แห่งชาติ

15,000 8,550 6,450 57.00

6 กิจกรรมโครงการคุณธรรม (ท าบุญ 
ตักบาตร งานบุญ)

8,000 0 8,000 0.00

7 กิจกรรมวันลอยกระทง 35,000 0 35,000 0.00

8  กิจกรรมวันคล้ายวันพระบรมราช
สมภพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
 มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถ
บพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ

20,000 4,100 15,900 20.50

กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
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9 กิจกรรมวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปี
ใหม่และวันข้ึนปีใหม่ 2564

50,000 49,865 135 99.73

10 กิจกรรมค่ายคุณธรรม จริยธรรม 
เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต

48,600 0 48,600 0.00

11 กิจกรรมรับเสด็จ 30,000 0 30,000 0.00

12 กิจกรรมต้านทุจริต 1,200 0 1,200 0.00

13 กิจกรรมปรับปรุงมุมส่งเสริมอัต
ลักษณ์ของโรงเรียน

40,000 36,784 3,216 91.96

รวมเงิน 278,800 110,219 168,581 39.53

19
โครงการ “ส่งรุ่นพ่ียินดี
รุ่น” ประจ าปีการศึกษา
 2564

กิจกรรมส่งรุ่นพ่ียินดีรุ่นน้องประจ าปี
การศึกษา 2564

50,000 0 50,000 0.00

20 โครงการโรงเรียนสีขาว กิจกรรมโรงเรียนสีขาว 50,000 0 50,000 0.00

21
โครงการปัจฉิมนิเทศ
และพิธีมอบ
ประกาศนียบัตรผู้ส าเร็จ

 1.กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ม.3 และ ม.6 80,000 0 80,000 0.00

22

โครงการปฐมนิเทศ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ปีท่ี 1 และ 4

1.ปฐมนิเทศนักเรียนช้ัน ม.1 และ ม.4 26,200 0 26,200 0.00

2.มอบตัวเป็นศิษย์ 3,800 0 3,800 0.00

รวมเงิน 30,000 0 30,000 0.00

23
โครงการส่งเสริมสวัสดิ

ภาพนักเรียน

1.กิจกรรมอบรมการขับข่ีและตรวจ
สภาพรถ

25,000 0 25,000 0.00

2.กิจกรรมอบรมใบอนุญาตขับข่ี 25,000 0 25,000 0.00

3.กิจกรรมตาวิเศษ 250,000 250,000 0 100.00

รวมเงิน 300,000 250,000 50,000 83.33

24
โครงการส่งเสริม
ประชาธิปไตยใน
โรงเรียน (สภานักเรียน)

 1 Zoning cleaning 9,800 9,790 10 99.90

2. เลือกต้ังคณะกรรมการสภานักเรียน
 ประจ าปีการศึกษา 2565

7,450 7,450 0

100.00
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3.อบรมนักเรียนแกนน าต้านภัยยาเสพ
ติด ประจ าปีการศึกษา 2564

12,750 0 12,750

0.00

4. นารายณ์คัพ (นโยบาย
คณะกรรมการสภานักเรียนปี 2564)

10,000 0 10,000

0.00

รวมเงิน 40,000 17,240 22,760 43.10

25
 โครงการจัดซ้ือวัสดุ-
อุปกรณ์ ส านักงาน
กิจการนักเรียน

จัดซ้ือวัสดุ-อุปกรณ์ ส านักงานกิจการ
นักเรียน

22,000 21,980 20 99.91

26
โครงการระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน

1.กิจกรรมจัดซ้ือโปรแกรม
ระบบปฏิบัติการระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน

730,000 730,000 0 100.00

2.ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 5,000 0 5,000 0.00

3. กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง 
ประจ าปีการศึกษา 2564

119,500 0 119,500 0.00

4. กิจกรรมเย่ียมบ้านนักเรียน 160,000 0 160,000 0.00

รวมเงิน 1,014,500 730,000 284,500 71.96

27 โครงการพัฒนาบุคลากร
1.กิจกรรมพัฒนาคุณภาพครู
และบุคลากรทางการศึกษา
    

350,000 142,371 207,629 40.68

2.การพัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาสู่โรงเรียนมาตรฐานสากล

38,600 0 38,600 0.00

รวมเงิน 388,600 142,371 246,229 36.64

28
โครงการพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพ่ือการ
บริหารงานบุคคล

1.จัดจ้างผู้พัฒนาระบบสารสนเทศ
เพ่ือการบริหารงานบุคคล

30,000 30,000 0 100.00

2.เช่าเว็บโฮสต์ต้ิง (Web Hosting) 2,500 2,500 0 100.00

รวมเงิน 32,500 32,500 0 100.00

29 โครงการปรับปรุงห้อง
ส านักงานกลุ่มบุคคล

1.ปรับปรุงพัฒนาห้องส านักงาน 5,000 5,000 0 100.00

กลุ่มบริหารงานบุคคล
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2.กิจกรรมจัดซ้ือคุรุภัณฑ์-วัสดุอุปกรณ์
ส าหรับการปฏิบัติงานส านักงาน

45,760 45,370 390 99.15

3.จัดท าท าเนียบบุคลากร 25,400 0 25,400 0.00

รวมเงิน 76,160 50,370 25,790 66.14

30 โครงการจัดจ้างบุคลากร

1.ค่าจ้างครูเช่ียวชาญ 945,000 880,538 64,462 93.18

2.ค่าจ้างบุคลากร 1,512,000 1,512,000 0 100.00

3.โครงการจัดจ้างครูสอน
ภาษาต่างประเทศ (ครูต่างชาติ)

1,134,000 925,000 209,000 81.57

รวมเงิน 3,591,000 3,317,538 273,462 92.38

31
โครงการเสริมสร้าง
ขวัญและก าลังใจ

1.กระเช้าเย่ียมผู้มีอุปการะคุณ 25,000 0 25,000 0.00

2.กิจกรรมจัดหาของทีระลึกครูเกษียณ 4,500 4,500 0 100.00

รวมเงิน 29,500 4,500 25,000 15.25

32
โครงการพัฒนา
ศักยภาพครูและบุคลากร

1.พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากร 300,000 0 300,000 0.00

33 โครงการพัฒนาอาคาร
สถานท่ี

โครงการย่อยท่ี 1 ปรับปรุง
ห้องปฏิบัติการทางภาษา

5,500 0 5,500 0.00

โครงการย่อยท่ี 2 พัฒนาบรรยากาศ
และส่ิงแวดล้อม

1.ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสถานท่ี   770,000 343,850 426,150 44.66

2.ปรับปรุงซ่อมแซมเคร่ืองกรอง
น้ าด่ืมโรงเรียน 86,000

18,400 67,600 21.40

3.โรงเรียนสะอาดปราศจากขยะ 180,000 107,840 72,160 59.91

4.ปรับปรุงห้องผู้อ านวยการ 20,000 20,000 0 100.00

5.พัฒนาห้อง HCEC 180,000 95,300 84,700 52.94

รวมเงิน 1,236,000 585,390 656,110 47.36

โครงการย่อยท่ี 3 ปรับปรุงโรงอาหาร 30,000 0 30,000 0.00

โครงการย่อยท่ี 4 จัดซ้ือถังน้ าเย็น 10,000 0 10,000 0.00

กลุ่มงานบริหารท่ัวไป
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โครงการย่อยท่ี 5 ปรับปรุงพัฒนา
ห้องสมุดมีชีวิต

1.พัฒนาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ 17,800 0 17,800 0.00

2.มุมเฉลิมพระเกียรติ 16,500 0 16,500 0.00

รวมเงิน 34,300 0 34,300 0.00

โครงการย่อยท่ี 6 ปรับปรุงห้องระดับ
 ม.3

16,700 16,500 200 98.80

โครงการย่อยท่ี 7 ปรับปรุง
ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์

100,000 100,000 0 100.00

โครงการย่อยท่ี 8 ปรับปรุงห้อง
ปฏิบัติคอมพิวเตอร์ 4

44,000 44,000 0 100.00

โครงการย่อยท่ี 9 พัฒนาอาคาร 
สถานท่ีเขตรับผิดชอบกลุ่ม
บริหารงานกิจการนักเรียน

1.กิจกรรมปรับปรุงโรงจอด
รถจักรยานยนต์

50,000 50,000 0 100.00

2.กิจกรรมปรับปรุงห้องสภานักเรียน 17,000 17,000 0 100.00

3.กิจกรรมปรับปรุงห้องตัดผม 3,000 3,000 0 100.00

รวมเงิน 230,700 230,500 200 99.91

โครงการย่อยท่ี 10 โครงการ
ปรับปรุงห้อง
วิชาการ

200,000 187,300 12,700 93.65

34
โครงการพัฒนากลุ่ม
งานบริหารท่ัวไป

1.พัฒนางานเวรยามรักษาการณ์ 56,800 44,660 12,140 78.63

2.พัฒนาระบบงานส านักงานบริหาร
ท่ัวไป

41,130 13,810 27,320 33.58

3.พัฒนางานยานพาหนะ 300,000 123,582 176,418 41.19

รวมเงิน 397,930 182,052 215,878 45.75

35
โครงการพัฒนางาน
อนามัย

1.พัฒนางานอนามัย 50,000 24,170 25,830 48.34

36
โครงการกิจกรรมเพ่ือ
สังคมและ
สาธารณประโยชน์

1.กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ 20,000 0 20,000 0.00

37 โครงการชุมชนสัมพันธ์
1.การประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

13,500 0 13,500 0.00
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2.งานนารายณ์ร าลึก 85,000 0 85,000 0.00

3.งานคณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่า 
ครู ผู้ปกครอง

18,500 0 18,500 0.00

4.งานชมรมครูเก่าโรงเรียนพุนพิน
พิทยาคม

18,500 0 18,500 0.00

รวมเงิน 135,500 0 135,500 0.00

38
โครงการบริการส่ือ
อุปกรณ์งานโสตทัศน
ศึกษา

1.ปรับปรุงพัฒนาห้องประชาสัมพันธ์ 9,000 0 9,000 0.00

2.จัดซ้ือครุภัณฑ์ ส่ือ วัสดุและ
อุปกรณ์ต่างๆในงานโสตทัศนศึกษาและ
ประชาสัมพันธ์

82,000 26,000 56,000 31.71

3.กิจกรรมจัดท าและเผยแพร่จดหมาย
ข่าว วารสารประชาสัมพันธ์โรงเรียน

25,800 0 25,800 0.00

รวมเงิน 116,800 26,000 90,800 22.26

39

โครงการการเฝ้าระวัง
และป้องกันการแพร่
ระบาดและควบคุมโรค
ติดเช้ือไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19)

1.กิจกรรมเฝ้าระวัง 45,200 45,200 0 100.00

2.กิจกรรมจัดซ้ือวัสดุ อุปกรณ์ในการ
ด าเนินงานเฝ้าระวัง และอุปกรณ์ใน
การซ่อมบ ารุง ปรับปรุง พัฒนาระบบ
การดูแลและเฝ้าระวัง

328,500 303,941 24,559 92.52

3. กิจกรรมเยาวชนอาสาสาธารณสุข
โรงเรียนพุนพินพิทยาคม

48,150 21,595 26,555 44.85

รวมเงิน 421,850 370,736 51,114 87.88

40
โครงการพัฒนา
ระบบงานบริหารงาน
งบประมาณ

1.จัดซ้ือวัสดุ - ครุภัณฑ์ งานพัสดุและ
สินทรัพย์

57,340 39,800 17,540 69.41

2.ซ่อมแซม/บ ารุงรักษาครุภัณฑ์ 400,000 400,000 0 100.00

กลุ่มบริหารงบประมาณ
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3.ซ้ือครุภัณฑ์(กรณีซ่อมแซมไม่คุ้มค่า
และมีความจ าเป็นเร่งด่วน)

205,000 87,090 117,910 42.48

4.จัดจ้างถ่ายเอกสารห้องส านักงาน
โรงเรียนพุนพินพิทยาคม

60,000 17,145 42,855 28.58

5.จัดซ้ือวัสดุ - ครุภัณฑ์ งานการเงิน
และบัญชี

86,160 59,187 26,973 68.69

6.จัดซ้ือวัสดุ - ครุภัณฑ์ งานแผนงาน
และงบประมาณ

25,220 4,986 20,234 19.77

รวมเงิน 833,720 608,208 225,512 72.95

41
โครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการจัดท า
แผนพัฒนา

ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าแผนพัฒนา 100,000 58,960 41,040 58.96

42
โครงการประกันอุบัติเหตุ กิจกรรมประกันอุบัติเหตุ 420,000 0.00

43
โครงการค่า
สาธารณูปโภคภายใน
โรงเรียน

1.ประหยัดพลังงานไฟฟ้า 2,500,000

2.ประหยัดค่าน้ าประปา 480,000

3.ประหยัดค่าโทรศัพท์ 108,000

5.ประหยัดค่าบริการ Internet 20,000

6.ค่าไปรษณีย์ 9,600

7.ค่าเก็บขยะมูลฝอย 12,000
8.ศึกษาดูงานเพ่ือพัฒนาศักยภาพครู
และบุคลากร

300,000

รวมเงิน 3,429,600 629,848 2,799,752 18.37

44

โครงการการจัดซ้ือวัสดุ
 – อุปกรณ์ส าหรับการ
จัดการเรียนการสอน
ทางไกลในสถานการณ์
การแพร่ระบาดของเช้ือ
ไวรัส   Covid – 19

กิจกรรม 1.การจัดซ้ือวัสดุ – อุปกรณ์
และครุภัณฑ์ส าหรับการจัดการเรียน
การสอนทางไกลในสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของเช้ือไวรัส Covid – 19

500,000 500,000 0 100.00

45
โครงการพัฒนาแหล่ง
เรียนรู้ส าหรับนักเรียน
โครงการห้องเรียนพิเศษ
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1.จัดท าส่ือส าหรับนักเรียนโครงการ
ห้องเรียนพิเศษ

15,785 13,796 1,989 87.40

2.พัฒนาห้องสืบค้นส าหรับนักเรียน
โครงการห้องเรียนพิเศษ

1,059,500 0 1,059,500 0.00

รวมเงิน 1,075,285 13,796 1,061,489 1.28



   

วัตถุประสงค์ 

 1.เพื่อให้การดำเนินงานการใช้ทรัพยากร
ของสถานศึกษาให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และ
ประเมินผล 

 2.เพื่อให้ผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องเล็งเห็น
ความสำคัญของการป้องกันหรือลดความผิดพลาดใน
การพัฒนาระบบควบคุมภายในหน่วยงาน 

เป้าหมาย 

เป้าหมายเชิงปริมาณ 
      ร ้อยละ 90 ของแต่ละกลุ่มงานมีการจัดทำ
แผนการควบคุมภายใน ติดตามผลและรายงานผล
การควบคุมภายใน 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
 1.การดำเนินงานควบคุมภายในของแต่ละ
กลุ่มงานปฏิบติังานได้ถูต้องตามท่ีกำหนดใน
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2544 
ผลการดำเนินการ 
 การดำเนินงานควบคุมภายในเป็นไปตาม
แผนการบริหารจัดการความเสี ่ยง ม ีการกำกับ
ติดตามและรายงานสรุปผลการดำเนินบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ของกิจกรรม  
 

ปัญหา/อุปสรรค 

 - 

ข้อเสนอแนะ/แนวทางพัฒนา 

- 

                                        ภาพ 

 

➢ กิจกรรม : ปรับปรุงพฒันางานระบบการประเมินผลการควบคุมภายใน) 

 



วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อจัดซื้อวัสดุหรือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
สำหรับใช้ในการเรียนการสอนและการ
บริหารจัดการของกลุ่มงานคอมพิวเตอร์ 

2. เพื่อซ่อมบำรุงครุภัณฑ์สำหรับใช้ในการเรียน
การสอนคอมพิวเตอร์และการบริหารจัดการ
ของกลุ่มงานคอมพิวเตอร์ 

3. เพื่อจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์สำหรับสนับสนุน
และอำนวยการจัดการเรียนการสอน 

เป้าหมายเชิงปริมาณ 
1. จัดซื้อวัสดุสำหรับใช้ในการเรียนการสอน

คอมพิวเตอร์ จำนวน 6  ห้อง 
2. จัดซื้อหรือซ่อมครุภัณฑ์สำหรับใช้ในการ

เรียนการสอนคอมพิวเตอร์ จำนวน  6  ห้อง 
3. จัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์สำหรับสนับสนุน

และอำนวยการจัดการเรียนการสอนกลุ่ม
งานคอมพิวเตอร์ 

เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
1. มีวัสดุคอมพิวเตอร์สำหรับใช้ในการเรียน

การสอนคอมพิวเตอร์อย่างเพียงพอ 
2. มีครุภัณฑ์ใช้สำหรับใช้ในการเรียนการสอน

สามารถใช้งานได้และอย่างเพียงพอ  
3. ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่าย มีความ

พึงพอใจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ  80 อยู่ใน
ระดับ ดีมาก     

งบประมาณท่ีใช้   12,330  บาท 

 

 

ผลการดำเนินการ 

1. จัดซื้อวัสดุหรือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับ
ใช้ในการเรียนการสอนและการบริหาร
จัดการของกลุ่มงานคอมพิวเตอร์คิดเป็นร้อย
ละ 30 

2. จัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์สำหรับสนับสนุน
และอำนวยการจัดการเรียนการสอนคิดเป็น
ร้อยละ 30 

ปัญหาและอุปสรรค 

 เนื่องจากในปีการศึกษา 2564 เป็นช่วงแพร่
ระบาดโรคโควิดโรงเรียนจัดการเรียนการสอนแบบ
ออนไลน์ จึงไม่มีการซ่อมบำรุงครุภัณฑ์สำหรับใช้ใน
การเรียนการสอนคอมพิวเตอร์และการบริหาร
จัดการของกลุ่มงานคอมพิวเตอร์ การซื้ออุปกรณ์
ส่วนใหญ่ใช้สำหรับการสอนแบบออนไลน์ 

ข้อเสนอแนะ/แนวทางพฒันา 

-กลุ่มงานแผนงานฯ สร้างช่องทางสำหรับแสดงความ
คืบหน้าการดำเนินงานของแต่ละโครงการหรือ
กิจกรรมต่าง ๆ เช่น การใช้ Googe Sheet  แชร์
สิทธิ์การเข้าดูข้อมูลให้กับบุคลากรในองค์กร เพื่อให้ผู้
ท่ีรับผิดชอบทราบว่ามีการใช้งบประมาณในแต่ละ
ครั้งจำนวนเท่าไรและคงเหลือเท่าไรต้ังแต่เริ่มต้น
ปีงบประมาณ 

ภาพ 

 

 

กิจกรรม :  จัดซ้ือ/จัดซ่อม วัสดุและครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับห้องคอมพิวเตอร์ 
คอมพิวเตอร์......(รายงานทุกกิจกรรมในโครงการ)............... 

 



 
วัตถุประสงค์ 

1. นักเรียนมีสารเคมี และอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์
ประกอบในกระบวนการเรียนรู้ 

2. นักเรียนได้รับการพัฒนากระบวนการคิดขั ้นสูง  
ผ่านการจัดกระบวนการเรียนรู้โดยใช้สารเคมี และ
อุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ 

3. น ักเร ียนมีผลส ัมฤทธ ิ ์ทางการเร ียนรายว ิชา
วิทยาศาสตร์เป็นไปตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด 

เป้าหมาย 

เป้าหมายเชิงปริมาณ 
 1. นักเรียน ร้อยละ 85 มีทักษะทางวิทยาศาสตร์ขั้น

พ้ืนฐาน จากกระบวนการเรียนรู้ที่ใช้ สารเคมี และ
อุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ 

 2. น ักเร ียน ร ้อยละ 85 ม ีองค์ความร ู ้ทางด ้าน
วิทยาศาสตร์และทักษะการคิดจากการทดลองปฏิบัติ
จริงโดยใช้สารเคมี และอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ 
3. รายงานผลการประเมิน การจัดซื้อสารเคมี และ
อุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 เล่ม 

เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
1. นักเรียนมีเจตคติทางวิทยาศาสตร์ อยู ่ใน

ระดับ ด ีมาก จากกระบวนการเร ียนร ู ้ท ี ่ ใช้

เครื่องมือ และอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ 

2. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนรายวิชา

วิทยาศาสตร์เป็นไปตามเกณฑ์ที ่สถานศึกษา

กำหนด 

3. ผู้เกี่ยวขอ้งหรือผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่าย มีความพึง

พอใจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 อยู่ในระดับ ดีมาก 

   
งบประมาณที่ใช้ 

236,762 บาท 

ผลการดำเนินการ 

1. นักเรียน ร้อยละ 85 มีทักษะทางวิทยาศาสตร์ขั้น
พ้ืนฐาน จากกระบวนการเรียนรู้ที ่ใช้ สารเคมี 
และอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ 

2. นักเร ียน ร ้อยละ 85 มีองค์ความรู ้ทางด ้าน
วิทยาศาสตร์และทักษะการคิดจากการทดลอง
ปฏิบัต ิจร ิงโดยใช้สารเคมี และอุปกรณ์ทาง
วิทยาศาสตร์ 

3. ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่าย มีความ

พึงพอใจ ร้อยละ 85 อยู่ในระดับ ดีมาก 

ปัญหา/อุปสรรค 

การแพร่ระบาดของเชื้อโรคโควิด-19 

ข้อเสนอแนะ/แนวทางพัฒนา 

ไม่มี 

 

➢ กิจกรรม : จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ - สารเคมี 

 



      

 

➢ วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนเกิดความรู้ความเข้าใจ มีจินตนาการ มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะความรู้
ความสามารถด้านศิลปะ  

2. เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนได้รู้เทคนิคขั้นตอนการสร้างสรรค์งานศิลปะและนำทักษะทางศิลปะไปใช้ใน    
    การประกวดวาดภาพและเป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขัน 

 3. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำทักษะทางด้านศิลปะไปบูรณาการกับทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ได้การใช้ใน
ชีวิตประจำวัน 

➢ กิจกรรมดำเนินการ 

 1. จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับพัฒนาการเรียนสู่ความเป็นเลิศทางศิลปะ (ทัศนศิลป์) 

➢ งบประมาณที่ใช้ 

52,990 บาท 

➢ ผลการดำเนินการ 

 1 ได้พัฒนาให้ผู้เรียนเกิดความรู้ความเข้าใจ มีจินตนาการ มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะความรู้

ความสามารถด้านศิลปะ  

2. ได้ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้รู้เทคนิคขั้นตอนการสร้างสรรค์งานศิลปะและนำทักษะทางศิลปะไปใช้ใน    

การประกวดวาดภาพและเป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขัน 

 3. ผู้เรียนสามารถนำทักษะทางด้านศิลปะไปบูรณาการกับทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ได้การใช้ใน

ชีวิตประจำวัน 

ปัญหา/อุปสรรค 

 -  

➢ ข้อเสนอแนะ/แนวทางพัฒนา 

 -  

ผลการดำเนินโครงการ จัดหาวัสดุอุปกรณ์สำหรับนักเรียน 



 
วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนเกิดความรู้ความ
เข้าใจ มีจินตนาการ มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะ
ความรู้ความสามารถด้านศิลปะ  

2. เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนได้รู้เทคนิคขั้นตอน
การสร้างสรรค์งานศิลปะและนำทักษะทางศิลปะไป
ใช้ใน การประกวดวาดภาพและเป็นตัวแทนเข้าร่วม
การแข่งขัน 
 3. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำทักษะทางด้าน
ศิลปะไปบูรณาการกับทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ได้การ
ใช้ในชีวิตประจำวัน 
เป้าหมาย 
เป้าหมายเชิงปริมาณ(ระบุขนาด ปริมาณของผลงาน
ท่ีเกิดขึ้นหลังจากดำเนินการเสร็จ) 
 1. นักเรียนโรงเรียนพุนพินพิทยาคม ร้อย
ละ 90 มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีทักษะทางด้าน
ทัศนศิลป์  
 2. นักเรียนสามารถเป็นตัวแทนเข้าร่วม
แข่งขันของหน่วยงานต่างๆ ได้ครบทุกรายการและ
ได้รับรางวัล ร้อยละ 80 
 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
 1. ผู้เรียนเกิดความรู้ความเข้าใจ มี
จินตนาการ มีความคิดสร้างสรรค์ 
 2. ผู้เรียนได้รู้เทคนิคขั้นตอนการสร้างสรรค์
งานศิลปะและนำทักษะทางศิลปะไปใช้ 
 3. ผู้เรียนสามารถนำทักษะทางด้านศิลปะ
ไปบูรณาการกับทุกกลุ่มสาระการเรียนได้ 

4. ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่าย มี
ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ  90 อยู่ในระดับ ดี
เย่ียม   

 
งบประมาณที่ใช้ 

 52,990 บาท 

ผลการดำเนินการ 
1. ได้พัฒนาให้ผู้เรียนเกิดความรู้ความเข้าใจ 

มีจินตนาการ มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะความรู้
ความสามารถด้านศิลปะ  

2. ได้ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้รู้เทคนิคขั้นตอน
การสร้างสรรค์งานศิลปะและนำทักษะทางศิลปะไป
ใช้ใน    
การประกวดวาดภาพและเป็นตัวแทนเข้าร่วมการ
แข่งขัน 

3. ผู้เรียนสามารถนำทักษะทางด้านศิลปะ
ไปบูรณาการกับทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ได้การใช้ใน
ชีวิตประจำวัน 
ปัญหา/อุปสรรค 
-  
ข้อเสนอแนะ/แนวทางพัฒนา 
-  
ภาพ 

 

 

 

➢ กิจกรรม : พัฒนาการเรียนสู่ความเป็นเลิศทางศิลปะ (ทัศนศิลป์) 

 



ภาพ 

 

 

 

 



      

 

➢ วัตถุประสงค์ 

1. จัดหาคอมพวิเตอร์ที่เกินจากรฐัจัดให้ เพื่อให้เพียงพอตอ่การจัดการเรยีนการสอนสำหรับนักเรียน
โรงเรียนพุนพินพทิยาคม 

