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ด้วยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนพรุพีพิทยาคม ได้ศึกษาและทำความเข้าใจ
เกี่ยวกับแผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2565 ของโรงเรียนพรุพีพิทยาคมแล้ว เห็นว่ากิจกรรม/งาน/
โครงการตามแผนยุทธศาสตร์ ของโรงเรียน มีความเหมาะสม สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป็นประสงค์ ชุด
เน้น และมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของสำนักงาน คณะกรรมการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จึงพิจารณาเห็นชอบให้
โรงเรียนดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการปีการศึกษา 2565 เพื่อให้เกิด ประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียน จำนวน 7 
โครงการ และงานของแต่ละกลุ่มบริหาร ดังนี้  

1. โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
2. โครงการส่งเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
3. โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
4. โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

ตามมาตรฐานสากล 
5. โครงการพัฒนาการบริหารจัดการด้วยหลักธรรมมาภิบาลเน้นการมีส่วนร่วม 
6. โครงการพัฒนาอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม แหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่เอ้ือต่อการ

เรียนรู้ 
7. โครงการพัฒนาคุณภาพนักเรียนตามนโยบายและจุดเน้น และการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง 
ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนพรุพีพิทยาคม 

 
 
 

        
                                                                            (นางนตวรรณ  ทับเวช)                                           

                                                                                ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา 
                                                                             โรงเรียนพรุพีพิทยาคม 

 
 
 
 



 

โรงเรียนพรุพีพิทยาคม สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร  
  
 

คำนำ 

  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และฉบับเพิ ่มเติม (ฉบับที ่ 2) 
พุทธศักราช2545โดยมุ่งเน้นให้สอดคล้องกับการประกันคุณภาพการศึกษากำหนดให้สถานศึกษา ต้องปฏิรูป
การศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพทันสมัยอีกทั้งต้องสร้างความพร้อมเพ่ือ
รองรับการกระจายอำนาจการดำเนินการชองสถานศึกษาจึงต้องมีการกำหนด ยุทธศาสตร์อย่างเหมาะสม และ 
เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาการจัดการศึกษา 

  โรงเร ียนพรุพีพิทยาคมได้ดำเนินการจัดกิจกรรมต่างๆ ในแผนปฏิบัต ิการประจำปี               
งบประมาณ2565เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพเป็นคนดีคนเก่งและสามารถดำรงชีวิตได้ย่างมี
คุณค่าและมีความสุขบนพื้นฐานชองความเป็นไทยภายใต้บริบทสังคมใหม่ยกระดับคุณภาพโรงเรียนสู่
มาตรฐานสากลเป็นโรงเรียนยุคใหม่ที่จัดการศึกษาแบบองค์รวมและบูรณาการเชื่อมโยงเศรษฐกิจสังคมศาสนา
และการเมืองพัฒนาหลักสูตรรูปแบบและวิธีการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ มุ่งเน้นความแตกต่างตามศักยภาพ
ชองผู้เรียนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญพัฒนาผู้บริหารและครูเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการเรียนรู้และเพิ่มพูน
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานสู่ความเป็นเลิศในระดับสากลมีภาคีเครือข่ายการจัดการเรียนรู้และร่วมพัฒนา
ความรู้ให้กับประซาซนในชุมซนและบุคคลทั่วไปแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา2565จึงเป็นแนวทางการ
ดำเนินกิจกรรมตามโครงการปฏิบัติงาน ทำให้การพัฒนาการจัดการศึกษาบรรลุตามวัตถุประสงค์ 

  หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2565 ฉบับนี้จะเป็นประโยซนต่อการ
ปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาชองโรงเรียนให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์  พันธกิจ และเป้าประสงค์ที่ 
กำหนดไว้ และเป็นแนวทางในการกำกับ ติดตาม ประเมินผล การดำเนินงานของโรงเรียนได้เป็นอย่างดียิ่ง 