 2. เพื่อให้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์แก่นักเรียนในการค้นคว้าอิสระนอกเหนือจากการเรียนการ
สอน  และการให้บริการคอมพิวเตอร์แก่หน่วยงานภายในและภายนอกโรงเรียน  

กิจกรรมดำเนินการ  

 1. จัดหาคอมพวิเตอร์ที่เกินจากรฐัจัดให้ (ห้องคอมพิวเตอร ์1) 

 2. จัดหาคอมพวิเตอร์ที่เกินจากรฐัจัดให้ (ห้องคอมพิวเตอร ์3) 

➢ งบประมาณที่ใช้ 

 1,494,319.20  บาท 

➢ ผลการดำเนินการ 
1. โรงเรียนมีเครื่องคอมพวิเตอร์เพียงพอต่อการจดัการเรียนการสอน 
2. นักเรียนมีเครื่องคอมพิวเตอร์ในการค้นคว้าอิสระนอกเหนือจากการเรียนการสอนในห้องเรียนปกติ   
3. มีเครื่องคอมพิวเตอร์เพียงพอต่อการให้บริการคอมพิวเตอร์แก่หน่วยงานภายในและภายนอกโรงเรยีน 

เช่น จัดฝึกอบรมและการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ 
➢ ปัญหา/อุปสรรค 

- 
➢ ข้อเสนอแนะ/แนวทางพัฒนา 

- 

 

  

ผลการดำเนิน โครงการ จัดหาคอมพิวเตอร์ที่เกินจากรัฐจัดให ้



 

วัตถุประสงค์ 

 1. จัดหาคอมพิวเตอร์ที ่เกินจากรัฐจัดให้ 
เพื่อให้เพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอนสำหรับ
นักเรียนโรงเรียนพุนพินพิทยาคม 

 2. เพื่อให้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
แก่นักเรียนในการค้นคว้าอิสระนอกเหนือจากการ
เรียนการสอน  และการให้บริการคอมพิวเตอร์แก่
หน่วยงานภายในและภายนอกโรงเรียน 

เป้าหมาย 

เป้าหมายเชิงปริมาณ 
1. เครื่องคอมพวิเตอร์สำหรับ
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1 จำนวน 46 
เครื่อง  

เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
1. มีเครื ่องคอมพิวเตอร์เพียงพอต่อการ

จัดการเรียนการสอน   
งบประมาณที่ใช้ 

682,189.20 บาท 

ผลการดำเนินการ 

1. โรงเรียนมีเครื่องคอมพิวเตอร์เพียงพอต่อ
การจดัการเรียนการสอน 

2. นักเรียนมีเครื่องคอมพิวเตอรใ์นการ
ค้นคว้าอิสระนอกเหนือจากการเรียนการสอนใน
ห้องเรียนปกติ   

 

 

ปัญหา/อุปสรรค 

- 

 

ข้อเสนอแนะ/แนวทางพัฒนา 

- 

ภาพ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วัตถุประสงค์ 

 1. จัดหาคอมพิวเตอร์ที ่เกินจากรัฐจัดให้ 
เพื่อให้เพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอนสำหรับ
นักเรียนโรงเรียนพุนพินพิทยาคม 

 2. เพื่อให้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
แก่นักเรียนในการค้นคว้าอิสระนอกเหนือจากการ

➢ กิจกรรม : จัดหาคอมพิวเตอร์ที่เกินจากรฐัจัดให้ (ห้องคอมพิวเตอร์ 1) 

 

➢ กิจกรรม : จัดหาคอมพิวเตอร์ที่เกินจากรฐัจัดให้ (ห้องคอมพิวเตอร์ 3) 

 



เรียนการสอน  และการให้บริการคอมพิวเตอร์แก่
หน่วยงานภายในและภายนอกโรงเรียน 

เป้าหมาย 

เป้าหมายเชิงปริมาณ 
1. เครื่องคอมพวิเตอร์สำหรับ
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 3 จำนวน 46 
เครื่อง  

เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
1. มีเครื ่องคอมพิวเตอร์เพียงพอต่อการ

จัดการเรียนการสอน   
งบประมาณที่ใช้ 

812,130 บาท 

ผลการดำเนินการ 

1. โรงเรียนมีเครื่องคอมพิวเตอร์เพียงพอต่อ
การจดัการเรียนการสอน 

2. นักเรียนมีเครื่องคอมพิวเตอรใ์นการ
ค้นคว้าอิสระนอกเหนือจากการเรียนการสอนใน
ห้องเรียนปกติ   

 

 

ปัญหา/อุปสรรค 

- 

 

ข้อเสนอแนะ/แนวทางพัฒนา 

- 

ภาพ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



      

➢ วัตถุประสงค์ 

2.1 เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ผลงานของโรงเรียน คณะครู นักเรียน ให้คณะครูและนักเรียนในพื้นท่ีเขต 

บริการ ร่วมถึงผู้ปกครอง ชุมชน และองค์กรต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง  

2.2 เพื่อเป็นการแสดงความก้าวหน้าในการพัฒนาด้านการเรียนการสอน 

2.3 เพื่อแสดงศักยภาพในการจัดการศึกษาของโรงเรียน อย่างมีคุณภาพสู่ความเป็นสากล 

2.4 เพื่อเป็นข้อมูลในการตัดสินใจของนักเรียนท่ีจะสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 และ 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 

➢ เป้าหมาย 
เป้าหมายเชิงปริมาณ 

- นักเรียนโรงเรียนพุนพินพิทยาคม ทุกระดับช้ัน จำนวน 1,500 คน เข้าร่วมกิจกรรม 
- คณะครูและนักเรียนในเขตบริการและพื้นท่ีใกล้เคียง ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 จำนวน 300 คน และ

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 จำนวน 100 คน เข้าร่วมกิจกรรม 
- ผู้ปกครอง ชุมชน และองกรณ์ต่าง ๆ จำนวน 50 คน เข้าร่วมกิจกรรม 

เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
 - ครูและนักเรียนโรงเรียนพุนพินพิทยาคม มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม นำเสนอศักยภาพ อย่างภาคภูมิใจ 

 - มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษา และระหว่างสถานศึกษาผู้ปกครอง ชุมชน 

องค์กรต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องอย่างมีคุณภาพ 

- ครู นักเรียน ผู้ปกครอง โรงเรียนในเขตพื้นท่ีบริการ สามารถตัดสินใจเลือกสถานท่ีศึกษาต่อในระดับช้ัน

มัธยมศึกษาปีท่ี 1 และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 - ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่าย มีความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ  ......85... อยู่ในระดับ .....ดีมาก

........(ดีเยี่ยม  ดีมาก  ดี  พอใช้  ปรับปรุง) 

➢ กิจกรรมดำเนินการ  

- ไม่ได้จัดกิจกรรมเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือโคโรน่า 

➢ งบประมาณที่ใช้ 

- ไม่ได้จัดกิจกรรมเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือโคโรน่า 

➢ ผลการดำเนินการ 

- ไม่ได้จัดกิจกรรมเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือโคโรน่า 

 

ผลการดำเนนิโครงการเปิดบ้านวิชาการ โรงเรียนพุนพินพิทยาคม (Open House) 



➢ ปัญหา/อุปสรรค 

 - เนื่องจากสถาณการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือโคโรน่าทำให้ไม่ได้จัดกิจกรรม 

➢ ข้อเสนอแนะ/แนวทางพัฒนา 

- เมื่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือโคโรน่าดีขึ้น จะกลับมาจัดอีกในปีงบประมาณต่อไป 

 



ผลการดำเนินงานโครงการสง่เสริมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน. 
 
⮚ วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ที่หลากหลาย เกิดความรู้ ความชำนาญทั้งวิชาการและวิชาชีพ 
 2. เพื่อให้ผู้เรียนเห็นคุณค่าขององค์ความรู้ต่าง ๆ นำความรู้และประสบการณ์ไปพัฒนาตนเองและประกอบ
สัมมาชีพ 

3. เพ่ือพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ สมรรถนะ บุคลิกภาพ เจตคติ ค่านิยมในการดำเนินชีวิต เสริมสร้าง
ศีลธรรม จริยธรรม มีจิตสำนึกทำประโยชน์เพื่อสังคมและประเทศชาติ 
⮚ กิจกรรมดำเนินการ (ใส่ชื่อกิจกรรมในโครงการ) 

1. กิจกรรมสวนสนามและกล่าวคำปฏิญาณ 
2. กิจกรรมถวายราชสดุดี.    
3. กิจกรรมการเรียนการสอนลูกเสือและวันสำคัญต่าง ๆ    
4. กิจกรรมชุมนุม 
5. กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร 
6. กิจกรรม นศท.อาสาจราจร 

 
 
⮚ งบประมาณที่ใช้ 

จำนวน         บาท 
⮚ ผลการดำเนินการ 

       1. ………………………………………………………………….. 
  2. ……………………………………………………………….. 
  3. ……………………………………………………………….. 
  4. ………………………………………………………………….. 
⮚ ปัญหา/อุปสรรค 

 - ………………………………………………………………………….. 
ข้อเสนอแนะ/แนวทางพัฒนา 
 - ……………………………………………………………………………… 
 



 
วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อส่งเสริมให้ลูกเสือ – เนตรนารี และผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาวชิราวุธพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว  

2. เพื่อให้ลูกเสือ – เนตรนารี  ผู้บังคับบัญชา  และผู้เข้าร่วมกิจกรรม  มีจิตสำนึกในกิจกรรมเพื่อสังคม
และสาธารณประโยชน์ 

3. เพ่ือให้ลูกเสือ – เนตรนารี  มีความรักสามัคคี มีระเบียบวินัย และปฎิบัติงานกลุ่มได้ 
เป้าหมาย  

1. ด้านปริมาณ 
                ผู้กำกับรองผู้กำกับลูกเสือเนตรนารี  จำนวน 1265  คน เข้าร่วมกิจกรรมวันสถาปนาและร่วม
บำเพ็ญประโยชน์ 
           2. ด้านคุณภาพ 
  ผู้กำกับรองผู้กำกับลูกเสือเนตรนารี โรงเรียนพุนพินพิทยาคม ได้ รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว และมีจิตสำนึกในกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ 
งบประมาณท่ีใช้  จำนวน 8,300  บาท 
ผลการดำเนินการ 
 1. การประเมินการเข้ารว่มกิจกรรม 

    ตารางที่ 1 แสดงจำนวนของผู้เข้าร่วมกจิกรรม 

ที ่ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวนทั้งหมด จำนวนที่เข้า
ร่วมกิจกรรม 

คิดเป็นร้อยละ 

1 ผู้บริหาร 5 4 80 

2 ผู้กำกับลูกเสือ – เนตรนารี 65 60 92.31 

3 ลูกเสือ – เนตรนารี  
ระดับม.1 

419 415 
99.05 

4 ลูกเสือ – เนตรนารี  
ระดับม.2 

420 412 
98.10 

5 ลูกเสือ – เนตรนารี  
ระดับม.3 

405 359 
88.64 

รวม 1314 1248 95.13 

 

1. กจิกรรม :  กิจกรรมสวนสนามและกล่าวคำปฏิญาณ    

 

......(รายงานทุกกจิกรรมในโครงการ)............... 
 



 จากตาราง 1 พบว่า ผู้เข้าร่วมกิจกรรมกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ของโรงเรียนพุนพิน
พิทยาคม  สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร  โดยภาพรวม เข้าร่วมกิจกรรม ร้อย
ละ 98.10ซึ่ง จำแนกเป็น ผู้บริหาร จำนวน 5 คน ผู้กำกับลูกเสือ – เนตรนารี  จำนวน 65 คน คิดเป็นร้อยละ 
98.46  ลูกเสือ เนตรนารี ชั้นระดับ ม. 1  จำนวน 419 คน เข้าร่วมกิจกรรม 415  คน คิดเป็นร้อยละ 95.05 
ลูกเสือ- เนตรนารี ชั้นระดับ ม. 2  จำนวน 420 คน เข้าร่วมกิจกรรม 412  คน คิดเป็นร้อยละ 98.10  ลูกเสือ- 
เนตรนารี ชั้นระดับ ม. 3  จำนวน 405 คน เข้าร่วม 395  คน คิดเป็นร้อยละ 88.64 

ผลการประเมิน ความพึงพอใจเกี่ยวกับกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ปีการศึกษา 2565   ของ
โรงเรียนพุนพินพิทยาคม โดยภาพรวม  พบว่า ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 

ปัญหา/ข้อเสนอแนะ   
1. ควรให้นักเรียนร่วมกิจกรรมทุกคน  
2. ควรมีน้ำให้นักเรียนได้ดี่ม 
3. ระยะเวลาในการซัอควรมากกว่านี้ 
4. ควรวางแผนกำหนดการในการซ้อมใช้เวลาให้รัดกุม 
5. ควรมีการแนวปฎิบัติสำหรับนักเรียนที่ไม่ได้ร่วมกิจกรรม 

 
ภาพกิจกรรม 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
วัตถุประสงค์ 

1.เพ่ือให้ผู้กำกับ รองผู้กำกับ ลูกเสือ เนตรนารี มีความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดทุกชนิด 
2.เพ่ือให้ลูกเสือ เนตรนารีมีภูมิคุ้มกันที่ดี ไม่หลงในสิ่งยั่วยุต่างๆที่เก่ียวข้องกับสารเสพติด 
3.เพ่ือให้ลูกเสือ เนตรนารี นำความรู้ที่ได้จากการทำกิจกรรมไปเผยแพร่ต่อครอบครัว ชุมชนและสังคม 
4.เพ่ือให้ลูกเสือ เนตรนารี เดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด 

 
เป้าหมาย  
 1.  ด้านปริมาณ 
               ลูกเสือ เนตรนารี  เข้าร่วมกิจกรรมศึกษาค้นคว้าและรับฟังการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด  ร้อย
ละ 85 
               ผู้กำกับและรองผู้กำกับลูกเสือ ลูกเสือ เนตรนารี  เข้าร่วมกิจกรรมศึกษาค้นคว้าและรับฟังการเผยแพร่
ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด  ร้อยละ 80 
 
           2. ด้านคุณภาพ 

   ผู้กำกับ และรองผู้กำกับ  ลูกเสือ เนตรนารี  มีความรู้เรื่องยาเสพติด  มีภูมิคุ้มกัน ที่ดี ร่วมกันเผยแพร่
ความรู้ต่อครอบครัว ชุมชน สงัคม และเป็นแบบอย่างที่ดี 
   
งบประมาณท่ีใช้   จำนวน  1,810  บาท 
ผลการดำเนินการ 
 1.กิจกรรมเสียงตามบูรณาร่วมกับนักเรียน ยสร.ของโรงเรียนพุนพินพิทยาคม  จากการดำเนินการ ได้
คัดเลือกลูกเสือจำนวน 1  คน คือ เด็กชายชัยวัฒน์      และเนตรนารี จำนวน 1  คน   คือเด็กหญิงธิติมา  แจ่มก
มล  ห้องม.2/3   นำเสนอ  
 
ประเภทของยาเสพติด  โทษของสาร   เสพติด  การปฎิบัติตนให้ห่างไกลสารเสพติด  โดยนำเสนอผลงานในช่วงเช้า
ร่วมกับนักเรียนยสร.ของโรงเรียนพุนพินพิทยาคม กิจกรรมเสียงตามสาย 
ในวันที่ 18  สิงหาคม 2565  จำนวนลูกเสือ -  เนตรนารี  1,215  คน เข้าร่วมกิจกรรม  1,198  คน   คิดเป็น
ร้อยละ 98.60   จำนวนผู้กำกับ รองผู้กำกับ ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่จำนวน 60 คน เข้าร่วมกิจกรรม  จำนวน     
52  คน คิดเป็นร้อยละ 86.66    
ในวันที่ 19   สิงหาคม 2565  จำนวนลูกเสือ -  เนตรนารี  1,215  คน เข้าร่วมกิจกรรม  1,190  คน   คิดเป็น
ร้อยละ 97.94   จำนวนผู้กำกับ รองผู้กำกับ ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่จำนวน 60 คน เข้าร่วมกิจกรรม  จำนวน     
53  คน คิดเป็นร้อยละ 88.33    
 2. กิจกรรมประกวดภาพวาดลูกเสือต้านภัยยาเสพติด  ผลการประกวด  โดยคัดเลือกลูกเสือ เนตรนารี
สามัญรุ่นใหญ่ ดังนี้ 
   2.1 ชนะเลิศ คือ เด็กหญิงชื่นหทัย  อินทรวารี   ม.1/1                                  

2. กจิกรรม :  การเรียนการสอนลูกเสือและวันสำคัญต่าง ๆ  (กิจกรรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด    

 

......(รายงานทุกกจิกรรมในโครงการ)............... 
 



      2.2 รองชนะเลิศอันดับที่ 1  คือ  เด็กหญิงภูฟ้า จิตรีมิตร์ ม.1/1 
      2.3  รองชนะเลิศอันดับที่ 2 คือ เด็กหญิงใบบัว ทองอินทร์ ม.1/1. 

3. กิจกรรมเดินรณรงค์ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด  
 มีผู้กำกับและรองผู้กำกับ และลูกเสือ เนตรนารี  
แกนนำเข้าร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์    จำนวน  2  หมู่   
ผลการประเมิน  ความพึงพอใจ  ระดับ  มาก    
ปัญหา/ข้อเสนอแนะ   

1. การจัดกิจกรรม หลายกิจกรรมในช่วงเวลาเดียวกัน ทำให้ผลการจัดกิจกรรมต้องล่าช้า 
  2. ควรจัดกิจกรรมในโอกาสต่อไป  

ภาพกิจกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



      

 

วัตถุประสงค์ 

1.เพ่ือพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

2.เพ่ือพัฒนาห้องสำนักงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

3. เพ่ือรวบรวมและบริหารจัดการงานสารสนเทศโรงเรียน 

4. เพ่ือปรับปรุงพัฒนาระบบประเมินผลการควบคุมภายใน 

กิจกรรมดำเนินการ (ใส่ชื่อกิจกรรมในโครงการ) 

 1.ดำเนินการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

 2.ดำเนินการพัฒนาห้องสำนักงานประกันคุณภาพภายในสถานศกึษา 

3. ดำเนินการรวบรวมและบริหารจัดการงานสารสนเทศโรงเรียน 

4. ดำเนินการปรับปรุงพัฒนาระบบประเมินผลการควบคมุภายใน 

งบประมาณที่ใช้ 

59,930  บาท ( ห้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยสามสิบบาทถ้วน ) 

ผลการดำเนินการ 

1.ระบบประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนพุนพินพิทยาคมมีการพัฒนาให้มีรูปแบบการดำเนินงานที่ชัดเจนและสอดคล้องกันความ 

ต้องการและบริบทมากข้ึน มีการนำเอาเทตโนโลยีมาใช้ในการประเมินเพ่ือลดปัญหาการใช้กระดาษ มีความพึงพอใจคิดเป็นร้อยละ 96.76 

2..มีการพัฒนาห้องสำนักงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาให้มีความเหมาะสม มีเครื่องมือ อุปกรณ์ที่ทันสมัยในการประมวลผล 

การประเมิน มีการจัดห้องให้มีบรรยากาศที่เหมาะสมในการทำงาน  มีความพึงพอใจคิดเป็นร้อยละ 87.42 

3. มีการดำเนินงานพัฒนาและการจัดการงานสารสนเทศโรงเรียนในภาพรวมทั้งโรงเรียน มีการดำเนินงานด้วยการมีส่วนร่วมของทุก 

ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลที่เป็นจริงและสอดคล้องกับการดำเนินงานที่แท้จริงมีความพึงพอใจคิดเป็นร้อยละ 90.02 

4. มีการดำเนินงานปรับปรุงพัฒนาระบบประเมินผลการควบคุมภายใน โดยทำความเข้าใจกับบุคลากร รูปแบบการควบคุมภายใน  

การมีส่วนร่วมในการให้ข้อมูลที่เป็นจริง มีความพึงพอใจการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ 94.75 

ปัญหา/อุปสรรค 

 บุคลากรมีภาระงานมาก จึงทำให้การดำเนินงานตามโครงการบางครั้งล่าช้าไป และการติดตามข้อมูลต้องให้เวลานาน 

ข้อเสนอแนะ/แนวทางพฒันา 

1. การลดภาระงานของบุคลากรให้ลดลง และครอบคลุมทุกคน เพ่ือเป็นการกระจายงาน  
2. การสร้างความเข้าใจและตระหนักในการให้ข้อมูลแก่ฝ่ายงาน 

ผลการดำเนินโครงการ พัฒนาระบบประกันนคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 



 

ภาพกิจกรรม 

                                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

ประชุมชีแ้จง / วางแผนการด าเนินงาน  

      

 

 



ผลการดำเนินงานโครงการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
ปีการศึกษา 2565 

 
 

⮚ วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ให้ครบตามแผนการรับนักเรียน 

2. เพื่อคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ให้ครบตามแผนการรับนักเรียน 

 

⮚ กิจกรรมดำเนินการ (ใส่ชื่อกิจกรรมในโครงการ) 
1. การรับสมัครนักเรียนเข้าเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2565 
 

⮚ งบประมาณที่ใช้ 
จำนวนเงิน  32,935  บาท 
 

⮚ ผลการดำเนินการ 
1. โรงเรียนพุนพินพิทยาคมดำเนินการรับนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศกึษา 2565 

ครบตามแผนการรับนักเรียน 

2. นักเรียนได้เข้าเรียนในแผนการเรียนตามความถนัด และความสนใจของตนเอง 

 

⮚ ปัญหา/อุปสรรค 
 - ………………………………………………………………………….. 
 
ข้อเสนอแนะ/แนวทางพัฒนา 
 - ……………………………………………………………………………… 
  



 

วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 1 ให้ครบตามแผนการรับนักเรียน 

2. เพื่อคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 4 ให้ครบตามแผนการรับนักเรียน 

 
เป้าหมาย 
เป้าหมายเชิงปริมาณ 

1. รับนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

จำนวน 10 ห้องเรียน จำนวน 400 คน 

2. รับนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 

จำนวน 8 ห้องเรียน จำนวน 320 คน 

 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

1. นักเรียนได้เข้าเรียนในแผนการเรียนตาม

ความถนัด และความสนใจของตนเอง 

2. ได้นักเรียนที่มีความสามารถ และมี

คุณลักษณะสอดคล้องตามแผนการรับนักเรียน 

3. ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนร่วมทุกฝา่ย มี

ความพึงพอใจ ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 85 อยู่ในระดับดี 

   
งบประมาณที่ใช้ 
จำนวนเงิน  32,935  บาท 
 
 
 
 

ผลการดำเนินการ 
1. โรงเรียนพุนพินพิทยาคมดำเนินการรับ

นักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปี

การศกึษา 2565 ครบตามแผนการรับนักเรียน 

2. นักเรียนได้เข้าเรียนในแผนการเรียนตาม

ความถนัด และความสนใจของตนเอง 

 
ปัญหา/อุปสรรค 
.................................................................................. 
.................................................................................. 
.................................................................................. 
 
ข้อเสนอแนะ/แนวทางพัฒนา 
.................................................................................. 
.................................................................................. 
.................................................................................. 
.................................................................................. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรม : การรับสมัครนักเรียนเข้าเรียน  
ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2565 

 



ภาพกิจกรรม 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 



      

 

 วัตถุประสงค 

 1. เพื่อใหนักเรียนไดมีความรูความเขาใจเกี่ยวกบัหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไดอยางถูกตอง 

2. เพื่อใหนักเรียนสามารถปฏิบัติหนาที่ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไดอยางถูกตอง 
3. เพื่อใหครูสามารถจัดทำแผนการจัดการเรียนรูตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไดอยางถูกตอง  
4..เพื่อเปนแหลงเรียนรูตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ใหกับนักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา 
ผูปกครองและหนวยงานอื่น ๆ  

กิจกรรมดำเนินการ (ใสช่ือกิจกรรมในโครงการ) 

1. กิจกรรมมะเมาเพื่อพอ 

2. กิจกรรมปลูกกลวยคณุธรรม 

3. กิจกรรมการเลี้ยงปลา 

4. กิจกรรมแปรรูปอาหารและถนอมอาหาร 

5. กิจกรรมอนุรักษศิลปวัฒนธรรม 

6. กิจกรรมศิลปสรางสรรค 

7. กิจกรรมหนังสือเลมเล็กสื่อความรูสูความเพียง 

8. กิจกรรมพัฒนาหองศาสตรพระราชา 

9. กิจกรรมโคกหนองนา 

 งบประมาณท่ีใช 

39,800.-   บาท 

 ผลการดำเนินการ 

1. ไดดำเนินกิจกรรมตาง ๆ เปนไปดวยความเรียบรอย 

2...................................................................................................................................................... 

3...................................................................................................................................................... 

 ปญหา/อุปสรรค 

 - ....ไมมี..................................................................................................................................................... 

 ขอเสนอแนะ/แนวทางพัฒนา 

 - ..ไมมี......................................................................................................................................................  

ผลการดำเนินโครงการ เศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา 



 

 

วัตถุประสงค 
1. เพื่อใหนักเรียนไดมีความรูความเขาใจเกี่ยวกบัหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไดอยางถูกตอง 

2. เพื่อใหนักเรียนสามารถปฏิบัติหนาที่ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไดอยางถูกตอง 
3. เพื่อใหครูสามารถจัดทำแผนการจัดการเรียนรูตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไดอยางถูกตอง  4..เพื่อ
เปนแหลงเรียนรูตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ใหกับนักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา ผูปกครองและ
หนวยงานอื่น ๆ  

เปาหมาย 

1เปาหมายเชิงปรมิาณ 
1. นักเรียนรอยละ 80 มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

2. นักเรียนรอยละ 80 สามารถปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไดอยางถูกตอง 

3. ครรูอยละ 95 สามารถเขียนแผนการจัดการเรียนรูตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไดอยางถูกตอง 

4. ผูแทนชุมชน ผูปกครอง วิทยากร/ภูมิปญญาทองถ่ิน องคกรภาครัฐ/ภาคเอกชน  มีสวนรวมในการพัฒนา / 
ปรับปรุง   โครงการเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศกึษา 

เปาหมายเชิงคุณภาพ 
1. นักเรียนมีความรูความเขาใจ เกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีงไดอยางถูกตอง 

2. นักเรียน สามารถปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไดอยางถูกตอง 

3. ครูสามารถนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีงมาใชในการจดัการเรียนการสอนไดอยางถูกตอง    

4 (ผูแทนชุมชน ผูปกครอง มีสวนรวมในการพัฒนาปรับปรุง โครงการเศรษฐกิจพอเพียง 

 

งบประมาณท่ีใช 
1,000  บาท 

ผลการดำเนินการ 
ยังไมไดดำเนินการ 
ปญหา/อุปสรรค 
ไมม ี

ขอเสนอแนะ/แนวทางพัฒนา 

ไมมี 

ภาพ 

 

 กิจกรรม : มะเมาเพ่ือพอ 

 



 

 

 

วัตถุประสงค 
1. เพื่อใหนักเรียนไดมีความรูความเขาใจเกี่ยวกบัหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไดอยางถูกตอง 

2. เพื่อใหนักเรียนสามารถปฏิบัติหนาที่ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไดอยางถูกตอง 
3. เพื่อใหครูสามารถจัดทำแผนการจัดการเรียนรูตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไดอยางถูกตอง  4..เพื่อ
เปนแหลงเรียนรูตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ใหกับนักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา ผูปกครองและ
หนวยงานอื่น ๆ  

เปาหมาย 

1เปาหมายเชิงปรมิาณ 
1. นักเรียนรอยละ 80 มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

2. นักเรียนรอยละ 80 สามารถปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไดอยางถูกตอง 

3. ครรูอยละ 95 สามารถเขียนแผนการจัดการเรียนรูตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไดอยางถูกตอง 

4. ผูแทนชุมชน ผูปกครอง วิทยากร/ภูมิปญญาทองถ่ิน องคกรภาครัฐ/ภาคเอกชน  มีสวนรวมในการพัฒนา / 
ปรับปรุง   โครงการเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศกึษา 

เปาหมายเชิงคุณภาพ 
1. นักเรียนมีความรูความเขาใจ เกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีงไดอยางถูกตอง 

2. นักเรียน สามารถปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไดอยางถูกตอง 

3. ครูสามารถนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีงมาใชในการจดัการเรียนการสอนไดอยางถูกตอง    

4 (ผูแทนชุมชน ผูปกครอง มีสวนรวมในการพัฒนาปรับปรุง โครงการเศรษฐกิจพอเพียง 

 

งบประมาณท่ีใช 
1,000  บาท 

ผลการดำเนินการ 
ยังไมไดดำเนินการ 
ปญหา/อุปสรรค 
ไมม ี

ขอเสนอแนะ/แนวทางพัฒนา 

ไมมี 

ภาพ 

 กิจกรรม : ปลูกกลวยคุณธรรม 

 



 

 

วัตถุประสงค 
1. เพื่อใหนักเรียนไดมีความรูความเขาใจเกี่ยวกบัหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไดอยางถูกตอง 

2. เพื่อใหนักเรียนสามารถปฏิบัติหนาที่ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไดอยางถูกตอง 
3. เพื่อใหครูสามารถจัดทำแผนการจัดการเรียนรูตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไดอยางถูกตอง  4..เพื่อ
เปนแหลงเรียนรูตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ใหกับนักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา ผูปกครองและ
หนวยงานอื่น ๆ  

เปาหมาย 

1เปาหมายเชิงปรมิาณ 
1. นักเรียนรอยละ 80 มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

2. นักเรียนรอยละ 80 สามารถปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไดอยางถูกตอง 

3. ครรูอยละ 95 สามารถเขียนแผนการจัดการเรียนรูตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไดอยางถูกตอง 

4. ผูแทนชุมชน ผูปกครอง วิทยากร/ภูมิปญญาทองถ่ิน องคกรภาครัฐ/ภาคเอกชน  มีสวนรวมในการพัฒนา / 
ปรับปรุง   โครงการเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศกึษา 

เปาหมายเชิงคุณภาพ 
1. นักเรียนมีความรูความเขาใจ เกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีงไดอยางถูกตอง 

2. นักเรียน สามารถปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไดอยางถูกตอง 

3. ครูสามารถนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีงมาใชในการจดัการเรียนการสอนไดอยางถูกตอง    

4 (ผูแทนชุมชน ผูปกครอง มีสวนรวมในการพัฒนาปรับปรุง โครงการเศรษฐกิจพอเพียง 

 

งบประมาณท่ีใช 
5,000  บาท 

ผลการดำเนินการ 
ไดดำเนินการซื้ออาหารเลี้ยงปลา จำนวนเงิน 4,600 บาท 
ปญหา/อุปสรรค 
ตองเปลี่ยนน้ำบอยๆ 

ขอเสนอแนะ/แนวทางพัฒนา 

ควรพัฒนาบอเลี้ยงปลาใหดียิ่งข้ึน สะดวกตอการทำความสะอาด 

 

 

 กิจกรรม : การเลี้ยงปลา 

 



ภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

วัตถุประสงค 
1. เพื่อใหนักเรียนไดมีความรูความเขาใจเกี่ยวกบัหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไดอยางถูกตอง 

2. เพื่อใหนักเรียนสามารถปฏิบัติหนาที่ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไดอยางถูกตอง 
3. เพื่อใหครูสามารถจัดทำแผนการจัดการเรียนรูตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไดอยางถูกตอง  4..เพื่อ
เปนแหลงเรียนรูตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ใหกับนักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา ผูปกครองและ
หนวยงานอื่น ๆ  

เปาหมาย 

1เปาหมายเชิงปรมิาณ 
1. นักเรียนรอยละ 80 มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

2. นักเรียนรอยละ 80 สามารถปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไดอยางถูกตอง 

3. ครรูอยละ 95 สามารถเขียนแผนการจัดการเรียนรูตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไดอยางถูกตอง 

4. ผูแทนชุมชน ผูปกครอง วิทยากร/ภูมิปญญาทองถ่ิน องคกรภาครัฐ/ภาคเอกชน  มีสวนรวมในการพัฒนา / 
ปรับปรุง   โครงการเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศกึษา 

เปาหมายเชิงคุณภาพ 
1. นักเรียนมีความรูความเขาใจ เกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีงไดอยางถูกตอง 

2. นักเรียน สามารถปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไดอยางถูกตอง 

3. ครูสามารถนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีงมาใชในการจดัการเรียนการสอนไดอยางถูกตอง    

4 (ผูแทนชุมชน ผูปกครอง มีสวนรวมในการพัฒนาปรับปรุง โครงการเศรษฐกิจพอเพียง 

งบประมาณท่ีใช 
1,000  บาท 

ผลการดำเนินการ 
ยังไมไดดำเนินการ 
ปญหา/อุปสรรค 
ไมม ี

ขอเสนอแนะ/แนวทางพัฒนา 

ไมมี 

ภาพ 

 

 

 กิจกรรม : การแปรรูปอาหารและถนอมอาหาร 



 

 

วัตถุประสงค 
1. เพื่อใหนักเรียนไดมีความรูความเขาใจเกี่ยวกบัหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไดอยางถูกตอง 

2. เพื่อใหนักเรียนสามารถปฏิบัติหนาที่ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไดอยางถูกตอง 
3. เพื่อใหครูสามารถจัดทำแผนการจัดการเรียนรูตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไดอยางถูกตอง  4..เพื่อ
เปนแหลงเรียนรูตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ใหกับนักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา ผูปกครองและ
หนวยงานอื่น ๆ  

เปาหมาย 

1เปาหมายเชิงปรมิาณ 
1. นักเรียนรอยละ 80 มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

2. นักเรียนรอยละ 80 สามารถปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไดอยางถูกตอง 

3. ครรูอยละ 95 สามารถเขียนแผนการจัดการเรียนรูตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไดอยางถูกตอง 

4. ผูแทนชุมชน ผูปกครอง วิทยากร/ภูมิปญญาทองถ่ิน องคกรภาครัฐ/ภาคเอกชน  มีสวนรวมในการพัฒนา / 
ปรับปรุง   โครงการเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศกึษา 

เปาหมายเชิงคุณภาพ 
1. นักเรียนมีความรูความเขาใจ เกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีงไดอยางถูกตอง 

2. นักเรียน สามารถปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไดอยางถูกตอง 

3. ครูสามารถนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีงมาใชในการจดัการเรียนการสอนไดอยางถูกตอง    

4 (ผูแทนชุมชน ผูปกครอง มีสวนรวมในการพัฒนาปรับปรุง โครงการเศรษฐกิจพอเพียง 

งบประมาณท่ีใช 
2,000  บาท 

ผลการดำเนินการ 
ยังไมไดดำเนินการ 
ปญหา/อุปสรรค 
ไมม ี

ขอเสนอแนะ/แนวทางพัฒนา 

ไมมี 

ภาพ 

 

 

 กิจกรรม : อนุรักษศิลปวัฒนธรรม 



 

 

วัตถุประสงค 
1. เพื่อใหนักเรียนไดมีความรูความเขาใจเกี่ยวกบัหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไดอยางถูกตอง 

2. เพื่อใหนักเรียนสามารถปฏิบัติหนาที่ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไดอยางถูกตอง 
3. เพื่อใหครูสามารถจัดทำแผนการจัดการเรียนรูตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไดอยางถูกตอง  4..เพื่อ
เปนแหลงเรียนรูตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ใหกับนักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา ผูปกครองและ
หนวยงานอื่น ๆ  

เปาหมาย 

1เปาหมายเชิงปรมิาณ 
1. นักเรียนรอยละ 80 มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

2. นักเรียนรอยละ 80 สามารถปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไดอยางถูกตอง 

3. ครรูอยละ 95 สามารถเขียนแผนการจัดการเรียนรูตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไดอยางถูกตอง 

4. ผูแทนชุมชน ผูปกครอง วิทยากร/ภูมิปญญาทองถ่ิน องคกรภาครัฐ/ภาคเอกชน  มีสวนรวมในการพัฒนา / 
ปรับปรุง   โครงการเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศกึษา 

เปาหมายเชิงคุณภาพ 
1. นักเรียนมีความรูความเขาใจ เกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีงไดอยางถูกตอง 

2. นักเรียน สามารถปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไดอยางถูกตอง 

3. ครูสามารถนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีงมาใชในการจดัการเรียนการสอนไดอยางถูกตอง    

4 (ผูแทนชุมชน ผูปกครอง มีสวนรวมในการพัฒนาปรับปรุง โครงการเศรษฐกิจพอเพียง 

งบประมาณท่ีใช 
3,800  บาท 

ผลการดำเนินการ 
ยังไมไดดำเนินการ 
ปญหา/อุปสรรค 
ไมม ี

ขอเสนอแนะ/แนวทางพัฒนา 

ไมมี 

ภาพ 

 

 

 กิจกรรม : ศิลปสรางสรรค 



 

 

วัตถุประสงค 
1. เพื่อใหนักเรียนไดมีความรูความเขาใจเกี่ยวกบัหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไดอยางถูกตอง 

2. เพื่อใหนักเรียนสามารถปฏิบัติหนาที่ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไดอยางถูกตอง 
3. เพื่อใหครูสามารถจัดทำแผนการจัดการเรียนรูตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไดอยางถูกตอง  4..เพื่อ
เปนแหลงเรียนรูตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ใหกับนักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา ผูปกครองและ
หนวยงานอื่น ๆ  

เปาหมาย 

1เปาหมายเชิงปรมิาณ 
1. นักเรียนรอยละ 80 มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

2. นักเรียนรอยละ 80 สามารถปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไดอยางถูกตอง 

3. ครรูอยละ 95 สามารถเขียนแผนการจัดการเรียนรูตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไดอยางถูกตอง 

4. ผูแทนชุมชน ผูปกครอง วิทยากร/ภูมิปญญาทองถ่ิน องคกรภาครัฐ/ภาคเอกชน  มีสวนรวมในการพัฒนา / 
ปรับปรุง   โครงการเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศกึษา 

เปาหมายเชิงคุณภาพ 
1. นักเรียนมีความรูความเขาใจ เกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีงไดอยางถูกตอง 

2. นักเรียน สามารถปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไดอยางถูกตอง 

3. ครูสามารถนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีงมาใชในการจดัการเรียนการสอนไดอยางถูกตอง    

4 (ผูแทนชุมชน ผูปกครอง มีสวนรวมในการพัฒนาปรับปรุง โครงการเศรษฐกิจพอเพียง 

งบประมาณท่ีใช 
1,000  บาท 

ผลการดำเนินการ 
ยังไมไดดำเนินการ 
ปญหา/อุปสรรค 
ไมม ี

ขอเสนอแนะ/แนวทางพัฒนา 

ไมมี 

ภาพ 

 

 

 กิจกรรม : หนังสือเลมเล็กสื่อความรูสูความพอเพียง 

 



 

 

วัตถุประสงค 
1. เพื่อใหนักเรียนไดมีความรูความเขาใจเกี่ยวกบัหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไดอยางถูกตอง 

2. เพื่อใหนักเรียนสามารถปฏิบัติหนาที่ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไดอยางถูกตอง 
3. เพื่อใหครูสามารถจัดทำแผนการจัดการเรียนรูตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไดอยางถูกตอง  4..เพื่อ
เปนแหลงเรียนรูตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ใหกับนักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา ผูปกครองและ
หนวยงานอื่น ๆ  

เปาหมาย 

1เปาหมายเชิงปรมิาณ 
1. นักเรียนรอยละ 80 มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

2. นักเรียนรอยละ 80 สามารถปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไดอยางถูกตอง 

3. ครรูอยละ 95 สามารถเขียนแผนการจัดการเรียนรูตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไดอยางถูกตอง 

4. ผูแทนชุมชน ผูปกครอง วิทยากร/ภูมิปญญาทองถ่ิน องคกรภาครัฐ/ภาคเอกชน  มีสวนรวมในการพัฒนา / 
ปรับปรุง   โครงการเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศกึษา 

เปาหมายเชิงคุณภาพ 
1. นักเรียนมีความรูความเขาใจ เกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีงไดอยางถูกตอง 

2. นักเรียน สามารถปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไดอยางถูกตอง 

3. ครูสามารถนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีงมาใชในการจดัการเรียนการสอนไดอยางถูกตอง    

4 (ผูแทนชุมชน ผูปกครอง มีสวนรวมในการพัฒนาปรับปรุง โครงการเศรษฐกิจพอเพียง 

 

งบประมาณท่ีใช 
5,000  บาท 

ผลการดำเนินการ 
ไดดำเนินการพัฒนาหองศาสตรพระราชา  จำนวนเงิน 5,000 บาท 
ปญหา/อุปสรรค 
ไมม ี

ขอเสนอแนะ/แนวทางพัฒนา 

ไมม ี

 

 

 กิจกรรม : พัฒนาหองศาสตรพระราชา 

 



ภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 วัตถุประสงค 
1. เพื่อใหนักเรียนไดมีความรูความเขาใจเกี่ยวกบัหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไดอยางถูกตอง 

2. เพื่อใหนักเรียนสามารถปฏิบัติหนาที่ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไดอยางถูกตอง 
3. เพื่อใหครูสามารถจัดทำแผนการจัดการเรียนรูตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไดอยางถูกตอง  4..เพื่อ
เปนแหลงเรียนรูตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ใหกับนักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา ผูปกครองและ
หนวยงานอื่น ๆ  

เปาหมาย 

1เปาหมายเชิงปรมิาณ 
1. นักเรียนรอยละ 80 มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

2. นักเรียนรอยละ 80 สามารถปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไดอยางถูกตอง 

3. ครรูอยละ 95 สามารถเขียนแผนการจัดการเรียนรูตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไดอยางถูกตอง 

4. ผูแทนชุมชน ผูปกครอง วิทยากร/ภูมิปญญาทองถ่ิน องคกรภาครัฐ/ภาคเอกชน  มีสวนรวมในการพัฒนา / 
ปรับปรุง   โครงการเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศกึษา 

เปาหมายเชิงคุณภาพ 
1. นักเรียนมีความรูความเขาใจ เกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีงไดอยางถูกตอง 

2. นักเรียน สามารถปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไดอยางถูกตอง 

3. ครูสามารถนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีงมาใชในการจดัการเรียนการสอนไดอยางถูกตอง    

4 (ผูแทนชุมชน ผูปกครอง มีสวนรวมในการพัฒนาปรับปรุง โครงการเศรษฐกิจพอเพียง 

 

งบประมาณท่ีใช 
20,000  บาท 

ผลการดำเนินการ 
ไดดำเนินการพัฒนา  จำนวนเงิน 4,140 บาท 
ปญหา/อุปสรรค 
ไมม ี

ขอเสนอแนะ/แนวทางพัฒนา 

ไมม ี

 

 

 กิจกรรม : โคกหนองนา 



 



      

 

➢ วัตถุประสงค์ 

2.1 เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้สอดคล้องกับความสามารถและความถนัดของผู้เรียน 

2.2 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยกิจกรรมท่ีหลากหลาย  

2.3 เพื ่อสร้างบรรยากาศที ่เอื ้อต่อการเรียนรู ้ให้กับผู ้เร ียน และส่งเสริมให้ผู ้เร ียนเกิดการเรียนรู้  

ผ่านการปฏิบัติจริง 

➢ กิจกรรมดำเนินการ  

1. กิจกรรมวันตรุษจีน  

2. กิจกรรมวันคริสต์มาส 

 3. การนำเสนอผลงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (Symposium IS) 

➢ งบประมาณที่ใช้ 

 1. กิจกรรมวันตรุษจีน  15,998   บาท 

2. กิจกรรมวันคริสต์มาส 10,000   บาท 

 3. การนำเสนอผลงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (Symposium IS)    46,300   บาท 

รวมทั้งสิ้น 72,298 บาท 

➢ ผลการดำเนินการ 

  1. นักเรียนเรียนให้ความสนใจและเข้าร่วมกิจกรรมคิดเป็นร้อยละ 82.96 จากนักเรียนท้ังหมด 

      2. นักเรียนเกิดการพัฒนาศักยภาพอย่างรอบด้านสอดคล้องกับความขอบและความถนัดของตนเอง 

       2. ผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อกิจกรรมในระดับ ดีเยี่ยม 

➢ ปัญหา/อุปสรรค 

 - เนื่องจากสถาณการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือโคโรน่าทำให้ต้องปรับเปล่ียนกิจกรรมให้เหมาะสม

กับสถานการณ์ จึงเป็นอุปสรรคทำให้ไม่สามารถจัดกิจกรรมท่ีหลากหลายได้ 

➢ ข้อเสนอแนะ/แนวทางพัฒนา 

 -  

 

ผลการดำเนนิโครงการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียน 



 

วัตถุประสงค ์

1. เพื่อให้นักเรียนเรียนรู้ เรื่องราว หลักคำสอนทางพระพุทธศาสนา 

2. เพื่อให้นักเรียนได้ทดสอบความรู้ ความสามารถทางพระพุทธศาสนา 

เป้าหมาย 

เป้าหมายเชิงปริมาณ 

- นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 1200 คน 

เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

 - ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่าย มีความพึงพอใจในภาพรวมของกิจกรรมอยู่ในระดับดีมาก   

งบประมาณที่ใช้ 

     ไม่ได้จัดกิจกรรมเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือโคโรน่า 

ผลการดำเนินการ 

ไม่ได้จัดกิจกรรมเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือโคโรน่า 

ปัญหา/อุปสรรค 

- เนื่องจากสถาณการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือโคโรน่าทำให้ต้องมีการเล่ือนการจัดสอบธรรมศึกษา

ออกไป 

ข้อเสนอแนะ/แนวทางพัฒนา 

- เมื่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือโคโรน่าดีขึ้น จะกลับมาจัดอีกในปีงบประมาณต่อไป 

 

 

 

 

➢ กิจกรรมท่ี 1 : กิจกรรมการสอบธรรมศึกษา 

 



 

วัตถุประสงค ์

1. เพื่อให้นักเรียนได้ข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตร คณะ สาขาวิชาของมหาวิทยาลัย รวมถึงการประกอบอาชีพ

อย่างหลากหลายจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิและการศึกษาดูงาน 

  2. เปิดโอกาสให้นักเรียนได้สนทนาซักถามจากผู้มีประสบการณ์ ทำให้มีความมั่นใจในข้อมูลท่ีได้รับ 

  3. เป็นแรงจูงใจในการวางเป้าหมายทางด้านการศึกษาในอนาคต 

  4. นักเรียนมีเจตคติท่ีดีต่อการประกอบอาชีพและสามารถปรับตัวกับสถานการณ์ต่างๆ ได้ 

  5. นักเรียนเข้าร่วมโครงการประชาสัมพันธ์และแนะแนวการศึกษาต่อเพื่อการมีอาชีพของหน่วยงาน

ภายนอกหรือมหาวิทยาลัยต่าง ๆ 

เป้าหมาย 

เป้าหมายเชิงปริมาณ 

- นักเรียนระดับช้ัน ม.๖ และครูประจำช้ันเข้าร่วมโครงการแนะแนวเพื่อการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ ในโรงเรียนพุนพินพิทยาคม 

เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

  - นักเรียนได้รับข้อมูลด้านอาชีพและการปรับตัวจากวิทยากรและการศึกษาดูงานนอกสถานท่ี 

  - นักเรียนสามารถตัดสินใจเลือกอาชีพได้และสามารถปรับตัวเข้ากับบุคคล สถานการณ์ต่างๆ ได้   

งบประมาณที่ใช้ 

     ไม่ได้จัดกิจกรรมเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือโคโรน่า 

ผลการดำเนินการ 

ไม่ได้จัดกิจกรรมเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือโคโรน่า 

ปัญหา/อุปสรรค 

- เนื่องจากสถาณการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือโคโรน่าทำให้ไม่ได้จัดกิจกรรม 

ข้อเสนอแนะ/แนวทางพัฒนา 

- เมื่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือโคโรน่าดีขึ้น จะกลับมาจัดอีกในปีงบประมาณต่อไป 

 

 

 

 

➢ กิจกรรมท่ี 2 : กิจกรรมเปิดโลกทัศน์ด้านการศึกษาต่อและการมีอาชีพ 



 

วัตถุประสงค ์

1. เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาเรียนรู้ เกี่ยวกับด้านนาฏศิลป์ไทย 

 2. เพื่อสร้างแรงบัลดาลใจในการเรียนรู้เกี่ยวกับด้านนาฏศิลป์ไทย 

 3. เพื่อสร้างเจตคติท่ีดีต่อการเรียนรู้เกี่ยวกับด้านนาฏศิลป์ไทย 

เป้าหมาย 

เป้าหมายเชิงปริมาณ 

- นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 1200 คน 

เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

 - ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่าย มีความพึงพอใจในภาพรวมของกิจกรรมอยู่ในระดับดีมาก

งบประมาณที่ใช้ 

     ไม่ได้จัดกิจกรรมเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือโคโรน่า 

ผลการดำเนินการ 

ไม่ได้จัดกิจกรรมเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือโคโรน่า 

ปัญหา/อุปสรรค 

- เนื่องจากสถาณการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือโคโรน่าทำให้ไม่ได้จัดกิจกรรม 

ข้อเสนอแนะ/แนวทางพัฒนา 

- เมื่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือโคโรน่าดีขึ้น จะกลับมาจัดอีกในปีงบประมาณต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

➢ กิจกรรมท่ี 3 : กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาศักยภาพนักเรียนด้านนาฏศิลป์ไทย 



 

วัตถุประสงค ์

1. เพื่อให้นักเรียนโรงเรียนพุนพินพิทยาคมทุกคนได้รับการทดสอบสมรรถภาพร่างกายตามเกณฑ์

มาตรฐานท่ีเป็นไปตามเพศและวัย 

2. เพื่อให้นักเรียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์การทดสอบได้รับการส่งเสริมพัฒนาและแก้ไขโดยการจัดโปรแกรมการ

ออกกำลังกายเพื่อพัฒนาสมรรถภาพให้ดีขึ้นสู่เกณฑ์มาตรฐาน 

3. เพื่อให้นักเรียนมีสุขนิสัย  สุขภาพกาย  และสุขภาพทางจิตท่ีดี 

4. เพื่อให้นักเรียนมีทักษะและให้ความสำคัญในการดูแลรักษาสุขภาพกาย 

เป้าหมาย 

เป้าหมายเชิงปริมาณ 

- ผู ้เรียน จำนวน  2,000  คน  เข้ารับการทดสอบสมรรถภาพและแก้ไขในส่วนที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์การ

ประเมินท่ีเป็นมาตรฐานตามเพศและอายุ  คิดเป็นร้อยละ 95 

เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

 - นักเรียนทุกคนได้เข้ารับการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย 

- นักเรียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์ทดสอบได้รับการพัฒนาแก้ไข  จนผ่านเกณฑ์การ ประเมินที่เป็นมาตรฐานตาม 

เพศและอายุทุกคน 

งบประมาณที่ใช้ 

     ไม่ได้จัดกิจกรรมเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือโคโรน่า 

ผลการดำเนินการ 

ไม่ได้จัดกิจกรรมเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือโคโรน่า 

ปัญหา/อุปสรรค 

- เนื่องจากสถาณการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือโคโรน่าทำให้ไม่ได้จัดกิจกรรม 

ข้อเสนอแนะ/แนวทางพัฒนา 

- เมื่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือโคโรน่าดีขึ้น จะกลับมาจัดอีกในปีงบประมาณต่อไป 

 

 

 

➢ กิจกรรมท่ี 4 : กิจกรรมสุขภาพและสมรรถนะภาพทางกาย 



 