โรงเรียนขอขอบคุณครูทุกคนที่มีส่วนร่วมในการจัดทำและให้ความร่วมมือจนแผนปฏิบตัิการ 
ประจำปีการศึกษา 2565 เล่มนี้ สำเร็จลุล่วงด้วยความเรียบร้อย และผ่านความเห็นชอบชองคณะกรรมการ 
สถานศึกษาชั้นพื้นฐานชองโรงเรียนแล้ว 

 

(นางจันทนี  รักษ์ธรรม) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนพรุพีพิทยาคม
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สารบัญ 

 เรื่อง                หน้า 
ส่วนที่ 1 ภาพรวมของโรงเรียน 

- ภาพรวมของโรงเรียน        1-7 
ส่วนที่ 2 สภาพปัจจุบัน   

- การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของโรงเรียน     8-11 
ส่วนที่ 3 ทิศทางการบริหารโรงเรียน 

- วิสัยทัศน์/พันธกิจ/เป้าประสงค์/กลยุทธ์/จุดเน้น /ยุทธศาสตร์   12-54 
ส่วนที่ 4 แผนการดำเนินงาน/โครงการ 

- รายละเอียดของแผนงาน โครงการ/กิจกรรม     55-73 
ส่วนที่ 5 โครงการตามยุทธศาสตร์ 

- โครงการตามยุทธศาสตร์       74-492 
ภาคผนวก 

- คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ       493-496 
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ส่วนที่ 1 ภาพรวมของโรงเรียน 

ประวัติโรงเรียนพรุพีพิทยาคม 

โรงเรียนพรุพีพิทยาคม ตั้งอยู่เลขที่ 365 หมู่ที่ 2 ตำบลพรุพี อำเภอบ้านนาสาร  จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
84270 โดยมีผู้นำชุมชนคือ กำนันเฟื่อง  หนูศรีแก้ว  ผู้ใหญ่เยื้อน  พรหมนคร  นายวิเชียร  ชูแก้ว และผู้ใหญ่
คลิ้ง  ศรีเพชร  เป็นคนประสานรวบรวมเงินบริจาคจากชุมชนจัดซื้อที่ดินครั้งแรก จำนวน 25 ไร่ และซื้อ
เพ่ิมเติมรวม 41 ไร่ 1 งาน 16 ตารางวา เพื่อจัดตั้งโรงเรียนประจำตำบล 
 โรงเรียนพรุพีพิทยาคม ได้ร ับอนุมัติจ ัดตั ้งเป็นโรงเรียนประจำตำบล สังกัดกรมสามัญศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ ในปี พ.ศ. 2518 โดยมีนักเรียนจากโรงเรียนเอกชน  คือโรงเรียนเทพพิชัย  ยุบมาอยู่ที่
โรงเรียนพรุพีพิทยาคม 
 ปัจจุบันโรงเรียนเปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ในปีการศึกษา 2565 มีนักเรียน 544 
คน โดยแยกเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน  300 คน และนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
จำนวน  244 คน โรงเรียนได้แบ่งชั้นเรียนออกเป็นชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 จำนวน 10 ห้องเรียน ระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 9 ห้องเรียน รวมจำนวน 19 ห้องเรียน  มีนางจันทนี  รักษ์ธรรม  เป็น
ผู้อำนวยการ   
 
ผู้บริหารโรงเรียนพรุพีพิทยาคม จำนวน 9 ท่าน ดังนี้ 

 1. นายต้อง กองทอง ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2519 -  พ.ศ. 2528 
 2. นางสาวทิพวรรณ หวานแก้ว ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2528 -  พ.ศ. 2535 
 3. นางนตวรรณ ทับเวช ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2535 -  พ.ศ.2543 
 4. นางปราณี พิมาน ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2543 -  พ.ศ. 2551 
 5. นายสมคิด ขวัญพุฒ ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2552 -  พ.ศ. 2555 
 6. นายเชษฐ สำลีพันธ์ ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2555 -  พ.ศ.2557 
 7. นายปราโมทย์ ปูชนียพงศกร ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2557 -  พ.ศ 2559 
 8. นายจีรศักดิ์ เดชเกิด ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ 2559  -  พ.ศ. 2563 
 9. นางจันทนี รักษ์ธรรม ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2563 -  ปัจจุบัน 
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ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนพรุพีพิทยาคม 

รหัสโรงเรียน 10 หลัก :   1084650568 

รหัส Smis 8 หลัก :   84032007 

รหัส Obec 6 หลัก :   650568 

ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :   พรุพีพิทยาคม 

ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :   Phruphipittayakom School 

ที่อยู่ :   365 หมู่ที่ 2    

ตำบล :   พรุพี 

อำเภอ :   บ้านนาสาร 

จังหวัด :   สุราษฎร์ธาน ี

รหัสไปรษณีย์ :   84270 

โทรศัพท์ :   077-267173 

โทรสาร :   077267173 

ระดับที่เปิดสอน : มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย 

วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :  2518 

อีเมล์ :   phruphi_school@hotmail.com 

เว็บไซต์ :   www.phruphi.ac.th 

เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :   พรุพี-ควนศรี 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :   พรุพี 

ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่
การศึกษา:    

  60 กม. 

ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:      15 กม. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.phruphi.ac.th/
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ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน 
ปรัชญา        ธมฺโม  สุจิณโณ  สุขมา  วหาติ  
                 ( ธรรมที่ประพฤติดีแล้ว  นำสุขมาให้ ) 
คำขวัญ  ประพฤติดี  เรียนดี  สามัคคี  กีฬาเด่น  เน้นเทคโนโลยี 
สีประจำโรงเรียน  สีฟ้า – ขาว 
                      สีฟ้า   หมายถึง    ความสุภาพอ่อนน้อม 

    สีขาว  หมายถึง   คุณธรรม  จริยธรรม  
อักษรย่อ พร.พ. 
สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน หลวงพ่อคงแก้ว  
ลักษณะเป็นพระพุทธศิลาแลง โบราณ ครึ่งองค์ขุดพบที่วัดควนศรี ซึ่งเป็นพระพุทธรูปที่ชาวบ้าน

เคารพนับถือ 

 
หลวงพ่อคงแก้วพระพุทธรูปประจำโรงเรียน 

พระมหานทีสุวรรณปฏิมากรบริจาคโดย รศ. ดร.อัณณพ และนางกาญจนา ชูบำรุงเป็นจำนวนเงิน 
28,000 บาท  เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2546 

 
พระมหานทีสุวรรณปฏิมากร 
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แสดงข้อมูลบุคลากร และนักเรียน 
ประจำปีการศึกษา 2565 

ตารางท่ี 1 แสดงข้อมูลบุคลากรปีการศึกษา 2565 
ที ่ ประเภทบุคคล เพศ ระดับการศึกษา อายุ ประสบการณ์

(เฉลี่ย) 
ชาย หญิง ต่ำ

กว่า 
ป.ตรี 

ปริญญา
ตรี 

สูง
กว่า 
ป.ตรี 

เฉลี่ย การ
สอน 
(ปี) 

การ
ทำงาน 

(ปี) 
1 ผู้อำนวยการ - 1 - - 1 50 - 26 
2 รองผู้อำนวยการ - 1 - - 1 52 - 8 
3 ครูประจำการ 10 20 - 22 8 45 24 20 
4 ครูผู้ช่วย - - - - - - - - 
5 พนักงานราชการ - - - - - - - - 
6 ครูอัตราจ้าง 1 3 - 3 - 27 2 2 
7 พ่ีเลี้ยงเด็กพิการเรียน