วัตถุประสงค ์

1. เพื่อให้นักเรียนโรงเรียนพุนพินพิทยาคมทุกคนเรียนรู้ความรู้ด้านภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ  

2. เพื่อให้นักเรียนมีทักษะและความรู้ด้านภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ  

3. เพื่อสร้างเจตคติท่ีดีต่อการเรียนรู้เกี่ยวกับด้านด้านภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ  

เป้าหมาย 

เป้าหมายเชิงปริมาณ 

- ผู้เรียน จำนวน  100  คน  ร่วมกิจกรรมภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ (GIS Day) 

เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

 - มีส่วนเกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่าย มีความพึงพอใจในภาพรวมของกิจกรรมอยู่ในระดับดีมาก 

งบประมาณที่ใช้ 

     ไม่ได้จัดกิจกรรมเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือโคโรน่า 

ผลการดำเนินการ 

ไม่ได้จัดกิจกรรมเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือโคโรน่า 

ปัญหา/อุปสรรค 

- เนื่องจากสถาณการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือโคโรน่าทำให้ไม่ได้จัดกิจกรรม 

ข้อเสนอแนะ/แนวทางพัฒนา 

- เมื่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือโคโรน่าดีขึ้น จะกลับมาจัดอีกในปีงบประมาณต่อไป 

 

 

 

➢ กิจกรรมท่ี 5 : กิจกรรมวันแห่งกิจกรรมภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ (GIS Day) 



 

วัตถุประสงค ์

1. เพื่อให้นักเรียนเรียนรู้ความรู้การนำเสนอผลงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 

2. เพื่อให้นักเรียนมีทักษะและความรู้การนำเสนอผลงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 

3. เพื่อสร้างเจตคติท่ีดีต่อการเรียนรู้เกี่ยวกับการนำเสนอผลงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 

เป้าหมาย 

เป้าหมายเชิงปริมาณ 

- ผู้เรียนในรายวิชาการนำเสนอผลงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองได้ใช้อุกปรณ์ในการการนำเสนอผลงาน

การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง จำนวน  300  คน   

เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

 - มีส่วนเกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่าย มีความพึงพอใจในภาพรวมของกิจกรรมอยู่ในระดับดีมาก 

งบประมาณที่ใช้ 

     46,300 บาท 

ผลการดำเนินการ 

- ผู้เรียนในรายวิชาการนำเสนอผลงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง จำนวน 346 คน ได้ใช้อุกปรณ์ในการ

การนำเสนอผลงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 

- มีส่วนเกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่าย มีความพึงพอใจในภาพรวมของกิจกรรมอยู่ในระดับดีมาก 

ปัญหา/อุปสรรค 

- เนื่องจากสถาณการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือโคโรน่าทำให้มีนักเรียนบางส่วนไม่สามารถมาเรียนท่ี

โรงเรียนได้ จึงไม่สามารถเข้าถึงอุกปรณ์ในการการนำเสนอผลงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 

ข้อเสนอแนะ/แนวทางพัฒนา 

-  

 

 

 

 

➢ กิจกรรมท่ี 6 : กิจกรรมการนำเสนอผลงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (Symposium IS) 



 

วัตถุประสงค ์

1. เพื่อให้นักเรียนได้เกิดองค์ความรู้ด้านคณิตศาสตร์  

2. เพื่อให้นักเรียนมีทักษะและความรู้ด้านคณิตศาสตร์ 

3. เพื่อสร้างเจตคติท่ีดีต่อการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์  

เป้าหมาย 

เป้าหมายเชิงปริมาณ 

- ผู้เรียน จำนวน  100  คน  ร่วมกิจกรรมสัปดาห์คณิตศาสตร์ 

เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

 - มีส่วนเกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่าย มีความพึงพอใจในภาพรวมของกิจกรรมอยู่ในระดับดีมาก 

งบประมาณที่ใช้ 

     ไม่ได้จัดกิจกรรมเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือโคโรน่า 

ผลการดำเนินการ 

ไม่ได้จัดกิจกรรมเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือโคโรน่า 

ปัญหา/อุปสรรค 

- เนื่องจากสถาณการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือโคโรน่าทำให้ไม่ได้จัดกิจกรรม 

ข้อเสนอแนะ/แนวทางพัฒนา 

- เมื่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือโคโรน่าดีขึ้น จะกลับมาจัดอีกในปีงบประมาณต่อไป 

 

 

 

 

 

 

➢ กิจกรรมท่ี 7 : กิจกรรมสัปดาห์คณิตศาสตร์ 



 

วัตถุประสงค ์

1. เพื่อให้นักเรียนได้เกิดองค์ความรู้ด้าน STEM ศึกษา  

2. เพื่อให้นักเรียนมีทักษะและความรู้ด้าน STEM ศึกษา 

3. เพื่อสร้างเจตคติท่ีดีต่อการเรียนรู้วิชาด้าน STEM ศึกษา 

เป้าหมาย 

เป้าหมายเชิงปริมาณ 

- ผู้เรียน จำนวน  100  คน  ร่วมกิจกรรม Enjoy STEM Day 

เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

 - มีส่วนเกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่าย มีความพึงพอใจในภาพรวมของกิจกรรมอยู่ในระดับดีมาก 

งบประมาณที่ใช้ 

     ไม่ได้จัดกิจกรรมเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือโคโรน่า 

ผลการดำเนินการ 

ไม่ได้จัดกิจกรรมเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือโคโรน่า 

ปัญหา/อุปสรรค 

- เนื่องจากสถาณการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือโคโรน่าทำให้ไม่ได้จัดกิจกรรม 

ข้อเสนอแนะ/แนวทางพัฒนา 

- เมื่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือโคโรน่าดีขึ้น จะกลับมาจัดอีกในปีงบประมาณต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

➢ กิจกรรมท่ี 8 : กิจกรรม Enjoy STEM Day 



 

วัตถุประสงค ์

1. เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาวัฒนธรรม ประเพณี ความเช่ือของชาวจีน 

2. เพื่อให้ผู้เรียนมีความกล้าแสดงออกในเชิงสร้างสรรค์ 

3. เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้แสดงความสามารถด้านภาษาและวัฒนธรรมผ่านการแข่งขันทักษะต่างๆ  

เป้าหมาย 

เป้าหมายเชิงปริมาณ 

- นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 500 คน 

เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

 - ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่าย มีความพึงพอใจในภาพรวมของกิจกรรมอยู่ในระดับดีมาก   

งบประมาณที่ใช้ 

     15,998 บาท 

ผลการดำเนินการ 

1. นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม ท้ังส้ิน 552 คน 

2. มีส่วนเกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่าย มีความพึงพอใจในภาพรวมของกิจกรรม คิดเป็น ร้อยละ 83.15  

ระดับ ดีเย่ียม 

ปัญหา/อุปสรรค 

- เนื่องจากสถาณการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือโคโรน่าทำให้ต้องปรับเปล่ียนกิจกรรมให้เหมาะสม

กับสถานการณ์ จึงเป็นอุปสรรคทำให้ไม่สามารถจัดกิจกรรมท่ีหลากหลายได้ 

ข้อเสนอแนะ/แนวทางพัฒนา 

- 

 

 

 

 

 

➢ กิจกรรมท่ี 9 : กิจกรรมวันตรุษจีน 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

วัตถุประสงค ์

1. เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาวัฒนธรรม ประเพณี ความเช่ือของชาวคริสต์ 

2. เพื่อให้ผู้เรียนมีความกล้าแสดงออกในเชิงสร้างสรรค์ 

3. เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้แสดงความสามารถด้านภาษาและวัฒนธรรมผ่านการแข่งขันทักษะต่างๆ  

เป้าหมาย 

เป้าหมายเชิงปริมาณ 

- นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 1,500 คน 

เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

 - ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่าย มีความพึงพอใจในภาพรวมของกิจกรรมอยู่ในระดับดีมาก   

งบประมาณที่ใช้ 

     10,000 บาท 

ผลการดำเนินการ 

1. นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม ท้ังส้ิน 1,625 คน 

2. มีส่วนเกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่าย มีความพึงพอใจในภาพรวมของกิจกรรม คิดเป็น ร้อยละ 93.15  

ระดับ ดีเย่ียม 

ปัญหา/อุปสรรค 

- เนื่องจากสถาณการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือโคโรน่าทำให้ต้องปรับเปล่ียนกิจกรรมให้เหมาะสม

กับสถานการณ์ จึงเป็นอุปสรรคทำให้ไม่สามารถจัดกิจกรรมท่ีหลากหลายได้ 

ข้อเสนอแนะ/แนวทางพัฒนา 

- 

 

 

 

 

 

 

 

➢ กิจกรรมที่ 10 : กิจกรรมวันคริสต์มาส 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

วัตถุประสงค์ 

2.1 เพื่อให้นักเรียนเพิ่มพูนความรู้ความ

เข้าใจ กระบวนการและประสบการณ์ตรงทางด้าน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

2.2. เพื่อส่งเสริมความคิดริเริ ่มสร้างสรรค์

และมีความสามัคคีในกลุ่มและความเป็นผู้นำท่ีดี 

2.3 เพื่อให้นักเรียนรู้คุณค่าและมีเจตคติท่ีดี

ต่อการเรียนวิทยาศาสตร์และใช้กระบวนการทาง

วิทยาศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 

. 

เป้าหมาย 

เป้าหมายเชิงปริมาณ 

นักเรียนทุกคน มีความรู้ และทักษะกระบวนการทาง

วิทยาศาสตร์ มีความคิดสร้างสรรค์มากขึ้น 

เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

3.2.1  น ักเร ียนได ้ร ับการปลูกฝ ังและ

ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจและทักษะกระบวนการ 

ทางวิทยาศาสตร์ 

 3 . 2 . 2  น ั ก เ ร ี ยนนำกระบวนการทาง

วิทยาศาสตร์มาใช้ในการแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้อง 

 3.2.3 นักเรียนตระหนักถึงความสำคัญและ

มีส่วนร่วมในการพัฒนาส่ิงแวดล้อม 

  

งบประมาณที่ใช้ 

- 

(ไม่ได้ใช้งบประมาณเพราะจัดกิจกรรมออนไลน์) 

 

 

 

ผลการดำเนินการ 

1.นักเร ียได้เพ ิ ่มพ ูนความร ู ้ความเข้าใจ 

กระบวนการและประสบการณ ์ตรงทางด ้ าน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

2. นักเรียนได้เสริมความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

มีประสบการณ์ในการทำแบบทดสอบออนไลน์ 

3 นักเรียนรู้คุณค่าและมีเจตคติที ่ดีต่อการ

เร ี ยนว ิทยาศาสตร ์ และ ใช ้ กระบวนการทาง

วิทยาศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 

 

ปัญหา/อุปสรรค 

สำหรับนักเรียนบางคน และบางพื้นท่ีสัญญาณ

โทรศัพท์ไม่ดี  

ข้อเสนอแนะ/แนวทางพัฒนา 

     ควรเพิ่มกิจกรรมในภาคปฏิบัติโดยการผ่าน

โปรแกรม ZOOM 

 

 

 

 

➢ กิจกรรม : สัปดาห์วิทยาศาสตร์ 

 



 

 



 

 



 

วัตถุประสงค ์

1. เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตท่ีดีด้วยการทำงานร่วมกันเป็นทีม  สร้างภาวะผู้นำผู้ตามท่ีดี  และการแสดงออก

ทางด้านทักษะกีฬา  รวมทั้งความมีน้ำใจเป็นนักกีฬา 

2. เปดิโอกาสให้นักเรียนค้นพบความสามารถพิเศษ และความถนัดของตนเอง 

3. เพื่อให้นักเรียนใช้ความสามารถทางด้านการกีฬาเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ประเภทโควตากีฬา

เป้าหมาย 

เป้าหมายเชิงปริมาณ 

- ผู้เรียน จำนวน  2,000  คน  ครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมกีฬาภายใน โรงเรียนพุนพิน

พิทยาคม ร้อยละ 95 

เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

 - นักเรียนมีความรับผิดชอบในการทำงานร่วมกันเป็นหมู่คณะ  และร่วมกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิต

ตลอดจนมีสุนทรียภาพท่ีดีในด้านการออกกำลังกายและเล่นกีฬา   

งบประมาณที่ใช้ 

     ไม่ได้จัดกิจกรรมเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือโคโรน่า 

ผลการดำเนินการ 

ไม่ได้จัดกิจกรรมเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือโคโรน่า 

ปัญหา/อุปสรรค 

- เนื่องจากสถาณการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือโคโรน่าทำให้ไม่ได้จัดกิจกรรม 

ข้อเสนอแนะ/แนวทางพัฒนา 

- เมื่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือโคโรน่าดีขึ้น จะกลับมาจัดอีกในปีงบประมาณต่อไป 

 

 

 

 

 

➢ กิจกรรมท่ี 12 : กิจกรรมกีฬาสีภายใน 



 

วัตถุประสงค์ 

2.1 เพื่อให้นักเรียนเพิ่มพูนความรู้ความ

เข้าใจ กระบวนการและประสบการณ์ตรงทางด้าน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

2.2. เพื่อส่งเสริมความคิดริเริ ่มสร้างสรรค์

และมีความสามัคคีในกลุ่มและความเป็นผู้นำท่ีดี 

2.3 เพื่อให้นักเรียนรู้คุณค่าและมีเจตคติท่ีดี

ต่อการเรียนวิทยาศาสตร์และใช้กระบวนการทาง

วิทยาศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 

. 

เป้าหมาย 

เป้าหมายเชิงปริมาณ 
นักเรียนทุกคน มีความรู้ และทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ มีความคิดสร้างสรรค์มากขึ้น 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

3.2.1  น ักเร ียนได ้ร ับการปลูกฝ ังและ
ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจและทักษะกระบวนการ 
ทางวิทยาศาสตร์ 
 3 . 2 . 2  น ั ก เ ร ี ยนนำกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์มาใช้ในการแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้อง 
 3.2.3 นักเรียนตระหนักถึงความสำคัญและ
มีส่วนร่วมในการพัฒนาส่ิงแวดล้อม 
  
งบประมาณที่ใช้ 

- 

(ไม่ได้ใช้งบประมาณเพราะจัดกิจกรรมออนไลน์) 

 

 

 

ผลการดำเนินการ 

1.นักเร ียได้เพ ิ ่มพ ูนความร ู ้ความเข้าใจ 

กระบวนการและประสบการณ ์ตรงทางด ้ าน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

2. นักเรียนได้เสริมความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

มีประสบการณ์ในการทำแบบทดสอบออนไลน์ 

3 นักเรียนรู้คุณค่าและมีเจตคติที ่ดีต่อการ

เร ี ยนว ิทยาศาสตร ์ และ ใช ้ กระบวนการทาง

วิทยาศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 

 

ปัญหา/อุปสรรค 

สำหรับนักเรียนบางคน และบางพื้นท่ีสัญญาณ
โทรศัพท์ไม่ดี  

ข้อเสนอแนะ/แนวทางพัฒนา 

     ควรเพิ่มกิจกรรมในภาคปฏิบัติโดยการผ่าน
โปรแกรม ZOOM 

 

 

 

 

➢ กิจกรรม : สัปดาห์วิทยาศาสตร์ 

 



 

 



 

 



     ผลการดำเนินงานโครงการแนะแนวการศึกษาห้องเรียนพเิศษช้ันม.1 และ ม.4 สัญจร       

⮚ วัตถุประสงค์ 

1.เพื่อช้ีแจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับช้ันม.1 และ ม.4 

 2. เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการห้องเรียนพิเศษนักเรียนช้ัน ม.1 และ ม.4 

         3. เพื่อแนะแนวการเลือกเรียนตามความถนัด – ความสนใจ ได้อย่างเหมาะสม 

  กิจกรรมดำเนินการ (ใส่ช่ือกิจกรรมในโครงการ) 

 1. แนะแนวการศึกษาห้องเรียนพิเศษช้ันม.1 และ ม.4 สัญจร       

⮚ งบประมาณที่ใช้ 

35,000……………………………… 

⮚ ผลการดำเนินการ 

       1. นักเรียนระดับช้ันม.1 เข้าศึกษาห้องเรียนโครงการพิเศษจำนวน 2 ห้อง ห้องละ 35 คน 

  2. นักเรียนระดับช้ันม.4 เข้าศึกษาห้องเรียนโครงการพิเศษจำนวน 1 ห้อง จำนวน 35 คน  

          3. นักเรียนได้รู้ข้อมูลด้านการศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษา 

⮚ ปัญหา/อุปสรรค 

 - เนื่องจากสถานการณ์โควิด 19 ทำให้โรงเรียนต่าง ๆไม่ค่อยมีความพร้อมในการให้โรงเรียนเข้าไปแนะแนว
การศึกษา  

ข้อเสนอแนะ/แนวทางพัฒนา 

 - มีการวางแผนการแนะแนวการศึกษาต่อโครงการพิเศษเพื่อให้การแนะแนวสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ท่ี

ต้องการ 

 



 

วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อช้ีแจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับการรับสมัคร

นักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับช้ันม.1 และ ม.4 

2. นักเรียนระดับช้ันม.4 เข้าศึกษาห้องเรียน

โครงการพิเศษจำนวน 1 ห้อง จำนวน 35 

คน  

3. นักเรียนได้รู้ข้อมูลด้านการศึกษาต่อในระดับ

มัธยมศึกษา 

...................................................................................

................................................................................... 

เป้าหมาย 

เป้าหมายเชิงปริมาณ 

1.นักเรียนระดับช้ันม.1 เข้าศึกษาห้องเรียน

โครงการพิเศษจำนวน 2 ห้อง ห้องละ 35 คน 

2.นักเรียนระดับช้ันม.4 เข้าศึกษาห้องเรียน

โครงการพิเศษจำนวน 1 ห้อง จำนวน 35 คน  

เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
1.นักเรียนได้รู้ข้อมูลด้านการศึกษาต่อในระดับ

มัธยมศึกษา   

งบประมาณท่ีใช้ 

35,000 บาท 

 

ผลการดำเนินการ 

1.มีนักเรียนเข้ามาศึกษาห้องเรียนโครงการพิเศษ
ดังนี้คือ  

1.นักเรียนระดับช้ันม.1 เข้าศึกษาห้องเรียน

โครงการพิเศษจำนวน 2 ห้อง ห้องละ 35 คน 

2.นักเรียนระดับช้ันม.4 เข้าศึกษาห้องเรียน

โครงการพิเศษจำนวน 1 ห้อง จำนวน 35 คน  

ปัญหา/อุปสรรค 

เนื่องจากสถานการณ์โควิด 19 ทำให้โรงเรียนต่าง ๆ
ไม่ค่อยมีความพร้อมในการให้โรงเรียนเข้าไปแนะ
แนวการศึกษา  

 

ข้อเสนอแนะ/แนวทางพฒันา 

มีการวางแผนการแนะแนวการศึกษาต่อโครงการ

พิเศษเพื่อให้การแนะแนวสามารถบรรลุวัตถุประสงค์

ท่ีต้องการ 

ภาพ 

 

 

กจิกรรม : แนะแนวการศึกษาห้องเรียนพเิศษช้ันม.1 
และและ ม.4 สัญจร     

......(รายงานทุกกจิกรรมในโครงการ).......

........ 
 



แบบรายงานผลและการประเมิน 

โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ ปีงบประมาณ 2564 

1. โครงการ  ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ 

2. สนองกลยุทธ์ โรงเรียนพุนพินพิทยาคม กลยุทธ์ที่ 1 โครงการหลักท่ี 10  

3. สนองมาตรฐานการศึกษา มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน ข้อที่ 1.1 ตัวบ่งชี้ย่อยท่ี  1, 2 

4. ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวสุวนันท์  พงษ์ขาวน้อย 

5. วัตถุประสงค์โครงการ 

    5.1 เพ่ือเปิดโอกาสให้นักเรียนทุกคนได้แสดงศักยภาพของตนเองต่อสาธารณะ 

  5.2 เพื ่อให้นักเรียนได้บูรณาการเร ียนรู ้ด ้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษและ

คอมพิวเตอร์กับรายวิชาอื่นได้อย่างเหมาะสมอย่างมีเหตุผล มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม 12 ประการ

รวมทั้งสอดแทรกหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

  5.3 เพื่อให้นักเรียนได้ใช้ความรู้ความสามารถเพ่ือการศึกษาต่อและเป็นประชากรที่มีคุณภาพ  

   5.4 เพื่อให้นักเรียนได้พัฒนาความรู้ ความสามารถ  ทักษะในการดำรงชีวิตตามศักยภาพ เป็นบุคคล

ที่มีคุณภาพ   มีทักษะที่ดี ใฝ่เรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

6. แหล่งความรู้/ผลที่ได้รับจากโครงการ 

      6.1  นักเรียนทุกคนได้แสดงศักยภาพของตนเองต่อสาธารณะ 

 6.2  นักเรียนได้บูรณาการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร์กับรายวิชา

อ่ืนได้อย่างเหมาะสมอย่างมีเหตุผล มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม 12 ประการรวมทั้งสอดแทรกหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง 

  6.3 นักเรียนได้พัฒนาความรู้ ความสามารถ  ทักษะในการดำรงชีวิตตามศักยภาพ เป็นบุคคลที่มีคุณภาพ   

มีทักษะที่ดี ใฝ่เรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

7.  เป้าหมายโครงการ 

 7.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ  

 - นักเรียนโรงเรียนพุนพินพิทยาคมได้เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการร้อยละ 80 ของกิจกรรม  

การแข่งขันท้ังหมด 

         - นกัเรียนมีผลการแข่งขันระดับเหรียญทองไม่น้อยกว่าร้อยละ 50  

      - นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง หรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง มีความพึงพอใจร้อยละ 80   

    



 7.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ  

 - นักเรียนเป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการ 

       - นักเรียนได้พัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาการในด้านความรู้ ความสามารถ  ทักษะในการดำรงชีวิตตาม

ศักยภาพของแต่ละบุคคล 

       - นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง หรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับดี 

ระยะเวลาดำเนินการ ปีการศึกษา 2564 

8. การดำเนินงาน 

กิจกรรมที่ 3 การแข่งขันทักษะวิชาการอื่นๆ 
กิจกรรมและข้ันตอน เป้าหมายตัวชี้วัด/

ความสนใจ 
งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1. ขั้นเตรียม (Plan) 
  

ประชุมเพ่ือจัด
กิจกรรม 

- 1 มิ.ย.64 ครูสุวนันท์ พงษ์ขาวน้อย 

2. ขั้นปฏิบัติ (DO) นักเรียนเข้าร่วม
กิจกรรม 

- 1 ปีการศึกษา คณะครูผู้ฝึกซ้อมและดู
และนักเรียน 

3. ขั้นติดตามผล 
(Check)  

ผลการแข่งขัน - 1 ปีการศึกษา ครูสุวนันท์ พงษ์ขาวน้อย 

4. ขั้นสรุปรายงานผล 
(Action) 

สรุปและรายงาน
ผลกิจกรรม 

- 1 ปีการศึกษา ครูสุวนันท์ พงษ์ขาวน้อย 

 

9. งบประมาณ รายรับและค่าใช้จ่าย 

  รายรับโครงการ/กิจกรรมทั้งหมด   จำนวน 590,000 บาท 

  รายจ่ายโครงการ/กิจกรรมทั้งหมด  จำนวน 204,320 บาท    

10. ปัญหาและอุปสรรค  

 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด 19 ทำให้ไม่สามารถฝึกซ้อมนักเรียนได้เท่าท่ีควร 

11. ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข 

 -  

 



12. ความคาดหวังและประโยชน์ที่ได้รับในการดำเนินงาน 

 - นักเรียนได้พัฒนาความรู้ ความสามารถ และพัฒนาศักยภาพของตนเองอย่างเต็มที่ 

 - นักเรยีนได้แสดงความสามารถของตนเองต่อสาธารณะ 

13. งานที่จะดำเนินต่อหลังจากการดำเนินโครงการ 

  - ดำเนินการฝึกซ้อมและพัฒนาความรู้ ทักษะของนักเรียนอย่างต่อเนื่อง  

14. ความคิดเห็นหัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ 

  - ขอบคุณคณะทำงานและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่าน 

15. ความสำเร็จของการดำเนินงาน 

  15.1 เปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์ 

  ผลการดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ ร้อยละ 90 ขึ้นไป 

   ผลการดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ ร้อยละ 75 - ร้อยละ 89 

   ผลการดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ ร้อยละ 50 - ร้อยละ 74 

   ผลการดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ ต่ำกว่าร้อยละ 50 

  15.2 เปรียบเทียบกับเป้าหมาย 

   ผลการดำเนินงานสูงกว่าเป้าหมาย ร้อยละ 90 ขึ้นไป 

   ผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย ร้อยละ 75 - ร้อยละ 89 

   ผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย ร้อยละ 50 - ร้อยละ 74 

   ผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย ต่ำกว่าร้อยละ 50 

16. สรุปการประเมินการดำเนินงานโครงการ 

  16.1 เปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์ 

   ผลการดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ ร้อยละ 90 ขึ้นไป 

   ผลการดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ ร้อยละ 75 - ร้อยละ 89 

   ผลการดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ ร้อยละ 50 - ร้อยละ 74 

   ผลการดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ ต่ำกว่าร้อยละ 50 

  16.2 เปรียบเทียบกับเป้าหมาย 

   ผลการดำเนินงานสูงกว่าเป้าหมาย ร้อยละ 90 ขึ้นไป 

  ผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย ร้อยละ 75 - ร้อยละ 89 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 

 

 

 

 



ผลการแข่งขันทักษะวิชาการ 

ลำดับที่ 
กลุ่มสาระการ

เรียนรู้ 
วันที่เข้าร่วม

แข่งขัน 
หน่วยงานที่จัด 

การแข่งขัน 
รายการแข่งขัน ชื่อ - สกุลนักเรียน ระดับชั้น 

ชื่อครูผู้ฝึกซ้อม/ 
ส่งเข้าแข่งขัน 

ผลการ
แข่งขัน 

1 วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 

12 พ.ค. 2564 การประกวดโครงงาน
แห่งทศวรรษ The 
Science Camp  
ครั้งที่ 13 

สมาคมวิทยาศาสตร์
แห่งประเทศไทยใน
พระบรมชูถัมภ์ 

นายอภิสิทธิ์ มาศรี 6/1 นายธดา ยกอินทร์ 
นางสาวอารีพันธุ์ หวังอ่ืน 

ชนะเลิศ 

2 วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 

18 ส.ค.2564 มหาวิทยาลัยสงขลา- 
นครินทร์ สุราษฎร์
ธานี 

การประกวดการ
แข่งขัน E-Sport  
ประเภท ROV 

นาย ชาคริต ยุไร 4/6 นายภานุกร คงไสยะ รางวัลขวัญใจ
ประชาชน นายธีรเดช สาระยาน 4/2 

นายณทัต ทวีญาติ 4/2 

นายจิรภัทร ทองก่อนาค 4/1 

นายสืบศักดิ์ ศรีปลอด 4/1 

3 วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 

11 – 12 ส.ค. 
2564  

มหาวิทยาลัยสงขลา- 
นครินทร์ สุราษฎร์
ธานี 

การประกวดการ
แข่งขัน E-Sport  
ประเภท ROV 

นาย ชาคริต ยุไร 4/6 นายภานุกร คงไสยะ รางวัลรอง
ชนะเลิศ
อันดับ 2 

นายธีรเดช สาระยาน 4/2 

นายณทัต ทวีญาติ 4/2 

นายจิรภัทร ทองก่อนาค 4/1 

นายสืบศักดิ์ ศรีปลอด 4/1 

4 สุขศึกษาและพล
ศึกษา 

17 - 19 ธ.ค. 
2565 

โรงเรียนสุราษฎร์
พิทยา 

การแข่งขันกีฬา
บาสเกตบอล 3x3  

นายทศพร  ลูกรักษ์   
นายวริทธิ์  ขรัวทองเขียว  

4/3 
4/1 

ว่าที่ร้อยตรี ชัยณรงค์ ปิ่น
กาญจนไพบูลย์ 

รองชนะเลิศ
อันดับ 1 



ลำดับที่ 
กลุ่มสาระการ

เรียนรู้ 
วันที่เข้าร่วม

แข่งขัน 
หน่วยงานที่จัด 

การแข่งขัน 
รายการแข่งขัน ชื่อ - สกุลนักเรียน ระดับชั้น 

ชื่อครูผู้ฝึกซ้อม/ 
ส่งเข้าแข่งขัน 

ผลการ
แข่งขัน 

ชิงชนะเลิศจังหวัดสุ
ราษฎร์ธานี ประจำปี 
2564 

นายมงคล ชุมถาวร   
นายภาสวร  จันทร์พล  

4/1 
4/2 

นายสมชาย คามิ 

5 คณิตศาสตร์ 15 ม.ค. 2564 เครือข่ายส่งเสริม
ประสิทธิภาพการ
จัดการมัธยมศึกษา
และศูนย์พัฒนา
วิชาการ กลุ่มสาระ
การเรียนรู้
คณิตศาสตร์  
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

การแข่งขันคิดเลขเร็ว 
ระดับชั้น 
ม.4 - 6 

นายดลธรรม หมื่นพรหม 4/1 นางรัตนาภรณ์ ทองอ่ิน เหรียญเงิน 

6 คณิตศาสตร์ 15 ม.ค. 2564 เครือข่ายส่งเสริม
ประสิทธิภาพการ
จัดการมัธยมศึกษา
และศูนย์พัฒนา
วิชาการ กลุ่มสาระ
การเรียนรู้
คณิตศาสตร์  
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

การแข่งขันซูโดกุ 
ระดับชั้น 
ม.1 - 3 

เด็กชายคณิติน แพวิเศษ 2/1 นายสุทธิรักษ์ แพวิเศษ เหรียญ
ทองแดง 



ลำดับที่ 
กลุ่มสาระการ

เรียนรู้ 
วันที่เข้าร่วม

แข่งขัน 
หน่วยงานที่จัด 

การแข่งขัน 
รายการแข่งขัน ชื่อ - สกุลนักเรียน ระดับชั้น 

ชื่อครูผู้ฝึกซ้อม/ 
ส่งเข้าแข่งขัน 

ผลการ
แข่งขัน 

7 คณิตศาสตร์  15 ม.ค. 2564 เครือข่ายส่งเสริม
ประสิทธิภาพการ
จัดการมัธยมศึกษา
และศูนย์พัฒนา
วิชาการ กลุ่มสาระ
การเรียนรู้
คณิตศาสตร์ 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

การแข่งขันซูโดกุ 
ระดับชั้น 
ม.4 - 6 

นางสาวปณิตา บุญรอด 6/1 นางวิลาศิณีย์ พูลสมบัติ เหรียญ
ทองแดง 

8  คณิตศาสตร์ 15 ม.ค. 2564 เครือข่ายส่งเสริม
ประสิทธิภาพการ
จัดการมัธยมศึกษา
และศูนย์พัฒนา
วิชาการ กลุ่มสาระ
การเรียนรู้
คณิตศาสตร์ 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

การแข่งขันอัจฉริยภาพ
ทางคณิตศาสตร์ 
ระดับชั้น 
ม.1 - 3 

เด็กหญิงญาณิศา แก้วมงคล 6/1 นางสาวสุวนันท์ พงษ์ขาว
น้อย 

เข้าร่วม 

9 คณิตศาสตร์ 15 ม.ค. 2564 เครือข่ายส่งเสริม
ประสิทธิภาพการ
จัดการมัธยมศึกษา

การแข่งขันอัจฉริยภาพ
ทางคณิตศาสตร์ 
ระดับชั้น 

นายธานี ศรีพันธ์ 6/1 นางรัตนาภรณ์ ทองอ่ิน เข้าร่วม 



ลำดับที่ 
กลุ่มสาระการ

เรียนรู้ 
วันที่เข้าร่วม

แข่งขัน 
หน่วยงานที่จัด 

การแข่งขัน 
รายการแข่งขัน ชื่อ - สกุลนักเรียน ระดับชั้น 

ชื่อครูผู้ฝึกซ้อม/ 
ส่งเข้าแข่งขัน 

ผลการ
แข่งขัน 

และศูนย์พัฒนา
วิชาการ กลุ่มสาระ
การเรียนรู้
คณิตศาสตร์ 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

ม.4 - 6 

10 สุขศึกษาและ
พลศึกษา 

9 – 13 ก.พ. 
2565 

อบจ.สุราษฎร์ธานี การแข่งขันกีฬา
มหกรรมกีฬา 
(บาสเกตบอล) 

นักเรียนจำนวน 20 คน - ว่าที่ร้อยตรี ชัยณรงค์ ปิ่น
กาญจนไพบูลย์ 
นายสมชาย คามิ 

เข้าร่วม 

11 สุขศึกษาและ
พลศึกษา 

3 – 4 เม.ย. 
2565 

ชุมชนการเคหะสุ
ราษฎร์ธานี 

การแข่งขันกีฬาสตรีท
บาสเกตบอลต้านยา
เสพติด อบจ. สุราษฎร์
ธานี 

นักเรียนจำนวน 27 คน - ว่าที่ร้อยตรี ชัยณรงค์ ปิ่น
กาญจนไพบูลย์ 
นายสมชาย คามิ 

รองชนะเลิศ
อันดับ 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 

 

 



รูปภาพประกอบการรายงานผลและการประเมิน 

โครงการส่งเสรมิความเป็นเลิศทางวิชาการ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

รายการแข่งขันการประกวดโครงงานแห่งทศวรรษ The Science Camp ครั้งที่ 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



การประกวดการแข่งขัน E-Sport ประเภท ROV 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล  3 x 3 ณ โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



การแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการ

มัธยมศึกษาและศูนย์พัฒนาวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



      

 

วัตถุประสงค ์

 1.เพื่อพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

 2.เพื่อให้มีวัสดุอุปกรณ์สำหรับใช้ในการ
เรียนการสอน 

เป้าหมาย 

เป้าหมายเชิงปริมาณ 
 -นักเรียนและครูผู ้สอนวิชาคหกรรมทุก
ท่าน 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
 1.เพิ่อให้มีวัสดุอุปกรณ์ใช้ในการเรียนการ
สอนเหมาะสมกับการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน 
 2.เพ ื ่ อ ใ ห ้ ห ้ อ งปฏ ิ บ ั ต ิ ก า รอ า หา รมี
บรรยากาศที่ดีในการเรียนการสอน เหมาะสมกับการ
พัฒนาคุณภาพของผู้เรียน  
งบประมาณที่ใช้ 8,430 บาท 

ผลการดำเนินการ 

 ห้องปฏิบัติการอาหารมีบรรยากาศที่ดีใน
การเรียนการสอนมีวัสดุอุปกรณ์เหมาะสมกับการ
พัฒนาคุณภาพของผู้เรียน  
 

ปัญหา/อุปสรรค 

 - 

ข้อเสนอแนะ/แนวทางพัฒนา 

- 

 

 

 

 

ภาพ 

➢ กิจกรรม : พัฒนาการเรยีนการสอนคหกรรม(หอ้งคหกรรม) 

 



      

 

➢ วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อพัฒนาและปรับปรุงห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ให้กับผู้เรียน 

 2. เพื่อให้ผู้เรียนมีจิตวิทยาศาสตร์ เห็นความสำคัญของวิทยาศาสตร์ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยใช้

แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

➢ กิจกรรมดำเนินการ  

 1. การปรับปรุงห้องปฏิบัติการชีววิทยา 

 2 การปรับปรุงห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ท่ัวไป 1 

 3 การปรับปรุงห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ท่ัวไป 2 

 4. การปรับปรุงห้องปฏิบัติการเคมี 

 5. การปรับปรุงห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์กายภาพ 

 6. การปรับปรุงห้องปฏิบัติการมัลติเมียเดีย 

 7. การปรับปรุงห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ 
 

งบประมาณที่ใช้ 

100,000 บาท 
 

➢ ผลการดำเนินการ 

1. การปรับปรุงห้องปฏิบัติการชีววิทยา 
 

➢ ปัญหา/อุปสรรค 

 - .........................................................................-................................................................................ 
 

➢ ข้อเสนอแนะ/แนวทางพัฒนา 

 - .........................................................................-................................................................................ 

 

  

ผลการดำเนินโครงการ ปรับปรุงห้องปฏิบตัิการวิทยาศาสตร์ 



 

วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อพัฒนาและปรับปรุงห้องปฏิบัติการ

วิทยาศาสตร์ให้กับผู้เรียน 

2. เพื่อให้ผู้เรียนมีจิตวิทยาศาสตร์ เห็นความสำคัญ

ของวิทยาศาสตร์ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยใช้

แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

เป้าหมาย 
เป้าหมายเชิงปริมาณ 
1. เป็นห้องท่ีมีโต๊ะ เก้าอี้ท่ีไม่ชำรุด เหมาะสมต่อการ
ทำกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 ห้อง (ห้อง
ชีววิทยาและห้องวิทยาศาสตร์ท่ัวไป 2) 
2. เป็นห้องที ่ม ี smart TV จำนวน 6 เคร ื ่อง มี
อุปกรณ์  นวัตกรรม สื ่อการเรียนการสอนอย่าง
พอเพียง 
3. มีท่ีเก็บอุกรณ์และล้างทำความสะอาดอุปกรณ์ 
4.  น ัก เร ียนท ุกคนได ้ ใช ้ห ้องปฏ ิบ ัต ิการทาง
วิทยาศาสตร์ 
5.  รายงานผลการประเม ินการจ ัดทำและใช้
ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ จำนวน 6 เล่ม 
 

เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
1. เป็นห้องท่ีมี smart TV มีอุปกรณ์  นวัตกรรม ส่ือ
การเรียนการสอนอย่างพอเพียง 
2. นักเรียนมีความรู้และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สูงขึ้น 
3. เพื ่อพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะกระบวนการทาง
ว ิทยาศาสตร ์ท ี ่หลากหลาย  ม ี จ ิ ตสำน ึ กทาง
วิทยาศาสตร์  
4. มีห้องปฏิบัติการทีเอื้อต่อการเรียนรู้ 
5. ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนร่วมมีความพึงพอใจไม่น้อย
กว่าร้อยละ 85 

 
งบประมาณที่ใช้ 
100,000 บาท 
 

ผลการดำเนินการ 
1. ปรังปรุงห้องปฏิบัติการชีววิทยา 
    - โต๊ะปฏิบัติการ พร้อมเดินรางไฟ ขนาด 
100*150*75 เซนติเมตร จำนวน 8 ตัว 
    - ตู้เก็บอุปกรณ์ ขนาด 160*50*200 เซนติเมตร 
จำนวน 1 ตัว 
 

ปัญหา/อุปสรรค 
   - 
 

ข้อเสนอแนะ/แนวทางพัฒนา 
-  

ภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

➢ กิจกรรม : การปรับปรุงห้องปฏิบัติการชีววิทยา 

 



 

วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อพัฒนาและปรับปรุงห้องปฏิบัติการ

วิทยาศาสตร์ให้กับผู้เรียน 

2. เพื่อให้ผู้เรียนมีจิตวิทยาศาสตร์ เห็นความสำคัญ

ของวิทยาศาสตร์ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยใช้

แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

เป้าหมาย 
เป้าหมายเชิงปริมาณ 
1. เป็นห้องท่ีมีโต๊ะ เก้าอี้ท่ีไม่ชำรุด เหมาะสมต่อการ
ทำกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 ห้อง (ห้อง
ชีววิทยาและห้องวิทยาศาสตร์ท่ัวไป 2) 
2. เป็นห้องที ่ม ี smart TV จำนวน 6 เคร ื ่อง มี
อุปกรณ์  นวัตกรรม สื ่อการเรียนการสอนอย่าง
พอเพียง 
3. มีท่ีเก็บอุกรณ์และล้างทำความสะอาดอุปกรณ์ 
4.  น ัก เรี ยนท ุกคนได ้ ใช ้ห ้องปฏ ิบ ัต ิ การทาง
วิทยาศาสตร์ 
5.  รายงานผลการประเม ินการจ ัดทำและใช้
ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ จำนวน 6 เล่ม 
 

เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
1. เป็นห้องท่ีมี smart TV มีอุปกรณ์  นวัตกรรม ส่ือ
การเรียนการสอนอย่างพอเพียง 
2. นักเรียนมีความรู้และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สูงขึ้น 
3. เพื ่อพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะกระบวนการทาง
ว ิทยาศาสตร ์ท ี ่หลากหลาย  ม ี จ ิ ตสำน ึ กทาง
วิทยาศาสตร์  
4. มีห้องปฏิบัติการทีเอื้อต่อการเรียนรู้ 
5. ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนร่วมมีความพึงพอใจไม่น้อย
กว่าร้อยละ 85 

 
 
งบประมาณที่ใช้ 
    0    บาท 
 

ผลการดำเนินการ 
            ไมไ่ด้ดำเนินการเนื่องจากงบประมาณท่ีได้รับ
จัดสรรไม่เพียงพอ ทางกลุ่มสาระฯ จึงได้ประชุมและ
ได้ข้อสรุปว่า ให้ดำเนินการปรับปรุงห้องปฏิบัติการ
ชีววิทยาก่อน 
 

ปัญหา/อุปสรรค 
   - 
 

ข้อเสนอแนะ/แนวทางพัฒนา 
-  

ภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➢ กิจกรรม : การปรับปรุงห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ทั่วไป 1 

 



 

วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อพัฒนาและปรับปรุงห้องปฏิบัติการ

วิทยาศาสตร์ให้กับผู้เรียน 

2. เพื่อให้ผู้เรียนมีจิตวิทยาศาสตร์ เห็นความสำคัญ

ของวิทยาศาสตร์ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยใช้

แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

เป้าหมาย 
เป้าหมายเชิงปริมาณ 
1. เป็นห้องท่ีมีโต๊ะ เก้าอี้ท่ีไม่ชำรุด เหมาะสมต่อการ
ทำกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 ห้อง (ห้อง
ชีววิทยาและห้องวิทยาศาสตร์ท่ัวไป 2) 
2. เป็นห้องที ่ม ี smart TV จำนวน 6 เคร ื ่อง มี
อุปกรณ์  นวัตกรรม สื ่อการเรียนการสอนอย่าง
พอเพียง 
3. มีท่ีเก็บอุกรณ์และล้างทำความสะอาดอุปกรณ์ 
4.  น ัก เร ียนท ุกคนได ้ ใช ้ห ้องปฏ ิบ ัต ิการทาง
วิทยาศาสตร์ 
5.  รายงานผลการประเม ินการจ ัดทำและใช้
ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ จำนวน 6 เล่ม 
 

เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
1. เป็นห้องท่ีมี smart TV มีอุปกรณ์  นวัตกรรม ส่ือ
การเรียนการสอนอย่างพอเพียง 
2. นักเรียนมีความรู้และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สูงขึ้น 
3. เพื ่อพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะกระบวนการทาง
ว ิทยาศาสตร ์ท ี ่หลากหลาย  ม ี จ ิ ตสำน ึ กทาง
วิทยาศาสตร์  
4. มีห้องปฏิบัติการทีเอื้อต่อการเรียนรู้ 
5. ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนร่วมมีความพึงพอใจไม่น้อย
กว่าร้อยละ 85 

 
 
งบประมาณที่ใช้ 
    0    บาท 
 

ผลการดำเนินการ 
         ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากงบประมาณท่ีได้รับ
จัดสรรไม่เพียงพอ ทางกลุ่มสาระฯ จึงได้ประชุมและ
ได้ข้อสรุปว่า ให้ดำเนินการปรับปรุงห้องปฏิบัติการ
ชีววิทยาก่อน 
 

ปัญหา/อุปสรรค 
   - 
 

ข้อเสนอแนะ/แนวทางพัฒนา 
-  

ภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➢ กิจกรรม : การปรับปรุงห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ทั่วไป 2 

 



 

วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อพัฒนาและปรับปรุงห้องปฏิบัติการ

วิทยาศาสตร์ให้กับผู้เรียน 

2. เพื่อให้ผู้เรียนมีจิตวิทยาศาสตร์ เห็นความสำคัญ

ของวิทยาศาสตร์ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยใช้

แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

เป้าหมาย 
เป้าหมายเชิงปริมาณ 
1. เป็นห้องท่ีมีโต๊ะ เก้าอี้ท่ีไม่ชำรุด เหมาะสมต่อการ
ทำกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 ห้อง (ห้อง
ชีววิทยาและห้องวิทยาศาสตร์ท่ัวไป 2) 
2. เป็นห้องที ่ม ี smart TV จำนวน 6 เคร ื ่อง มี
อุปกรณ์  นวัตกรรม สื ่อการเรียนการสอนอย่าง
พอเพียง 
3. มีท่ีเก็บอุกรณ์และล้างทำความสะอาดอุปกรณ์ 
4.  น ัก เร ียนท ุกคนได ้ ใช ้ห ้องปฏ ิบ ัต ิการทาง
วิทยาศาสตร์ 
5.  รายงานผลการประเม ินการจ ัดทำและใช้
ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ จำนวน 6 เล่ม 
 

เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
1. เป็นห้องท่ีมี smart TV มีอุปกรณ์  นวัตกรรม ส่ือ
การเรียนการสอนอย่างพอเพียง 
2. นักเรียนมีความรู้และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สูงขึ้น 
3. เพื ่อพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะกระบวนการทาง
ว ิทยาศาสตร ์ท ี ่หลากหลาย  ม ี จ ิ ตสำน ึ กทาง
วิทยาศาสตร์  
4. มีห้องปฏิบัติการทีเอื้อต่อการเรียนรู้ 
5. ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนร่วมมีความพึงพอใจไม่น้อย
กว่าร้อยละ 85 

 
 
งบประมาณที่ใช้ 
    0    บาท 
 

ผลการดำเนินการ 
          ไมไ่ด้ดำเนินการเนื่องจากงบประมาณท่ีได้รับ
จัดสรรไม่เพียงพอ ทางกลุ่มสาระฯ จึงได้ประชุมและ
ได้ข้อสรุปว่า ให้ดำเนินการปรับปรุงห้องปฏิบัติการ
ชีววิทยาก่อน 
 

ปัญหา/อุปสรรค 
   - 
 

ข้อเสนอแนะ/แนวทางพัฒนา 
-  

ภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➢ กิจกรรม : การปรับปรุงห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์กายภาพ 

 



 

วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อพัฒนาและปรับปรุงห้องปฏิบัติการ

วิทยาศาสตร์ให้กับผู้เรียน 

2. เพื่อให้ผู้เรียนมีจิตวิทยาศาสตร์ เห็นความสำคัญ

ของวิทยาศาสตร์ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยใช้

แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

เป้าหมาย 
เป้าหมายเชิงปริมาณ 
1. เป็นห้องท่ีมีโต๊ะ เก้าอี้ท่ีไม่ชำรุด เหมาะสมต่อการ
ทำกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 ห้อง (ห้อง
ชีววิทยาและห้องวิทยาศาสตร์ท่ัวไป 2) 
2. เป็นห้องที ่ม ี smart TV จำนวน 6 เคร ื ่อง มี
อุปกรณ์  นวัตกรรม สื ่อการเรียนการสอนอย่าง
พอเพียง 
3. มีท่ีเก็บอุกรณ์และล้างทำความสะอาดอุปกรณ์ 
4.  น ัก เร ียนท ุกคนได ้ ใช ้ห ้องปฏ ิบ ัต ิการทาง
วิทยาศาสตร์ 
5.  รายงานผลการประเม ินการจ ัดทำและใช้
ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ จำนวน 6 เล่ม 
 

เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
1. เป็นห้องท่ีมี smart TV มีอุปกรณ์  นวัตกรรม ส่ือ
การเรียนการสอนอย่างพอเพียง 
2. นักเรียนมีความรู้และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สูงขึ้น 
3. เพื ่อพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะกระบวนการทาง
ว ิทยาศาสตร ์ท ี ่หลากหลาย  ม ี จ ิ ตสำน ึ กทาง
วิทยาศาสตร์  
4. มีห้องปฏิบัติการทีเอื้อต่อการเรียนรู้ 
5. ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนร่วมมีความพึงพอใจไม่น้อย
กว่าร้อยละ 85 

 
 
งบประมาณที่ใช้ 
    0    บาท 
 

ผลการดำเนินการ 
       ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากงบประมาณท่ีได้รับ
จัดสรรไม่เพียงพอ ทางกลุ่มสาระฯ จึงได้ประชุมและ
ได้ข้อสรุปว่า ให้ดำเนินการปรับปรุงห้องปฏิบัติการ
ชีววิทยาก่อน 
ปัญหา/อุปสรรค 
   - 
 

ข้อเสนอแนะ/แนวทางพัฒนา 
-  

ภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➢ กิจกรรม : การปรับปรุงห้องปฏิบัติการมัลติเมียเดีย 

 



 

วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อพัฒนาและปรับปรุงห้องปฏิบัติการ

วิทยาศาสตร์ให้กับผู้เรียน 

2. เพื่อให้ผู้เรียนมีจิตวิทยาศาสตร์ เห็นความสำคัญ

ของวิทยาศาสตร์ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยใช้

แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

เป้าหมาย 
เป้าหมายเชิงปริมาณ 
1. เป็นห้องท่ีมีโต๊ะ เก้าอี้ท่ีไม่ชำรุด เหมาะสมต่อการ
ทำกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 ห้อง (ห้อง
ชีววิทยาและห้องวิทยาศาสตร์ท่ัวไป 2) 
2. เป็นห้องที ่ม ี smart TV จำนวน 6 เคร ื ่อง มี
อุปกรณ์  นวัตกรรม สื ่อการเรียนการสอนอย่าง
พอเพียง 
3. มีท่ีเก็บอุกรณ์และล้างทำความสะอาดอุปกรณ์ 
4.  น ัก เร ียนท ุกคนได ้ ใช ้ห ้องปฏ ิบ ัต ิการทาง
วิทยาศาสตร์ 
5.  รายงานผลการประเม ินการจ ัดทำและใช้
ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ จำนวน 6 เล่ม 
 

เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
1. เป็นห้องท่ีมี smart TV มีอุปกรณ์  นวัตกรรม ส่ือ
การเรียนการสอนอย่างพอเพียง 
2. นักเรียนมีความรู้และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สูงขึ้น 
3. เพื ่อพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะกระบวนการทาง
ว ิทยาศาสตร ์ท ี ่หลากหลาย  ม ี จ ิ ตสำน ึ กทาง
วิทยาศาสตร์  
4. มีห้องปฏิบัติการทีเอื้อต่อการเรียนรู้ 
5. ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนร่วมมีความพึงพอใจไม่น้อย
กว่าร้อยละ 85 

 
 
งบประมาณที่ใช้ 
    0    บาท 
 

ผลการดำเนินการ 
       ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากงบประมาณท่ีได้รับ
จัดสรรไม่เพียงพอ ทางกลุ่มสาระฯ จึงได้ประชุมและ
ได้ข้อสรุปว่า ให้ดำเนินการปรับปรุงห้องปฏิบัติการ
ชีววิทยาก่อน 
 

ปัญหา/อุปสรรค 
   - 
 

ข้อเสนอแนะ/แนวทางพัฒนา 
-  

ภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➢ กิจกรรม : การปรับปรุงห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ 

 



 

วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อพัฒนาและปรับปรุงห้องปฏิบัติการ