ร่วม 
- - - - - - - - 

8 ครูพ่ีเลี้ยงเด็กพิการ               
เรียนรวม 

- 1 - 1 - 27 2 2 

9 เจ้าหน้าที่ธุรการ - 1 - 1 - 33 - 11 
10 เจ้าหน้าที่ธุรการวิชาการ - - - - - - - - 
11 เจ้าหน้าที่บรรณารักษ์ - - - -  - - - 
12 นักการภารโรง 2 - 2 - - 52 - 20 
13 ลูกจ้างชั่วคราว - 1 1 - - 46 - 5 
 รวม 13 28 3 27 10 42 - 17 

 
มีครูที่สอนตามวิชาเอก      34    คน (คิดเป็นร้อยละ  100 ) 
มีครูที่สอนตามความถนัด    -  คน (คิดเป็นร้อยละ   0 ) 
ครูผู้สอนมีชั่วโมงสอนโดยเฉลี่ย       20   ชม./สัปดาห์  
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ตารางท่ี 2 แสดงข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2565   (ข้อมลูเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2565)  

 

สิ่งก่อสร้างภายในโรงเรียน 
1) อาคารเรียน อาคารประกอบ  อาคารเรียน 4 หลัง อาคารประกอบ 3 หลัง    

ประเภทอาคาร แบบ 
การใช้งาน  

ห้องเรียน สำนักงาน ปฏิบัติการ 
รวม(ห้อง/

หลัง) 
อาคารเรียน 208A - 3 3 6 
อาคารเรียน(ครึ่งหลัง) 216(ค) 5 - 3 8 
อาคารเรียน 216 ล (ปรับปรุง 29) 216(ล) 7 3 6 16 
อาคารเรียน 106ต 7 1 1 9 
โรงฝึกงาน มาตรฐาน - - 5 หน่วย 3 หลัง 
หอประชุม 100/27   1 1 หลัง 
โรงอาหาร ชั่วคราว    1 หลัง 
ห้องน้ำ/ห้องส้วม 6 ที่นั่ง    4 หลัง 
บ้านพักครู     7 หลัง 
บ้านพักภารโรง     1 หลัง 
หอถังประปา     1 หน่วย 
สนามบาสเกตบอล     1 สนาม 
สนามฟุตซอล     1 สนาม 

 
2)  คอมพิวเตอร์ มีจำนวนทั้งหมด 60  เครื่อง  ใช้เพื่อการเรียนการสอนและใช้สืบค้นข้อมูล ทาง

อินเตอร์เน็ตได้ 60 เครื่อง  ใช้ในงานบริหาร  5  เครื่อง 

ระดับชั้น จำนวนนักเรียนชาย จำนวนนักเรียนหญิง รวม 
ม.1 45 45 90 
ม.2 48 42 90 
ม.3 45 30 75 
ม.4 41 49 90 
ม.5 33 42 75 
ม.6 40 50 90 
รวม 257 260 510 
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3)  ห้องที่จัดไว้ใช้ปฏิบัติกิจกรรมเฉพาะมีทั้งหมด  13  ห้อง  ได้แก่  ห้องวิทยาศาสตร์ ห้องจริยธรรม 
ห้องสมุด  ห้องโสตทัศนศึกษา   ห้องกิจการนักเรียน  ห้องพยาบาล  ห้องศิลปะ  ห้องดนตรี  ห้องแนะแนว 
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  ห้องภาษาต่างประเทศ  ห้องคณิตศาสตร์ และห้องภาษาไทย 

4)  ห้องสื่อการเรียนการสอนตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
5)  พื้นที่ปฏิบัติกิจกรรม/นันทนาการ  ได้แก่  สนามฟุตบอล  สนามบาสเกตบอล สนามฟุตซอล   

หอประชุมใต้ถุนอาคารเรียนเลิศปัญญา  ใต้ถุนอาคารเรียนพิชญ  บริเวณใต้ร่มไม้ 
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ส่วนที่ 2 สภาพปัจจุบัน 
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ส่วนที่ 2 สภาพปัจจุบัน 