วิทยาศาสตร์ให้กับผู้เรียน 

2. เพื่อให้ผู้เรียนมีจิตวิทยาศาสตร์ เห็นความสำคัญ

ของวิทยาศาสตร์ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยใช้

แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

เป้าหมาย 
เป้าหมายเชิงปริมาณ 
1. เป็นห้องท่ีมีโต๊ะ เก้าอี้ท่ีไม่ชำรุด เหมาะสมต่อการ
ทำกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 ห้อง (ห้อง
ชีววิทยาและห้องวิทยาศาสตร์ท่ัวไป 2) 
2. เป็นห้องที ่ม ี smart TV จำนวน 6 เคร ื ่อง มี
อุปกรณ์  นวัตกรรม สื ่อการเรียนการสอนอย่าง
พอเพียง 
3. มีท่ีเก็บอุกรณ์และล้างทำความสะอาดอุปกรณ์ 
4.  น ัก เร ียนท ุกคนได ้ ใช ้ห ้องปฏ ิบ ัต ิการทาง
วิทยาศาสตร์ 
5.  รายงานผลการประเม ินการจ ัดทำและใช้
ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ จำนวน 6 เล่ม 
 

เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
1. เป็นห้องท่ีมี smart TV มีอุปกรณ์  นวัตกรรม ส่ือ
การเรียนการสอนอย่างพอเพียง 
2. นักเรียนมีความรู้และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สูงขึ้น 
3. เพื ่อพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะกระบวนการทาง
ว ิทยาศาสตร ์ท ี ่หลากหลาย  ม ี จ ิ ตสำน ึ กทาง
วิทยาศาสตร์  
4. มีห้องปฏิบัติการทีเอื้อต่อการเรียนรู้ 
5. ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนร่วมมีความพึงพอใจไม่น้อย
กว่าร้อยละ 85 

 
 
งบประมาณที่ใช้ 
    0    บาท 
 

ผลการดำเนินการ 
         ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากงบประมาณท่ีได้รับ
จัดสรรไม่เพียงพอ ทางกลุ่มสาระฯ จึงได้ประชุมและ
ได้ข้อสรุปว่า ให้ดำเนินการปรับปรุงห้องปฏิบัติการ
ชีววิทยาก่อน 
 

ปัญหา/อุปสรรค 
   - 
 

ข้อเสนอแนะ/แนวทางพัฒนา 
-  

ภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

➢ กิจกรรม : การปรับปรุงห้องปฏิบัติการเคมี 

 



 
วัตถุประสงค์ 

 เพื่อพัฒนาและปรับปรุงห้องสำนักงานวิทยา
ศาตรใ์ห้กับบุคลากรและผู้เรียน 

เป้าหมาย 

เป้าหมายเชิงปริมาณ 
1.เป็นห้องที่มีโต๊ะ เก้าอี้ที่ไม่ชำรุด เหมาะสม

และปลอดภัยต่อการปฏิบัติงาน จำนวน 1 ห้อง 
2. มีสถานที่หรือตู้จัดเก็บสิ ่งของอุปกรณ์

เพียงพอสำหรับครู 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
 1. มีห้องสำนักงานที ่เอื ้ออำนวยต่อการ
ปฏิบัติงาน ส่งเสริมให้บุคลากรและ ผู้เรียน พัฒนา
ตนเองได้เต็มตามศักยภาพ 

  2 ผู้เกี ่ยวข้องหรือผู ้มีส่วนร่วมทุกฝ่าย มี
ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 อยู่ในระดับดี   
งบประมาณที่ใช้ 

30,000 บาท 

ผลการดำเนินการ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมี
ห้องสำนักงานที่มีโต๊ะและเก้าอี้เพียงพอต่อบุคลากร
ครู และเหมาะสมต่อการทำงาน ส่งเสริมให้สามารถ
พัฒนาตนเองและผู้เรียนได้เต็มตามศกัยภาพ และผู้มี
ส่วนร่วมทกุฝ่าย บุคลากรทุกคนในห้องมีความพึง
พอใจอยู่ในระดับดีมาก 

ปัญหา/อุปสรรค 

- 

ข้อเสนอแนะ/แนวทางพัฒนา 

- 

 

 

 

ภาพ 

 

 

 

 

➢ กิจกรรม : ปรับปรุงห้องสำนักงานวิทยาศาสตร ์

 



      

 

➢ วัตถุประสงค์ 

  1. เพื่อปรับปรุงห้องเรียนคอมพิวเตอร์ 4 ให้มีบรรยากาศเหมาะแก่การเรียนรู้ของผู้เรียน  

➢ กิจกรรมดำเนินการ (ใส่ชื่อกิจกรรมในโครงการ) 

 1. กิจกรรม ปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 4 

➢ งบประมาณที่ใช้ 

44,000 บาท 

➢ ผลการดำเนินการ 

1.  ครูผู้สอนท่ีใช้ห้องปฏิบัติการประชุม มติท่ีประชุมเห็นตรงกันว่าควรเสนอของบประมาณปรับปรุง

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 4 ตามโครงการ จำนวน 1 กิจกรรม เป็นจำนวนเงิน 44,000 บาท เปล่ียนแปลงเป็น

การปรับปรุงห้องเรียนหุ่นยนต์แทนเนื่องจากหากดำเนินการตามโครงการ ภูมิทัศน์ในห้องเรียนจะไม่เหมาะสมกับ

การเรียนรู้ของผู้เรียน และหากมีการขยายห้องเรียนจะทำให้งบประมาณดังกล่าวไม่เกิดประโยชน์สูงสุด  

 

➢ ปัญหา/อุปสรรค 

 - ผู้รับผิดชอบโครงการควรเร่งดำเนินการประชุมเพื่อหาข้อสรุปของการดำเนินการก่อนเพื่อจะได้ไม่เกิด

ความล่าช้าในการดำเนินงาน  

➢ ข้อเสนอแนะ/แนวทางพัฒนา 

 - ระบุรายละเอียดท่ีจัดซื้อให้ชัดเจนและดำเนินการขอจ้างล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วัน เพื่อให้มีระยะเวลาใน

การตรวจสอบราคา และจัดหาวัสดุได้อย่างถูกต้อง 

 

 

ผลการดำเนินโครงการ พัฒนาระบบบริหารงานงบประมาณ 



      

 

➢ วัตถุประสงค์ 

  1. เพื่อให้สำนักงานกลุ่มบริหารงบประมาณ บริหารจัดการสำนักงาน แผนงานและ

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ อย่างมีประสิทธิภาพ  

  2. เพื่อให้โรงเรียน บริหารจัดการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา และสาธารณูปโภคภายใน

โรงเรียน อย่างมีประสิทธิภาพ  

  3. เพื่อให้โรงเรียน มีวัสดุสำนักงานในการดำเนินการปฏิบัติงานในสำนักงาน และกิจกรรม

ต่าง ๆ  

  4. เพื่อให้โรงเรียน บริหารจัดการตรวจสอบภายใน อย่างมีประสิทธิภาพ  

➢ กิจกรรมดำเนินการ (ใส่ชื่อกิจกรรมในโครงการ) 

 1. กิจกรรม จัดหาวัสดุ - ครุภัณฑ์งานพัสดุและสินทรัพย์ 

 2. กิจกรรม ซ่อมแซม/บำรุงรักษาครุภัณฑ์ 

 3. กิจกรรม จัดซื้อครุภัณฑ์ (กรณีซ่อมแซมไม่คุ้มค่าและมีความจำเป็นเร่งด่วน) 

 4. กิจกรรม จัดจ้างถ่ายเอกสารห้องสำนักงานโรงเรียนพุนพินพิทยาคม 

 5. กิจกรรม จัดหาวัสดุ – ครุภัณฑ์งานการเงินและบัญช ี

 6. กิจกรรม จัดหาวัสดุ - ครุภัณฑ์งานแผนงานและงบประมาณ 

➢ งบประมาณที่ใช้ 

608,208 บาท 

➢ ผลการดำเนินการ 

1. จัดหาและซ่อมบำรุงวัสดุ/ครุภัณฑ์ ตามโครงการ จำนวน 6 กิจกรรม เป็นจำนวนเงิน 608,208 บาท 

คิดเป็นร้อยละ 72.96 ของงบประมาณท่ีต้ังไว้ 

2. สถานศึกษามีวัสดุ - อุปกรณ์ และครุภัณฑ์ สำหรับใช้ในการบริหารงานอย่างเหมาะสมและเพียงพอ 

 

 

ผลการดำเนินโครงการ พัฒนาระบบบริหารงานงบประมาณ 



➢ ปัญหา/อุปสรรค 

 - ผู้รับผิดชอบกิจกรรม กำหนดคุณลักษณะและรายละเอียดวัสดุท่ีจัดซื้อไม่ชัดเจน กำหนดราคาซื้อต่ำกว่า

ราคาท่ีสามารถจัดหาได้ ทำให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินการ  

➢ ข้อเสนอแนะ/แนวทางพัฒนา 

 - ระบุรายละเอียดท่ีจัดซื้อให้ชัดเจนและดำเนินการขอซื้อล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วัน เพื่อให้มีระยะเวลาใน

การตรวจสอบราคา และจัดหาวัสดุได้อย่างถูกต้อง 

 

 



      

 

➢ วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือให้บุคลากร และผู้มาติดต่อราชการได้รับการบริการด้วยความสะดวก มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น 

2. เพ่ือพัฒนาระบบบริหารจัดการ กลุ่มบริหารงานบุคคลให้มีระเบียบเรียบร้อยเป็นสัดส่วนได้อย่าง
เป็นขัน้ตอนและมีระบบแบบแผน. 

3. เพ่ืออำนวยความสะดวก สนับสนุน ส่งเสริมให้การปฏิบัติงานของโรงเรียนดำเนินไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 
➢ กิจกรรมดำเนินการ (ใส่ชื่อกิจกรรมในโครงการ) 

1. กิจกรรมปรับปรุงพัฒนาห้องสำนักงาน 
2. กิจกรรมจัดซื้อครุภัณฑ์ วัสดุ อุปกรณ์สำหรับการปฏิบัติงานสำนักงาน 

➢ งบประมาณที่ใช้ 

50,760 บาท 

➢ ผลการดำเนินการ 
 1. ครแูละบุคลากรและผู้มาติดต่อราชการ ได้รับความสะดวกในการใช้บริการ 
         2. มีสภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่ดีในการทำงาน 
 

➢ ปัญหา/อุปสรรค 

 - ............................................................................................................................. ............................ 

➢ ข้อเสนอแนะ/แนวทางพัฒนา 

 - ............................................................................................................................. ............................ 

 

  

ผลการดำเนินโครงการโครงการปรับปรุงห้องสำนักงานกลุ่มบริหารงานบุคคล 



 

วัตถุประสงค์ 

 1. เพ่ือให้บุคลากร และผู้มาติดต่อราชการ
ได้รับการบริการด้วยความสะดวก มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น 
 2. เพ่ือพัฒนาระบบบริหารจัดการ กลุ่ม
บริหารงานบุคคลให้มีระเบียบเรียบร้อยเป็นสัดส่วน
ได้อย่างเป็นขัน้ตอนและมีระบบแบบแผน 
 3. เพ่ืออำนวยความสะดวก สนับสนุน 
ส่งเสริมให้การปฏิบัติงานของโรงเรียนดำเนินไปอย่าง
มีประสิทธิภาพ 

เป้าหมาย 
เป้าหมายเชิงปริมาณ 
  1. ครูและบุคลากรและผู้มาติดต่อราชการ 
ได ้ร ับความสะดวกในการใช ้บร ิการร ้อยละ 80 
             2. ผู้รับบริการมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 90 

เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

1. บุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้อย่างดี
และมีประสิทธิภาพส่งผลถึงคุณภาพผู้เรีย 
          2. ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่าย มี
ความพึงพอใจ  

งบประมาณที่ใช้ 

5,000  บาท 

ผลการดำเนินการ 

          1. ครูและบุคลากรและผู้มาติดต่อราชการ 
ได้รับความสะดวกในการใช้บริการ 
               2. มีสภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่ดีใน
การทำงาน 

 

 

 

ปัญหา/อุปสรรค 

..................................................................................  

.................................................................................. 

..................................................................................  

 

ข้อเสนอแนะ/แนวทางพัฒนา 

..................................................................................  

ภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรม : กิจกรรมปรับปรุงพัฒนาห้องสำนักงาน 

➢  

 



 

วัตถุประสงค์ 

 1. เพ่ือให้บุคลากร และผู้มาติดต่อราชการ
ได้รับการบริการด้วยความสะดวก มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น 
 2. เพ่ือพัฒนาระบบบริหารจัดการ กลุ่ม
บริหารงานบุคคลให้มีระเบียบเรียบร้อยเป็นสัดส่วน
ได้อย่างเป็นขัน้ตอนและมีระบบแบบแผน 
 3. เพ่ืออำนวยความสะดวก สนับสนุน 
ส่งเสริมให้การปฏิบัติงานของโรงเรียนดำเนินไปอย่าง
มีประสิทธิภาพ 

เป้าหมาย 
เป้าหมายเชิงปริมาณ 
  1. ครูและบุคลากรและผู้มาติดต่อราชการ 
ได ้ร ับความสะดวกในการใช ้บร ิการร ้อยละ 80 
             2. ผู้รับบริการมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 90 

เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

1. บุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้อย่างดี
และมีประสิทธิภาพส่งผลถึงคุณภาพผู้เรียน 
          2. ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่าย มี
ความพึงพอใจ  

งบประมาณที่ใช้ 

45,760 บาท 

ผลการดำเนินการ 

          1. ครูและบุคลากรและผู้มาติดต่อราชการ 
ได้รับความสะดวกในการใช้บริการ 
               2. มีวัสด ุอุปกรณ์ และครุภัณฑ์เพียงพอ
สำหรับผู้ปฏิบัติงาน ช่วยอำนวยความสะดวกในการ
ปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ 

 

 

ปัญหา/อุปสรรค 

..................................................................................  

.................................................................................. 

..................................................................................  

 

ข้อเสนอแนะ/แนวทางพัฒนา 

..................................................................................  

ภาพ 

 

 

 

 

 

กิจกรรม : กิจกรรมจัดซื้อครุภัณฑ์ วัสดุ อุปกรณ์สำหรับการปฏิบัติงาน
สำนักงาน 

➢  

 



      

 

วัตถุประสงค์ 

1.  เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันโรคการแพร่ระบาดและติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) แก่นักเรียนและ
บุคลากรโรงเรียนพุนพินพิทยาคม 

2. เพื่อส่งเสริมสนับสนุน สร้างความตระหนักให้นักเรียนในการเฝ้าระวังและป้องกันโรคการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) 

3. เพื่อประเมนิความพึงพอใจของผู้รับบริการท่ีมีต่อการดำเนินกิจกรรมโครงการเฝ้าระวังและป้องกันโรคการแพร่
ระบาดและติดเช้ือไวรัสโคโรนา2019(COVID-19)  
 

กิจกรรมดำเนินการ (ใส่ชื่อกิจกรรมในโครงการ) 

 1. กิจกรรมเฝ้าระวัง 

 2. กิจกรรมจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ในการดำเนินงานเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา2019 พัฒนาระบบการดูแล
และเฝ้าระวัง 

4. กิจกรรมเยาวชนอาสาสมัครสาธารณะสุขโรงเรียนพุนพินพิทยาคม 

งบประมาณที่ใช้ 

๑๔๔,๓๕๐  บาท ( หน่ึงแสนสี่หมื่นสี่พันสามร้อยหเสิบบาทถ้วน ) 

ผลการดำเนินการ 

1. มีการดำเนินงานเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา โดยการให้ความรู้ผ่านสื่อโซเซี่ยลต่าง ๆ  

 มีความพึงพอใจคิดเป็นร้อยละ 90.๓๑ 

2..มีการจัดกิจกรรมจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ในการดำเนินงานเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา2019 พัฒนาระบบ
การดูแลและเฝ้าระวัง มีความพึงพอใจคิดเป็นร้อยละ 87.42 

3. มีการดำเนินงานกิจกรรมเยาวชนอาสาสมัครสาธารณะสุขโรงเรียนพุนพินพิทยาคม ทั้งภายในและกิจกรรมร่วมกับภายนอก
สถานศึกษา ทำหน้าท่ีคัดกรอง ประชาสัมพันธ์ และให้บริการด้านสุขภาพนักเรียน และครู บุคลากรในโรงเรียนทั้งหมด  มีความพึง
พอใจคิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 

ปัญหา/อุปสรรค 

 บุคลากรมีภาระงานมาก จึงทำให้การดำเนินงานตามโครงการบางครั้งล่าช้าไป และการติดตามข้อมูลต้องให้เวลานาน 

ข้อเสนอแนะ/แนวทางพฒันา 

1. ความพร้อมของจุดบริการล้างมือท่ีชำรุดและไม่ได้รับการซ่อมบำรุงทันที 
2. ความพร้อมของอุปกรณ์ในการแสกน หรือวัดอุณหภูมิมีคุณภาพต่ำ ใช้งานได้มานาน 

ผลการดำเนินโครงการ เฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
 



3. การให้ความร่วมมือของนักเรียน หรือบุคลากรบางคนในการสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาท่ีปฏิบัติงานในท่ีท่ีมี
คนมาก 

4. การให้ความรู้ในรูปแบบต่าง ๆ ท่ีน่าสนใจ และเผบแพร่ลงสู่ชุมชนให้รับรู้ข่าวสาร 
 

ภาพกิจกรรม 

                                                                                                                    

               

 

         



 

    

 

กิจกรรมอบรม ยสร. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      



 

 



 
วัตถุประสงค์ 

 เพื่อพัฒนาและปรับปรุงห้องสำนักงานวิทยา
ศาตรใ์ห้กับบุคลากรและผู้เรียน 

เป้าหมาย 

เป้าหมายเชิงปริมาณ 
1.เป็นห้องที่มีโต๊ะ เก้าอี้ที่ไม่ชำรุด เหมาะสม

และปลอดภัยต่อการปฏิบัติงาน จำนวน 1 ห้อง 
2. มีสถานที่หรือตู้จัดเก็บสิ ่งของอุปกรณ์

เพียงพอสำหรับครู 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
 1. มีห้องสำนักงานที ่เอื ้ออำนวยต่อการ
ปฏิบัติงาน ส่งเสริมให้บุคลากรและ ผู้เรียน พัฒนา
ตนเองได้เต็มตามศักยภาพ 

  2 ผู้เกี ่ยวข้องหรือผู ้มีส่วนร่วมทุกฝ่าย มี
ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 อยู่ในระดับดี   
งบประมาณที่ใช้ 

30,000 บาท 

ผลการดำเนินการ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมี
ห้องสำนักงานที่มีโต๊ะและเก้าอี้เพียงพอต่อบุคลากร
ครู และเหมาะสมต่อการทำงาน ส่งเสริมให้สามารถ
พัฒนาตนเองและผู้เรียนได้เต็มตามศกัยภาพ และผู้มี
ส่วนร่วมทกุฝ่าย บุคลากรทุกคนในห้องมีความพึง
พอใจอยู่ในระดับดีมาก 

ปัญหา/อุปสรรค 

- 

ข้อเสนอแนะ/แนวทางพัฒนา 

- 

 

 

 

ภาพ 

 

 

 

 

➢ กิจกรรม : ปรับปรุงห้องสำนักงานวิทยาศาสตร ์

 



      

 

➢ วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อฝึกอบรมให้ความรู้เรือ่งประวัติความเป็นมาของโรงเรียนและแนะนำโครงสรา้งขององค์กร 

ผู้บริหารและบุคลากร อาคารสถานที่ กฎระเบียบ ข้อบังคับ วินัย การปฏิบัติตัวของนักเรียน 
ตลอดจนสร้างความสัมพนัธ์ที่ดีระหวา่งนักเรียนและครู 

2. เพื่อปลูกฝังทัศนคติแก่นักเรียนใหม่ ให้มีความรู้สกึที่ดีต่อโรงเรียน และเพือ่นนักเรียน 
➢ กิจกรรมดำเนินการ  

 1. ปฐมนิเทศ 

 2. มอบตัวเป็นศิษย ์  

➢ งบประมาณที่ใช้ 

  52,210  บาท 

➢ ผลการดำเนินการ 
1.นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม ทั้งสิ้น 745 คน แบ่งเป็น ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 406 คน 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที ่4 จำนวน 339 คน 
2 นักเรียนได้รับความรู้เรือ่ง กฎระเบียบข้อบังคับ วินัย ผู้บริหาร การปฏิบัติตัวของนักเรียน ประวตัคิวาม
เป็นมาของโรงเรียนโครงสร้างขององค์กรผู้บริหารและบุคลากร ตลอดจนปลูกฝังทัศนคติแก่นักเรียนใหม่ 
ให้มีความรู้สกึที่ดตี่อโรงเรียน และเพื่อนนักเรียน 
3.ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนร่วมทุกฝา่ย มีความพึงพอใจในภาพรวมของกิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 87.81 
ระดับ ดีเย่ียม 

➢ ปัญหา/อุปสรรค 

 - กิจกรรมท่ามกลางสถาณการณก์ารแพรร่ะบาดของโรคติดเชื้อโคโรน่า ทำให้ต้องปรับเปลี่ยนกิจกรรมตาม
ความเหมาะสม 

➢ ข้อเสนอแนะ/แนวทางพัฒนา 

 - ไม่มี 

 

  

ผลการดำเนินโครงการ ปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 



 

 

 

 

 

 

 

 

  



     ผลการด าเนินงานโครงการพฒันาอาคาร สถานที่เขตรับผิดชอบกลุม่บริหารกิจการนกัเรียน 

 

⮚ วัตถุประสงค์ 

1เพื่อให้นกัเรียนน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวนั 

 2. เพื่อให้นกัเรียนน าความรู้หารายได้ระหว่างเรียน 

         3. เพื่อให้มีห้องและอปุกรณ์ที่พร้อมท ากิจกรรม 

⮚ กิจกรรมด าเนินการ (ใส่ชื่อกิจกรรมในโครงการ) 

1   กิจกรรมปรับปรุงห้องตัดผม 

⮚ งบประมาณทีใ่ช้ 

       3000   บาท 

⮚ ผลการด าเนินการ 

       1. นกัเรียนมีสถานที่ส าหรับท ากิจกรรมเป็นสดัส่วนขึน้ 

  2. นกัเรียนได้ท ากิจกรรมสะดวก 

  3. บรรยากาศห้องกิจกรรมที่เหมาะสม 

  4. นกัเรียนน าความรู้ที่ได้ไปต่อยอดใช้ในชีวิตประจ าวนัได้ 

⮚ ปัญหา/อุปสรรค 

 - เรียนออนไลน์ ขาดการฝึกปฏิบติั 

ข้อเสนอแนะ/แนวทางพัฒนา 

 - ……………………………………………………………………………… 

 



 

วัตถุประสงค์ 

 1.เพื่อให้นกัเรียนน าความรู้ที่ได้ไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวนั 

              2.เพื่อให้นกัเรียนหารายได้ระหว่างเรียน
ได้ 

เป้าหมาย 

เป้าหมายเชิงปริมาณ 

 กลุม่นกัเรียนที่สนใจระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 1-3 

จ านวน  40  คน 

เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
นกัเรียนทุกคนที่ท ากิจกรรม สามารถตดัผมได้  

 90  %  และน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวนัได้ 

งบประมาณท่ีใช้ 

  1,080   บาท 

ผลการด าเนินการ 

 1.นกัเรียนสามารถน าความรู้ไปใช้ได้ 100 % 

  2.นกัเรียนมีความสขุจากการท ากิจกรรม 

ปัญหา/อุปสรรค 

1.นกัเรียนเรียนออนไลน์ 

2.ไม่ได้ซ่อมแซมอปุกรณ์ 

3.เวลาท ากิจกรรมน้อย 

ข้อเสนอแนะ/แนวทางพัฒนา    

ควรจดัเวลาให้กิจกรรมนีเ้พิ่มเพราะต้องใช้เวลาใน
การฝึกปฏิบติั 

ภาพ 

 

 

 
 

 

กิจกรรม :พฒันาฝีมือ ยวุบาร์เบอร์ (ห้องตดัผม) 
 



 

ผลการดำเนินงานโครงการโรงเรียนสีขาว ปีการศึกษา 2564 
(กิจกรรมอบรมออนไลน์เพื่อป้องกันปัญหายาเสพติด 2 กรกฎาคม 2564) 

วัตถุประสงค์ 
 1 เพื่อปลูกจิตสำนึกของนักเรียนให้มีความรู้ความเข้าใจ และตระหนักถึงพิษภัยยาเสพติดที่มีผลต่อร่างกาย สุขา
ภาพอนามัย และส่งผลกระทบต่อปัญหาสังคมตลอดจนความมั่นคงของชาติ 
 2 เพื่อให้นักเรียนสามารถดำเนินชีวิตในสังคมได้อย่างสงบสุข และเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้อื่น 
 3 เพื่อสร้างแกนนำนักเรียนต่อต้านยาเสพติดในสถานศึกษากิจกรรมดำเนินการ 
 กิจกรรมอบรมหลักสูตรลูกเสือต้านภัยยาเสพติด 
เป้าหมายของกิจกรรม 
 เป้าหมายเชิงปริมาณ  

- จัดอบรมออนไลนใ์ห้ความรู้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 4  (4/1 – 4/3) 
โรงเรียนพุนพินพทิยาคมจำนวน 100 คน   

 เป้าหมายเชิงคุณภาพ  
-   นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมสามารถเป็นแกนนำดูแลช่วยเหลือเพื่อนให้ห่างไกลจากยาเสพตดิได้ 
-     มีระดับความพึงพอใจของนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม ไม่ต่ำกวา่ร้อยละ 80 

งบประมาณที่ใช้ 
 1,700 บาท 
ผลการดำเนินการ 
 1 นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ และตระหนักถึงพิษภัยยาเสพติดที่มีผลต่อร่างกาย สุขาภาพอนามัย และส่งผล
กระทบต่อปัญหาสังคมตลอดจนความมั่นคงของชาติ 
 2 นักเรียนสามารถดำเนินชีวิตในสังคมได้อย่างสงบสุข และเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้อื่น 
 3 นักเรียนสามารถปฏิบัติตนและช่วยเหลือเพื่อนให้ห่างไกลจากยาเสพติดได้ 
 4 นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมและมีระดับความพึงพอใจ ร้อยละ 85 
ปัญหา/อุปสรรค 
  ไม่สามารถจัดกิจกรรมให้ตรงกับวันยาเสพติดโลกได้ คือวันที่ 26 มิถุนายน 2564   
13.  ข้อเสนอแนะ/แนวทางพัฒนา  
  -   ควรมีกิจกรรมให้นักเรียนมีส่วนร่วมให้มากกว่านี้ 
 
 

 
 

ภาพประกอบการอบรมออนไลน์เพื่อป้องกันปัญหายาเสพติด ประจำปี ๒๕๖๔ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1-4/3  

2 กรกฎาคม 2564 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลการดำเนินงานโครงการโรงเรียนสีขาว ปีการศึกษา 2564 
(กิจกรรมอบรมหลักสูตรลูกเสือต้านภยัยาเสพติด 9 กันยายน 2564) 

วัตถุประสงค์ 
 1 เพื่อพัฒนาผู้เรียนทางด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา มุ่งปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 
 2 เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการรู้จักต้านภัยยาเสพติดในการดำเนินชีวิตในสังคม 
 3 เพื่อสร้างแกนนำนักเรียนลูกเสือ เนตรนารี สามารถปฏิบัติตนและช่วยเหลือเพื่อนให้ห่างไกลจากยาเสพติดได้ 
กิจกรรมดำเนินการ 
 กิจกรรมอบรมหลักสูตรลูกเสือต้านภัยยาเสพติด 
เป้าหมายของกิจกรรม 



 เป้าหมายเชิงปริมาณ  
- จัดอบรมออนไลนใ์ห้ความรู้นักเรียนลูกเสือ เนตรนารี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 2   

โรงเรียนพุนพินพิทยาคมจำนวน 40 คน   
 เป้าหมายเชิงคุณภาพ  

-   นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมสามารถปฏิบัติตนและช่วยเหลือเพื่อนให้ห่างไกลจากยาเสพติดได้ 
-     มีระดับความพึงพอใจของนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 

งบประมาณที่ใช้ 
 1,000 บาท 
ผลการดำเนินการ 
 1 นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ และตระหนักถึงพิษภัยยาเสพติดที่มีผลต่อร่างกาย จิตใจ สติปัญญา และส่งผล
กระทบต่อปัญหาสังคมตลอดจนความมั่นคงของชาติ 

2 นักเรียนสามารถดำเนินชีวิตในสังคมได้อย่างสงบสุข และเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้อื่น 
3 นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมสามารถปฏิบัติตนและช่วยเหลือเพื่อนให้ห่างไกลจากยาเสพติดได้ 
4. นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมและมีระดับความพึงพอใจ ร้อยละ 100 

ปัญหา/อุปสรรค 
 สถานที่ในการดำเนินกิจกรรมคับแคบ   
13.  ข้อเสนอแนะ/แนวทางพัฒนา  
  -   ควรมีกิจกรรมให้นักเรียนมีส่วนร่วมให้มากกว่านี้ 
  -   การอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติดควรเพิ่มเวลาในการอบรม 
 
 

ภาพประกอบการอบรมโครงการอบรมหลักสูตรลูกเสือต้านภัยยาเสพติด  
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  

9 กันยายน 2564 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบการอบรมโครงการอบรมหลักสูตรลูกเสือต้านภัยยาเสพติด  
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  

9 กันยายน 2564 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบการอบรมโครงการอบรมหลักสูตรลูกเสือต้านภัยยาเสพติด  
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  

9 กันยายน 2564 
 
 
 
 
 
\ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบการอบรม โครงการอบรมหลักสูตร
ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด  

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  
9 กันยายน 2564 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

ภาพประกอบการอบรมโครงการอบรมหลักสูตรลูกเสือต้านภัยยาเสพติด  
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  

9 กันยายน 2564 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



     ผลการดำเนินงานโครงการสวัสดิภาพนักเรียนปีการศึกษา 2564 
(กิจกรรมอบรมการขับขี่และตรวจสภาพรถ) 

 
• วัตถุประสงค์ 

 1.เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎจราจร  กฎหมายจราจร  การปฏิบัติตามกฏหมายจราจร  
 2. เพ่ือปลูกฝังจิตสำนึกในพฤติกรรมป้องกัน ความปลอดภัยจากการใช้รถใช้ถนน 

         3. เพ่ือให้นักเรียนได้รับความปลอดภัยในชีวิตประจำวัน 

  4. เพ่ือสร้างความเข้มแข็งของระบบการรักษาความปลอดภัยของโรงเรียน  

• กิจกรรมดำเนินการ (ใส่ชื่อกิจกรรมในโครงการ) 
 1. กิจกรรมอบรมการขับขี่และตรวจสภาพรถ 

• งบประมาณที่ใช้ 
 25,000 บาท 

• ผลการดำเนินการ 
ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากมีการจัดการเรียนการสอนแบบ on line 

• ปัญหา/อุปสรรค 
 -  

      ข้อเสนอแนะ/แนวทางพัฒนา 
 -  

 
 

 

 

 

 

 

 

 



     ผลการดำเนินงานโครงการสวัสดิภาพนักเรียนปีการศึกษา 2564 
(กิจกรรมอบรมใบอนุญาตขับขี่) 

• วัตถุประสงค์ 

 1. เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎจราจร  กฎหมายจราจร  การปฏิบัติตามกฏหมายจราจร  
 2. เพ่ือปลูกฝังจิตสำนึกในพฤติกรรมป้องกัน ความปลอดภัยจากการใช้รถใช้ถนน 

         3. เพ่ือให้นักเรียนได้รับความปลอดภัยในชีวิตประจำวัน 

  4. เพ่ือสร้างความเข้มแข็งของระบบการรักษาความปลอดภัยของโรงเรียน  

• กิจกรรมดำเนินการ (ใส่ชื่อกิจกรรมในโครงการ) 
 3. กิจกรรมอบรมใบอนุญาตขับขี่ 
งบประมาณที่ใช้ 
 25,000 บาท 

• ผลการดำเนินการ 
ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากมีการจัดการเรียนการสอนแบบ on line 

• ปัญหา/อุปสรรค 
 -  

ข้อเสนอแนะ/แนวทางพัฒนา 
 -  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     ผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาอาคาร  สถานที่เขตรับผิดชอบกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน 
(กิจกรรมปรับปรุงลานจอดรถจักรยานยนต์) 

• วัตถุประสงค์ 

 1. เพ่ือให้นักเรียนที่นำรถจักรยานยนต์มาโรงเรียนมีสถานที่จอดรถจักรยานยนต์อย่างเพียงพอ  
 2. เพ่ืออำนวยความสะดวกให้กับนักเรียนที่นำรถจักรยานยนต์มาโรงเรียน 

         3. เพ่ือสร้างความเป็นระเบียบและความปลอดภัยของรถจักรยานยนต์  

• กิจกรรมดำเนินการ (ใส่ชื่อกิจกรรมในโครงการ) 
 1. กิจกรรมปรับปรุงโรงจอดรถจักรยานยนต์นักเรียน 

• งบประมาณที่ใช้ 
 50,000 บาท 

• ผลการดำเนินการ 
1. โรงเรียนมีสถานที่จอดรถจักรยานยนต์สำหรับนักเรียนเพียงพอต่อความต้องการ 
2. นักเรียนได้รับความสะดวกในการนำรถจักรยานยนต์มาจอดในโรงเรียน 
3. สถานที่จอดรถจักรยานยนต์นักเรียนมีความเป็นระเบียบและปลอดภัย 

• ปัญหา/อุปสรรค 
 - สถานที่จอดรถจักรยานยนต์นักเรียนไม่มีหลังคาทำให้รถจักรยานยนต์นักเรียนถูกแดดส่องและเปียกฝน 

ข้อเสนอแนะ/แนวทางพัฒนา 
 - ต่อเติมหลังคาบริเวณสถานที่จอดรถจักรยานยนต์นักเรียนเพ่ือป้องกันแสงแดดและฝน 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

วัตถุประสงค์

       1. เพ่ือให้นักเรียนที่นำรถจักรยานยนต์มา
โรงเรียนมีสถานที่จอดรถจักรยานยนต์อย่างเพียงพอ  
       2. เพ่ืออำนวยความสะดวกให้กับนักเรียนที่นำ
รถจักรยานยนต์มาโรงเรียน 

      3. เพ่ือสร้างความเป็นระเบียบและความ
ปลอดภัยของรถจักรยานยนต์  

เป้าหมาย 

เป้าหมายเชิงปริมาณ 
        นักเรียนจำนวน 200 คนของโรงเรียนพุนพิน
พิทยาคมมีสถานที่จอดรถจักรยานยนต์อย่างเพียงพอ
และได้รับความปลอดภัย 

เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
       นักเรียนที่นำรถจักรยานยนต์มาโรงเรียน
ได้รับความสะดวกในการนำรถมาจอดในโรงเรียน
จอดรถอย่างเป็นระเบียบและไมีความปลอดภัย   

งบประมาณที่ใช้ 
50,000 บาท 

ผลการดำเนินการ 

1. โรงเรียนมีสถานที่จอดรถจักรยานยนต์
สำหรับนักเรียนเพียงพอต่อความต้องการ 

2. นักเรียนได้รับความสะดวกในการนำ
รถจักรยานยนต์มาจอดในโรงเรียน 

3. สถานที่จอดรถจักรยานยนต์นักเรียนมี
ความเป็นระเบียบและปลอดภัย 

 

 

ปัญหา/อุปสรรค 
- สถานที่จอดรถจักรยานยนต์นักเรียนไม่มี

หลังคาทำให้รถจักรยานยนต์นักเรียนถูกแดดส่องและ
เปียกฝน 
 
ข้อเสนอแนะ/แนวทางพัฒนา 

- ต่อเติมหลังคาบริเวณสถานที่จอด
รถจักรยานยนต์นักเรียนเพ่ือป้องกันแสงแดดและฝน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรม : ปรับปรุงโรงจอดรถจักรยานยนต์นักเรียน
ตาวิเศษ 



 

 

 

 

 
 

 



     ผลการดำเนินงานโครงการสวัสดิภาพนักเรียนปีการศึกษา 2564 
(กิจกรรมตาวิเศษ) 

 
• วัตถุประสงค์ 

 1.เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎจราจร  กฎหมายจราจร  การปฏิบัติตามกฏหมายจราจร  
 2. เพ่ือปลูกฝังจิตสำนึกในพฤติกรรมป้องกัน ความปลอดภัยจากการใช้รถใช้ถนน 

         3. เพ่ือให้นักเรียนได้รับความปลอดภัยในชีวิตประจำวัน 

  4. เพ่ือสร้างความเข้มแข็งของระบบการรักษาความปลอดภัยของโรงเรียน  

• กิจกรรมดำเนินการ (ใส่ชื่อกิจกรรมในโครงการ) 
 2. กิจกรรมตาวิเศษ 

• งบประมาณที่ใช้ 
 250,000 บาท 

• ผลการดำเนินการ 
       1. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในด้านการใช้รถใช้ถนนอย่างถูกต้องและปลอดภัย 
  2. นักเรียนมีจิตสำนึกรับผิดชอบ  ตระหนักถึงอุบัติเหตุบนท้องถนน  และมารยาทที่ดีในการขับขี่
ยวดยานพาหนะต่าง ๆ 
  3. นักเรียนได้รับความปลอดภัยในชีวิตประจำวัน 
  4. ระบบการรักษาความปลอดภัยของโรงเรียน มีความเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

• ปัญหา/อุปสรรค 
 - กล้องวงจรปิดราคาค่อนข้างสูงต้องใช้งบประมาณจำนวนมาก 

ข้อเสนอแนะ/แนวทางพัฒนา 
 - ควรติดกล้องวงจรปิดให้ทั่วถึงทั้งภายนอกและภายในอาคารเรียน 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

วัตถุประสงค์

       1. เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
กฎจราจร  กฎหมายจราจร  การปฏิบัติตามกฏหมาย
จราจร  
       2. เพ่ือปลูกฝังจิตสำนึกในพฤติกรรมป้องกัน 
ความปลอดภัยจากการใช้รถใช้ถนน 

       3. เพ่ือให้นักเรียนได้รับความปลอดภัยใน
ชีวิตประจำวัน 

        4. เพ่ือสร้างความเข้มแข็งของระบบการ
รักษาความปลอดภัยของโรงเรียน  

เป้าหมาย 

เป้าหมายเชิงปริมาณ 
        นักเรียนจำนวน 2,0000 คนของโรงเรียน
พุนพินพิทยาคมได้ตระหนักถึงความปลอดภัย ในการ
ใช้รถใช้ถนนและได้นำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อ
ชุมชนเกี่ยวกับเรื่องการใช้รถใช้ถนนอย่างถูกต้องเพ่ือ
เป็นการลดอุบัติเหตุ และได้รับความปลอดภัยใน
โรงเรียน 

เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
       นักเรียนมีความปลอดภัย  และตระหนักถึง
บทบาทหน้าที่นักเรียนและมีความรับผิดชอบถึง
ความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนและได้นำ
ความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน เกี่ยวกับ
เรื่องการใช้รถใช้ถนนอย่างถูกต้องเพ่ือเป็นการลด
อุบัติเหตุ 

งบประมาณที่ใช้ 
250,000 บาท 

 

ผลการดำเนินการ 

1. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในด้านการใช้รถ
ใช้ถนนอย่างถูกต้องและปลอดภัย 
2. นักเรียนมีจิตสำนึกรับผิดชอบ  ตระหนักถึง
อุบัติเหตุบนท้องถนน  และมารยาทที่ดีในการขับ
ขี่ยวดยานพาหนะต่าง ๆ 
3. นักเรียนได้รับความปลอดภัยในชีวิตประจำวัน 
4. ระบบการรักษาความปลอดภัยของโรงเรียน มี
ความเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

ปัญหา/อุปสรรค 
- กล้องวงจรปิดราคาค่อนข้างสูงต้องใช้งบประมาณ
จำนวนมาก 
 
ข้อเสนอแนะ/แนวทางพัฒนา 
- ควรติดกล้องวงจรปิดให้ทั่วถึงทั้งภายนอกและ
ภายในอาคารเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรม : ตาวเิศษ 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      

 

➢ วัตถุประสงค์ 

 1. เพื่อให้การดำเนินงานดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นไปอย่างระบบและมีประสิทธิภาพ 

 2. เพื่อให้โรงเรียน กรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน องคก์รและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการทำงาน
ร่วมกัน โดยผ่านกระบวนการทำงานที่ชดัเจน มีรอ่งรอยหลักฐานการปฏิบัติงาน สามารถตรวจสอบและประเมินผลได้ 

 3.เพื่อให้นักเรียนได้รับการดูแลชว่ยเหลืออย่างทัว่ถึงและตรงตามปัญหา 

 4. เพื่อให้นักเรียนรู้จกัตนเอง ควบคุมตนเองได้ มีการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) พัฒนาความเก่ง 
(IQ) มีคุณธรรมจริยธรรม (MQ) และมีความมุ่งมั่นที่จะเอาชนะอุปสรรค (AQ) 

 5.เพื่อสร้างสัมพันธภาพระหว่างครูกับนักเรียนเป็นไปด้วยดีและอบอุ่น นักเรียนเรียนรู้อย่างมีความสุขและ
ได้รับการส่งเสริมพัฒนาเต็มตามศกัยภาพอย่างรอบด้าน 

➢ กิจกรรมดำเนินการ (ใสช่ื่อกิจกรรมในโครงการ) 

 1. กิจกรรมจัดซื้อโปรแกรมระบบปฏิบัติการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

 2. ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

 3. กิจกรรมประชุมผู้ปกครองประจำปีการศึกษา 2564 

 4. กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน 

➢ งบประมาณที่ใช้ 

- บาท 

➢ ผลการดำเนินการ 
1. ..................................................................................................................................................... 
2...................................................................................................................................................... 
3...................................................................................................................................................... 

➢ ปัญหา/อุปสรรค 

 - ......................................................................................................................................................... 

➢ ข้อเสนอแนะ/แนวทางพัฒนา 

 - ......................................................................................................................................................... 

ผลการดำเนินโครงการ โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 



 

วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อชี้แจงแนวปฏิบัติต่าง ๆ ในการจัดการ
เรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค
ติดเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในขณะที่
โรงเรียนไม่สามารถเปิดเรียนตามรูปแบบเดิมได้ 

2. เพื่อให้ผู้ปกครองได้รับทราบและเข้าใจถึง
กฎระเบียบของทางโรงเรียน สามารถนำไปอบรม         
สั่งสอนนักเรียนในปกครองได้ 

3. เพื ่อให้ผู ้ปกครองได้มีโอกาสพบปะกับ         
ครูประจำชั้นและรับทราบพฤติกรรมด้านการเรียน                     
ความประพฤติ การปรับตัวตามศักยภาพและเรื ่อง 
อื่น ๆ ของนักเรียน 

4. เพื ่อให้ผู ้ปกครองตระหนักถึงบทบาท
หน้าที่ในการดูแลเอาใจใส่บุตรหลานและหาแนวทาง
ร่วมกันในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

5. เพื่อให้ผู ้ปกครองได้มีโอกาสเสนอแนะ
แนวทางการมีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียนและสร้างความสัมพันธ์ที่ดี 
ความร่วมมือระหว่างบ้านกับโรงเรียนในการป้องกัน
แก้ไขและพัฒนานักเรียน 

6. เพื่อให้ผู ้ปกครองร่วมมือร่วมใจในการ
สร้างเครือข่ายผู้ปกครองที่เข้มแข็ง เพื ่อการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนร่วมกันระหว่างผู้ปกครองด้วยกัน
และระหว่างผู้ปกครองกับโรงเรียน 

เป้าหมาย 

เป้าหมายเชิงปริมาณ 

ผู ้ปกครองนักเรียน ร้อยละ 90 เข้าร่วม
กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2564  
ผ่านทางเพจ FACEBOOK โรงเรียนพุนพินพิทยาคม 

เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
ผู้ปกครองเห็นความสำคัญของการประชุม

ผู้ปกครองนักเรียน 
 

งบประมาณที่ใช้ 

- 

ผลการดำเนินการ 

ผลการจัดก ิจกรรมประช ุมผ ู ้ปกครอง
นักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 ผ่านทางเพจ 
FACEBOOK โรงเรียนพุนพินพิทยาคม มีผู้ปกครอง
เข้าร ่วมประชุม จำนวน 2,002 คน จากจำนวน
ผู้ปกครองทั้งหมด 2,065 คน คิดเป็นร้อยละ 96.95 
และผู้ปกครองมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมอยู่
ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.08 

ปัญหา/อุปสรรค 

 มีบางช่วงเวลาที ่ส ัญญาณอินเทอร ์ เน็ต              
ไม่เสถียร ส่งผลให้มีอุปสรรคในการสื่อสาร 

ข้อเสนอแนะ/แนวทางพัฒนา 

1. เรื่องการจัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครอง 
   ควรมีการประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรม

ประช ุมผ ู ้ปกครองก่อนล่วงหน้าให ้หลากหลาย
ช่องทาง  

2. เร ื ่องการเร ียนการสอน/พฤต ิกรรม
นักเรียน 
     ลดการบ้าน/ภาระงานนักเรียน 

3. เรื่องอาคารสถานที่ภายในโรงเรียน 
    ในห้องเรียนควรมีพัดลมเพดานทุกห้อง 

เพราะช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไ ว ร ั ส โ ค โ ร น ่ า  2 0 1 9  น ั ก เ ร ี ย น ไ ม ่ ไ ด ้ เ ปิ ด
เครื่องปรับอากาศในห้องเรียน 

4. เรื่องอื่น ๆ 
   ลดเงินค่าบำรุงการศึกษา 

 
 

➢ กิจกรรม : กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง 

 



ภาพ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

วัตถุประสงค์ 

1. รู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล 

2. คัดกรองนักเรียนเป็นกลุ่มปกติ กลุ่มเสี่ยง 
กลุ่มมีปัญหาและกลุ่มพิเศษ 

3. ทราบสภาพชีวิต ความเป็นอยู่ที่แท้จริง
ของนักเรียนในความปกครอง 

4. ครูที ่ปรึกษาและผู ้ปกครองร่วมมือกัน
ช่วยเหลือนักเรียน 

5. สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียน
และผู้ปกครอง 

เป้าหมาย 

เป้าหมายเชิงปริมาณ 

นักเรียนร้อยละ 90 ได้รับการเยี่ยมบ้านจาก
ครูที่ปรึกษาในรูปแบบออนไลน์ 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

ครูที่ปรึกษาทราบสภาพชีวิต ความเป็นอยู่ 
ที่แท้จริงของนักเรียนในความปกครอง 

งบประมาณที่ใช้ 

- 

ผลการดำเนินการ 

ผลการจัดก ิจกรรมเย ี ่ยมบ ้านน ักเร ียน 
ประจำปีการศ ึกษา 2564 ในร ูปแบบออนไลน์
น ักเร ียนได ้ร ับการเย ี ่ยมบ ้าน ร ้อยละ 94.15              
ครูที ่ปรึกษาได้แลกเปลี ่ยนเรียนรู้ข้อมูลระหว่าง         
ครูและผู้ปกครอง และร่วมกันส่งเสริม พัฒนาและ
แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ของนักเรียน 

 

 

ปัญหา/อุปสรรค 

 1. ประสบปัญหาเรื ่องความไม่เสถียรของ
สัญญาณอินเทอร์เน็ตขณะเยี่ยมบ้านออนไลน์ 

 2. นักเรียนบางคนติดต่อไม่ได้ เนื่องจากไม่
เคยเข้าเรียนออนไลน ์

ข้อเสนอแนะ/แนวทางพัฒนา 

1. ควรม ีแบบสอบถามความค ิด เห ็น/
ความรู้สึกของผู้ปกครองที่ได้รับการเยี่ยมบ้าน เพื่อ
นำมาปรับปรุงให้เหมาะสมในปีต่อ ๆ ไป เนื่องจาก
การใช้วิธีการสัมภาษณ์ผู้ปกครองบางท่านจะลำบาก
ใจในการตอบคำถาม 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➢ กิจกรรม : กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน 

 



ภาพ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



      

 

➢ วัตถุประสงค์ 

1.เพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ด้านความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีคุณ 

 2.เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับนักเรียนท่ีสำเร็จการศึกษา 

 3.เพื่อให้นักเรียนท่ีสำเร็จการศึกษามีจิตสำนึกรักและผูกพันกับสถานศึกษา 

➢ กิจกรรมดำเนินการ (ใส่ชื่อกิจกรรมในโครงการ) 

 1.มอบประกาศนียบัตรและผลการศึกษา 

 2.มอบทุนการศึกษา 

➢ งบประมาณที่ใช้ 

 .................-................ บาท 

➢ ผลการดำเนินการ 

1.ได้ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ด้านความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีคุณ 

2.ได้มอบทุนการศึกษาเป็นขวัญกำลังใจให้กับนักเรียนท่ีสำเร็จการศึกษา 

3.นักเรียนท่ีสำเร็จการศึกษาได้รับประกาศนียบัตรและผลการศึกษา รวมทั้งมีจิตสำนึกรักและผูกพันกับ

สถานศึกษา 

➢ ปัญหา/อุปสรรค 

 - การจัดกิจกรรมต้องจัดในระยะเวลาส้ันๆและเว้นระยะห่างเพราะการแพรร่ะบาดของเช้ือCovid-19 

➢ ข้อเสนอแนะ/แนวทางพัฒนา 

 -  

 

  

ผลการดำเนินโครงการ ปัจฉิมนิเทศและพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔              



 

วัตถุประสงค์ 

1.เพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ด้านความกตัญญู

กตเวทีต่อผู้มีคุณ 

2.เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับนักเรียนท่ีสำเร็จ

การศึกษา 

3.เพือ่ให้นักเรียนท่ีสำเร็จการศึกษามีจิตสำนึกรักและ

ผูกพันกับสถานศึกษา 

เป้าหมาย 

เป้าหมายเชิงปริมาณ 
1.นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 และ 6 จำนวน 
658 คน ได้เข้าร่วมกิจกรรม 
2.คณะครูโรงเรียนพุนพินพิทยาคม จำนวน 100 คน 
ได้เข้าร่วมกิจกรรม 
3. ผู้ปกครอง มีส่วนร่วมในกิจกรรม  
4. ผู้แทนชุมชนมีส่วนร่วมในกิจกรรม 
5. รายงานผลการประเมิน ปัจฉิมนิเทศและพิธีมอบ
ประกาศน ียบ ัตรผ ู ้สำเร ็จการศ ึกษา ระด ับช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 และ 6  
เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

 1. นักเรียนระดับชั ้นมัธยมศึกษาปีที ่ 3 และ 6 มี
ความกต ัญญูดตเวท ีและม ีความร ักผ ูกพ ันกับ
สถานศึกษา 
2.ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่าย มีความพึงพอใจ 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 อยู่ในระดับ ดีเย่ียม   
งบประมาณที่ใช้ 

...................................-............................................ 

 

 

ผลการดำเนินการ 

1.ได้ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ด้านความกตัญญู

กตเวทีต่อผู้มีคุณ 

2.ได้มอบทุนการศึกษาเป็นขวัญกำลังใจให้กับ

นักเรียนท่ีสำเร็จการศึกษา 

3.นักเรียนท่ีสำเร็จการศึกษาได้รับประกาศนียบัตร

และผลการศึกษา รวมทั้งมีจิตสำนึกรักและผูกพันกับ

สถานศึกษา 

ปญัหา/อุปสรรค 

- การจัดกิจกรรมต้องจัดในระยะเวลาส้ันๆและเว้น
ระยะห่างเพราะการแพร่ระบาดของเช้ือCovid-19 

ข้อเสนอแนะ/แนวทางพัฒนา 

....................................-.............................................. 

.................................................................................. 

.................................................................................. 

.................................................................................. 

ภาพ 

 

➢ กิจกรรม : มอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ 

ประจำปีการศึกษา 

 



ภาพ 

 

 

 



      

 

➢ วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อให้สถานศึกษา ครู ผูป้กครองและนักเรียน สามมารถดำเนินงานในระบบดูแลช่วยเหลือ

นักเรียนได้สะดวก รวดเร็วและทันต่อข่าวสารและเหตุการณ์ตา่งๆในสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของไวรัสโคโรนา 2019 โดยใช้โปรแกรมปฏิบัติการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน Student Care 
Solution 

2. เพื่อเพื่อให้สถานศึกษา ครู ผู้ปกครอง มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน เพื่อส่งเสริม ป้องกันและแก้ไขปัญหานักเรียนได้อย่างทันทว่งที 

3. เพื่อพัฒนาข้อมูลสารสนเทศระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้มีประสิทธิภาพ 
➢ กิจกรรมดำเนินการ  

 1. ระบบลงเวลาครูและนักเรียน 

 2. ระบบคัดกรองนักเรียน 

 3. ระบบรายงานต่างๆ 

 4. ระบบเช็กกิจกรรมหน้าเสาธง 

 5.ระบบเช็กเวลาเรียนรายคาบ 

 6. จัดการข้อมูลนักเรียน 

 7. ระบบแจ้งข่าสารครูและผู้ปกครอง 

 8. ระบบความประพฤตแิละเกียรติคุณ 

 9. ระบบแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ตา่งๆ (ไทม์ไลน)์ 

  

➢ งบประมาณที่ใช้ 

  349,700  บาท 

 

➢ ผลการดำเนินการ 
1.ครู ผู้ปกครองและนักเรียน สามมารถดำเนินงานในระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้สะดวก รวดเร็วและ
ทันต่อข่าวสารและเหตุการณ์ตา่งๆ 

ผลการดำเนินโครงการ งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนด้วยโปรแกรม
ปฏิบัติการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 



2. ผู้บริการ ครู ผู้ปกครองและนักเรียน  มีความรู้ ความเข้าใจถึงวิธกีารใช้งานโปรแกรมปฏิบัติการระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน Student Care Solution 
3. สามารถจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้อย่างเป็นระบบ 
4. ผูใ้ช้งาน มีความพึงพอใจในภาพรวมของการใช้โปรแกรมปฏิบัติการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
Student Care Solution อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย คือ 4.28 

➢ ปัญหา/อุปสรรค 

 - ช่วงแรกมีปัญหาเรื่องวธิีการใช้งานโปรแกรมปฏิบัติการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน Student Care 
Solution 

➢ ข้อเสนอแนะ/แนวทางพัฒนา 

 - ไม่มี 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



      

 

➢ วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรม “ส่งรุ่นพี่ยินดรีุ่นน้อง 
      2.   เพื่อสร้างความรักความสามัคคีระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้อง 

➢ กิจกรรมดำเนินการ  

 1. คลิปวิดีโอความรู้สึกของคณะท่านผู้บริหารที่มีต่อนักเรียนที่กำลังจะจบการศึกษา  

2. คลิปวิดีโอความรู้สึกของคณะหัวหน้าระดับม.1-ม.6 ที่มีต่อนักเรียนที่กำลังจะจบการศึกษา 

3. คลิปวิดีโอความรู้สึกของตัวแทนศิษย์เก่ารุ่นพี่ที่ฝากถึงนักเรียนที่กำลังจะจบการศึกษา 

4. กิจกรรม เขียน Friendship ถึงเพื่อน  

➢ งบประมาณที่ใช้ 

    - 

➢ ผลการดำเนินการ 
1.นักเรียนทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมส่งรุ่นพี่ยินดีรุ่นนอ้ง 
2 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  และมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่สำเร็จการศึกษา และผู้เข้าร่วมกิจกรรมมี
ความพึงพอใจในการจดักิจกรรมในครั้งนี้ 
3.ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนร่วมทุกฝา่ย มีความพึงพอใจในภาพรวมของกิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 100 ระดับ 
ดีเยี่ยม 

➢ ปัญหา/อุปสรรค 

 - กิจกรรมท่ามกลางสถาณการณก์ารแพรร่ะบาดของโรคติดเชื้อโคโรน่า ทำให้ต้องปรับเปลี่ยนกิจกรรมตาม
ความเหมาะสม 

➢ ข้อเสนอแนะ/แนวทางพัฒนา 

 - ไม่มี 

 

 

 

 

ผลการดำเนินโครงการ ส่งรุ่นพี่ยินดีรุ่นน้อง 



ประมวลภาพกิจกรรม “ส่งรุ่นพี่ยินดีรุ่นน้อง” ปีการศึกษา 2564 

 วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565  ผ่านระบบ Online 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประมวลภาพกิจกรรม “ส่งรุ่นพี่ยินดีรุ่นน้อง” ปีการศึกษา 2564 
 
 
 

จากภาพ :  คณะท่านผูบ้ริหารร่วมแสดงความยนิดีกับนักเรียนที่จะสำเรจ็การศึกษา 



 วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565  ผ่านระบบ Online 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จากภาพ :  หัวหน้าระดบั ม.1, 2, 3, 4, 5 และ 6 ร่วมแสดงความยินดีกบันักเรียนที่จะสำเร็จการศึกษา 



ประมวลภาพกิจกรรม “ส่งรุ่นพี่ยินดีรุ่นน้อง” ปีการศึกษา 2564 
 วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565  ผ่านระบบ Online 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

จากภาพ :  ศิษย์เก่าโรงเรียนพุนพินพทิยาคมร่วมแสดงความยินดกีับนักเรียนที่จะสำเร็จการศึกษา 



ประมวลภาพกิจกรรม “ส่งรุ่นพี่ยินดีรุ่นน้อง” ปีการศึกษา 2564 
 วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565  ผ่านระบบ Online 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประมวลภาพกิจกรรม “ส่งรุ่นพี่ยินดีรุ่นน้อง” ปีการศึกษา 2564 
 วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565  ผ่านระบบ Online 

 
 
 

จากภาพ :  หน้าเพจเว็บไซน ์shorturl.at/btvHY  กิจกรรม “ส่งรุ่นพี่ยินดีรุ่นน้อง” ในรูปแบบออนไลน์ 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 จากภาพ :  หน้าเพจเว็บไซน ์shorturl.at/btvHY  กิจกรรม “ส่งรุ่นพี่ยินดีรุ่นน้อง” ในรูปแบบออนไลน์ 



 

 

 

 

 

 

 

 

  



      

⮚ วัตถุประสงค์ 

 1.1   เพ่ือจัดจ้างครูผู้สอนและบุคลากรส่งเสริมการจัดการศึกษาให้เพียงพอกับความต้องการของโรงเรียน 
          1.2.  เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

➢  กิจกรรมดำเนินการ 
1. ค่าจ้างครูเชี่ยวชาญ 
2. ค่าจ้างบุคลากร 
3. โครงการจัดจ้างครูสอนภาษาต่างประเทศ (ครูต่างชาติ) 

 

➢  งบประมาณที่ใช้ 
1. ค่าจ้างครูเชี่ยวชาญ       945,000 บาท 
2. ค่าจ้างบุคลากร     1,512,000 บาท 
3. จัดจ้างครูสอนภาษาต่างประเทศ (ครูต่างชาติ)  1,134,000 บาท 

รวมทั้งสิ้น      3,591,000 บาท 
 

⮚ ผลการดำเนินการ 
1. มีครูผู้สอนที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาเฉพาะ จำนวน 6 คน 
2. มีพนักงานบริการ จำนวน 4 คน 
3. มีพนักงานรักษาความปลอดภัย จำนวน 2 คน 
4. มีเจ้าหน้าที่สำนักงาน จำนวน 3 คน 
5. มพีนักงานขับรถ จำนวน 1 คน 
6. มีครูต่างชาติ จำนวน 3 คน 

⮚ ปัญหา/อุปสรรค 

- 

⮚ ข้อเสนอแนะ/แนวทางพัฒนา 

-  

 

 

 

รายงานผลการดำเนินโครงการจัดจ้างบุคลากร 



➢  กิจกรรม : ค่าจ้างครูเชี่ยวชาญ 
 

➢ วัตถุประสงค์ 

 1.1   เพ่ือจัดจ้างครูผู้สอนและบุคลากรส่งเสริมการจัดการศึกษาให้เพียงพอกับความต้องการของโรงเรียน 
          1.2.  เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

➢ เป้าหมาย 
เป้าหมายเชิงปริมาณ  
 1. จัดจ้างครูผู้สอนที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาเฉพาะจำนวน 6 คน 
 เป้าหมายเชิงคุณภาพ  

          1. จัดหาครูผู้สอน บุคลากรสนับสนุนการจัดการศึกษาได้เพียงพอต่อการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียน 
          2. ครูและบุคลากรทุกคนของโรงเรียนสามารถปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
          3. ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่าย มีความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 อยู่ในระดับ ดี 
 

⮚ งบประมาณที่ใช้ 

945,000 บาท 

➢ ผลการดำเนินการ 

 1. มีครูผู้สอนที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาเฉพาะ จำนวน 6 คน 
 2. ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่าย มีความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 อยู่ในระดับ ดี 

⮚ ปัญหา/อุปสรรค 

- 

⮚ ข้อเสนอแนะ/แนวทางพัฒนา 

-  

 

 

 

 

 



➢  กิจกรรม : ค่าจ้างบุคลากร 
 

➢ วัตถุประสงค์ 

 1.1   เพ่ือจัดจ้างครูผู้สอนและบุคลากรส่งเสริมการจัดการศึกษาให้เพียงพอกับความต้องการของโรงเรียน 
          1.2.  เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

➢ เป้าหมาย 
เป้าหมายเชิงปริมาณ  
1. มีพนักงานบริการ จำนวน 4 คน 
2. มีพนักงานรักษาความปลอดภัย จำนวน 2 คน 
3. มีเจ้าหน้าที่สำนักงาน จำนวน 3 คน 
4. มีพนักงานขับรถ จำนวน 1 คน 
 

 เป้าหมายเชิงคุณภาพ  
          1. จัดหาครูผู้สอน บุคลากรสนับสนุนการจัดการศึกษาได้เพียงพอต่อการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียน 
          2. ครูและบุคลากรทุกคนของโรงเรียนสามารถปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
          3. ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่าย มีความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 อยู่ในระดับ ดี 
 

⮚ งบประมาณที่ใช้ 

1,512,000 บาท 

➢ ผลการดำเนินการ 

1. มีพนักงานบริการ จำนวน 4 คน 
2. มีพนักงานรักษาความปลอดภัย จำนวน 2 คน 
3. มีเจ้าหน้าที่สำนักงาน จำนวน 3 คน 
4. มีพนักงานขับรถ จำนวน 1 คน  
5. ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่าย มีความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 อยู่ในระดับ ดี 

⮚ ปัญหา/อุปสรรค 

- 

⮚ ข้อเสนอแนะ/แนวทางพัฒนา 

-  



➢  กิจกรรม : จัดจ้างครูสอนภาษาต่างประเทศ (ครูต่างชาติ) 
 

➢ วัตถุประสงค์ 

 1.1   เพ่ือจัดจ้างครูผู้สอนและบุคลากรส่งเสริมการจัดการศึกษาให้เพียงพอกับความต้องการของโรงเรียน 
          1.2.  เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

➢ เป้าหมาย 
เป้าหมายเชิงปริมาณ  
1. มีครูต่างชาติ จำนวน 3 คน 
 

 เป้าหมายเชิงคุณภาพ  
          1. จัดหาครูผู้สอน บุคลากรสนับสนุนการจัดการศึกษาได้เพียงพอต่อการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียน 
          2. ครูและบุคลากรทุกคนของโรงเรียนสามารถปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
          3. ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่าย มีความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 อยู่ในระดับ ดี 
 

⮚ งบประมาณที่ใช้ 

1,134,000 บาท 

➢ ผลการดำเนินการ 

1. มีครูต่างชาติ จำนวน 3 คน 
2. ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่าย มีความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 อยู่ในระดับ ดี 

⮚ ปัญหา/อุปสรรค 

- 

⮚ ข้อเสนอแนะ/แนวทางพัฒนา 

-  

 
 



      

 

➢ วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือให้บุคลากรได้รับการพัฒนาตนเองตามความถนัดและในรายวิชาที่รับผิดชอบสอน  
2. เพื่อให้บุคลากรมีความเชี่ยวชาญในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในการเตรียมพร้อมเข้า        

สู่ AEC และโรงเรียนมาตรฐานสากล  
3. เพ่ือให้บุคลากรมีแรงจูงใจและเจตคติที่ดีต่อการพัฒนาตนเอง  
4. เพ่ือสร้างขวัญและกำลังใจที่ดีต่อบุคลากรในโรงเรียน 
 

➢ กิจกรรมดำเนินการ (ใส่ชื่อกิจกรรมในโครงการ) 
1. กิจกรรมพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา             

➢ งบประมาณที่ใช้ 

350,000 บาท 

➢ ผลการดำเนินการ 
1. ครูได้รับการพัฒนาตนเองในด้านการพัฒนางานและการจัดการเรียนการสอน  ตามความถนัด

และความสนใจของแต่ละบุคคล 
2. ครูมีความเชี่ยวชาญในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนได้ตามเป้าหมายที่โรงเรียนกำหนด 
3. ครูมีเจตคติที่ดีต่อการพัฒนาตนเอง สร้างความเข้มแข็งให้กับวิชาชีพครูและยกระดับคุณภาพครู

ให้มีศักยภาพ  มีขวัญกำลังใจที่ดีในการปฏิบัติงาน 
 

➢ ปัญหา/อุปสรรค 

 - ............................................................................................................................. ............................ 

➢ ข้อเสนอแนะ/แนวทางพัฒนา 

 - ............................................................................................................................. ............................ 

 

  

ผลการดำเนินโครงการโครงการพัฒนาบุคลากร 



 

วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อให้บุคลากรได้รับการพัฒนาตนเอง
ตามความถนัดและในรายวิชาที่รับผิดชอบสอน  

2. เพื่อให้บุคลากรมีความเชี่ยวชาญในการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนในการเตรียมพร้อมเข้า       
สู่ AEC และโรงเรียนมาตรฐานสากล  

3. เพื่อให้บุคลากรมีแรงจูงใจและเจตคติที่ดี
ต่อการพัฒนาตนเอง  

4. เพ่ือสร้างขวัญและกำลังใจที่ดีต่อบุคลากร
ในโรงเรียน 
เป้าหมาย 

เป้าหมายเชิงปริมาณ 
  1. ครูทุกคนได้ร ับการพัฒนาตนเองตาม
ความถนัดในรายวิชาที่รับผิดชอบร้อยละ 100 
       2. นักเรียนทุกคนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ที่สูงขึ ้นตามเป้าหมายที่โรงเรียนกำหนด ไม่ต่ำกว่า
ร้อยละ 80 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
      1. คร ูจ ัดก ิจกรรมการเร ียนการสอนให้
สอดคล้องกับจุดมุ ่งหมายของหลักสูตรและจัดได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
  2. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์สูงขึ้นตามเป้าหมาย
ที่โรงเรียนกำหนด 
งบประมาณที่ใช้ 

350,000 บาท 

ผลการดำเนินการ 

          1. ครูและบุคลากรและผู้มาติดต่อราชการ 
ได้รับความสะดวกในการใช้บริการ 
               2. มีสภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่ดีใน
การทำงาน 

 

 

    3. ครูมีเจตคติท่ีดีต่อการพัฒนาตนเอง 
สร้างความเข้มแข็งให้กับวิชาชีพครูและยกระดับ
คุณภาพครูให้มีศักยภาพ มีขวัญกำลังใจที่ดีใน
การปฏิบัติงาน 

ปัญหา/อุปสรรค 

..................................................................................  

ข้อเสนอแนะ/แนวทางพัฒนา 

..................................................................................  

ภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรม : กิจกรรมพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา             

➢  

 



      

 

➢ วัตถุประสงค์ 
1.   เพ่ือพัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูลของบุคลากรของโรงเรียนพุนพินพิทยาคมให้มีความถูกต้อง

แม่นยำ เป็นปัจจุบัน และมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  
2.   เพ่ือลดความซ้ำซ้อนของการจัดเกบ็ข้อมูลบุคลากรให้เป็นระบบและมีการบริหารจัดการที่ดี 
3.   เพ่ืออำนวยความสะดวกให้บุคลากรในการใช้ข้อมูลได้สะดวกและรวดเร็ว 

➢ กิจกรรมดำเนินการ (ใส่ชื่อกิจกรรมในโครงการ) 
1. จัดจ้างผู้พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานบุคคล 
2. เช่าเว็บโฮสต์ติ้ง (Web Hosting) 

➢ งบประมาณที่ใช้ 

29,500 บาท 

➢ ผลการดำเนินการ 
1. มีระบบสารสนเทศในการบริหารงานบุคคลเพ่ือเก็บข้อมูลของบุคลากรให้มีความถูกต้องแม่นยำและเป็น 
   ปัจจุบัน ค้นหาข้อมูลได้รวดเร็ว 
2. การจัดเก็บข้อมูลเป็นระบบ ลดความซ้ำซ้อนของข้อมูล 
3. มีระบบจัดการรายงานข้อมูลบุคลากรเพ่ือการบริหารงานบุคคล 

➢ ปัญหา/อุปสรรค 

 - .........................................................................................................................................................  

➢ ข้อเสนอแนะ/แนวทางพัฒนา 

 - ............................................................................................................................. ............................ 

 

  

ผลการดำเนินโครงการพัฒนาบุคลากร 



 

วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือพัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูลของ
บุคลากรของโรงเรียนพุนพินพิทยาคม
ให้มคีวามถูกต้องแม่นยำ เป็นปัจจุบัน 
และมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  

2. เพ่ือลดความซ้ำซ้อนของการจัดเกบ็
ข้อมูลบุคลากรให้เป็นระบบและมีการ
บริหารจัดการที่ดเีพ่ืออำนวยความ
สะดวกให้บุคลากรในการใช้ข้อมูลได้
สะดวกและรวดเร็ว 

เป้าหมาย 
เป้าหมายเชิงปริมาณ 
     1. จัดเก็บข้อมูลครูและบุคลากรโรงเรียน
พุนพินพิทยาคมได้ครบถ้วนร้อยละ 100  
     2. ครูและบุคลากรได้รับบริการข้อมูลได้
สะดวกรวดเร็วขึ้นร้อยละ 100 

เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
 1. การบริหารจัดการข้อมูลครูและบุคลากร
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
     2. ได้ระบบสารสนเทศท่ีดีในการบริหารและ
สนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหารเพื่อการ
วางแผนพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

งบประมาณที่ใช้ 

29,500 บาท 

ผลการดำเนินการ 

     1. มีระบบสารสนเทศในการบริหารงานบุคคล
เพ่ือเก็บข้อมูลของบุคลากรให้มีความถูกต้องแม่นยำ
และเป็นปัจจุบัน ค้นหาข้อมูลได้รวดเร็ว 

 

2. การจัดเก็บข้อมูลเป็นระบบ ลดความ
ซ้ำซ้อนของข้อมูล 
    3. มีระบบจัดการรายงานข้อมูลบุคลากร
เพ่ือการบริหารงานบุคคล 

ปัญหา/อุปสรรค 

.................................................................................. 

ข้อเสนอแนะ/แนวทางพัฒนา 

..................................................................................  

ภาพ 

 

กิจกรรม : จัดจ้างผู้พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานบุคคล 
➢  

 



      

 

➢ วัตถุประสงค์ 

  1. เพื่อให้สำนักงานกลุ่มบริหารงบประมาณ บริหารจัดการสำนักงาน แผนงานและ

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ อย่างมีประสิทธิภาพ  

  2. เพื่อให้โรงเรียน บริหารจัดการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา และสาธารณูปโภคภายใน

โรงเรียน อย่างมีประสิทธิภาพ  

  3. เพื่อให้โรงเรียน มีวัสดุสำนักงานในการดำเนินการปฏิบัติงานในสำนักงาน และกิจกรรม

ต่าง ๆ  

  4. เพื่อให้โรงเรียน บริหารจัดการตรวจสอบภายใน อย่างมีประสิทธิภาพ  

➢ กิจกรรมดำเนินการ (ใส่ชื่อกิจกรรมในโครงการ) 

 1. กิจกรรม จัดหาวัสดุ - ครุภัณฑ์งานพัสดุและสินทรัพย์ 

 2. กิจกรรม ซ่อมแซม/บำรุงรักษาครุภัณฑ์ 

 3. กิจกรรม จัดซื้อครุภัณฑ์ (กรณีซ่อมแซมไม่คุ้มค่าและมีความจำเป็นเร่งด่วน) 

 4. กิจกรรม จัดจ้างถ่ายเอกสารห้องสำนักงานโรงเรียนพุนพินพิทยาคม 

 5. กิจกรรม จัดหาวัสดุ – ครุภัณฑ์งานการเงินและบัญช ี

 6. กิจกรรม จัดหาวัสดุ - ครุภัณฑ์งานแผนงานและงบประมาณ 

➢ งบประมาณที่ใช้ 

608,208 บาท 

➢ ผลการดำเนินการ 

1. จัดหาและซ่อมบำรุงวัสดุ/ครุภัณฑ์ ตามโครงการ จำนวน 6 กิจกรรม เป็นจำนวนเงิน 608,208 บาท 

คิดเป็นร้อยละ 72.96 ของงบประมาณท่ีต้ังไว้ 

2. สถานศึกษามีวัสดุ - อุปกรณ์ และครุภัณฑ์ สำหรับใช้ในการบริหารงานอย่างเหมาะสมและเพียงพอ 

 

 

ผลการดำเนินโครงการ พัฒนาระบบบริหารงานงบประมาณ 



➢ ปัญหา/อุปสรรค 

 - ผู้รับผิดชอบกิจกรรม กำหนดคุณลักษณะและรายละเอียดวัสดุท่ีจัดซื้อไม่ชัดเจน กำหนดราคาซื้อต่ำกว่า

ราคาท่ีสามารถจัดหาได้ ทำให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินการ  

➢ ข้อเสนอแนะ/แนวทางพัฒนา 

 - ระบุรายละเอียดท่ีจัดซื้อให้ชัดเจนและดำเนินการขอซื้อล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วัน เพื่อให้มีระยะเวลาใน

การตรวจสอบราคา และจัดหาวัสดุได้อย่างถูกต้อง 

 

 



      

 

➢ วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อเป็นการวางแผนในการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนในปีงบประมาณ 2564 

 2. เพื่อให้การบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนใช้หลักการมีส่วนร่วมของบุคลากรเพื่อกำหนดรูปแบบ 
วิธีการดำเนินงาน และงบประมาณในการบริหารโครงการ ที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ 
➢ กิจกรรมดำเนินการ  

1. พิจารณากลั่นกรองการจัดสรรงบประมาณ 

 2. จัดทำเล่มแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2564 

 3. อบรมแผนปฏิบัติการปีการศึกษา 2564 

➢ งบประมาณที่ใช้ 

 58,960  บาท 

➢ ผลการดำเนินการ 

 1. เป็นการวางแผนในการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนในปีงบประมาณ 2564 

 2. ให้การบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนใช้หลักการมีส่วนร่วมของบุคลากรเพื่อกำหนดรูปแบบ 
วิธีการดำเนินงาน และงบประมาณในการบริหารโครงการ ที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ 

➢ ปัญหา/อุปสรรค 

 - ......................................................................................................................................................... 

➢ ข้อเสนอแนะ/แนวทางพัฒนา 

 - ......................................................................................................................................................... 

 

  

ผลการดำเนินโครงการ จัดทำแผนปฏิบัติการ ปีการศึกษา 2564 



 

วัตถุประสงค์ 

 เพื่อเป็นการวางแผนในการบริหารจัด
การศกึษาของโรงเรียนในปีงบประมาณ 2564 

เป้าหมาย 

เป้าหมายเชิงปริมาณ 
1.จัดประชุมเซิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการ
ประจำปีการศึกษา 2564 โดยมี 

ผู้เข้าร่วมประขุม จำนวน 47 คน เป็นเวลา 2 วัน 

2. จัดทำเอกสารแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 

2564 จำนวน 10 เล่ม 

3. ผู้แทนชุมชน ผู้ปกครอง วิทยากร/ภูมิปัญญาห้อง

ถิ่น องค์กรภาครัฐ/ภาคเอกซน รวมจำนวน - คน มี

ส่วนร่วมในการพัฒนา / ปรับปรุง  
4. รายงานผลการประเมินโครงการ จำนวน 1 เล่ม 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
1. โรงเรียนพุนพินพิทยาคม มีแผนปฏิบัติการ
ประจำปีการศกึษา 2564 เป็นเครื่องมือ 
ในการบริหารจดัการศึกษา ได้สอดคล้องกับกลยทุธ์
ของโรงเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ 
2. ผู ้เกี ่ยวข้องหรือผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่าย มีความพิง
พอใจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 อยู่ในระดับ ดีเย่ียม   
งบประมาณที่ใช ้

58,960 บาท 

ผลการดำเนินการ 

โรงเรียนพุนพินพทิยาคม มีแผนปฏิบัติการ
ประจำปีการศกึษา 2564 เป็นเครื่องมือในการ
บริหารจัดการศึกษา ได้สอดคล้องกับกลยุทธ์ของ
โรงเรียนอย่างมีประสิทธภิาพ ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มี
ส่วนฃ 

 
ร่วมทุกฝา่ย มีความพิงพอใจ ไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 80 
อยู่ในระดับ ดีเย่ียม   
งบประมาณที่ใช ้

ปัญหา/อุปสรรค 

การจดัสรรงบประมาณในแต่ละฝ่าย ต้องปรับเปลี่ยน
หลายครั้ง ทำให้ข้อมูลผิดพลาดได้งา่ย 

ข้อเสนอแนะ/แนวทางพัฒนา 

ควรให้คุณครูทุกคนเข้ารว่มการประชุมการจดัสรร
งบประมาณ  

ภาพ 

 

➢ กิจกรรม : พิจารณากลัน่กรองการจัดสรรงบประมาณ 
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