2.1. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของโรงเรียน 

วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก 

โอกาส อุปสรรค 

ด้านสังคม และวัฒนธรรม 
1. สภาพชุมชนโดยรอบของโรงเรียนเป็นสังคมที่

ช่วยเหลือเกื้อกูล ผู้นำเห็นความสำคัญของการศึกษา 
เป็นชุมชนเกษตรทำให้มีวิถีชิตแบบพอเพียง 

2. มีแหล่งเร ียนร ู ้  เช ่น ว ัด ศ ูนย ์เศรษฐกิจ
พอเพียง 

3. ถนน หนทางสะดวก 

ด้านสังคม และวัฒนธรรม 
1. ผู้ปกครองส่วนใหญ่ต้องประกอบอาชีพเลี้ยง

ครอบครัว มีปัญหาหย่าร้าง ไม่มี เวลาสนับสนุน
การศึกษาของบุตรหลานได้เท่าที่ควร 
 
 

ด้านเทคโนโลยี 
     ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีส่งผลดีต่อการ
บริหารจัดการศึกษา การจัดการเรียนการสอน ทำให้
ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและนักเรียนสามารถใช้สื่อ
เทคโนโลยีในการศึกษาค้นคว้าได้ 

ด้านเทคโนโลยี 
1.ระบบอินเตอร ์ เน็ตย ังไม ่ม ีประส ิทธ ิภาพ

เท่าท่ีควร 
2. นักเรียนบางส่วนใช้สื่อเทคโนโลยีในทางที่ไม่

เหมาะสม ส่งผลให้มีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ 
 

ด้านเศรษฐกิจ 
ผู้ปกครองไม่มีเวลาดูแลนักเรียน 
ชุมชนไม่ค่อยสนับสนุนการจัดการศึกษา 

 

ด้านเศรษฐกิจ 
ผู้ปกครองส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม

ทำให้รายได้ไม่แน่นอน เป็นไปตามสภาพเศรษฐกิจ
และราคาของผลผล ิตทางการเกษตรทำให ้ ไม่
สนับสนุน  การจัดการศึกษาอย่างเต็มที ่  

ด้านการเมืองและกฎหมาย 
1. นโยบายเรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพของ

รัฐบาลเป็นนโยบายที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้รับโอกาส
ทางการศึกษาอย่างเท่าเทียมทั่วถึง 

ด้านการเมืองและกฎหมาย 
นโยบายด้านการศึกษามีการปรับเปลี่ยนบ่อย

ส่งผลให้การจัดการศึกษาขาดความต่อเนื่อง 

ด้านพฤติกรรมลูกค้า 
1.โรงเรียนอยู่ในเขตบริการพ้ืนที่บริการทำให้

ประสานงานงานกับผู้ปกครองและนักเรียนอย่าง
รวดเร็ว 
 

ด้านพฤติกรรมลูกค้า 
1.สภาพครอบครัวเป็นครอบครัวแตกแยก มี

การหย่าร้าง ทำให้นักเรียนไม่ได้อยู่ร่วมกับพ่อแม่ 
2.ผู้ปกครองไม่ได้ดูแลช่วยนักเรียนเท่าท่ีควร 
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วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในโดยวิเคราะห์จาก 7s 

จุดแข็ง จุดอ่อน 
ด้านโครงสร้าง S1 

1. โรงเรียนมีโครงสร้างการบริหารงานที่ชัดเจน 
ตามภารกิจของโรงเรียน 

2. มีคำสั่งมอบหมายงานที่ชัดเจนครอบคลุมทุก
งาน 
 

ด้านโครงสร้างและนโยบายของโรงเรียน S1 
1.ผู้รับผิดชอบงานขาดความรู้ความเข้าใจในการ

ปฎิบัติงานที่ตนได้รับมอบหมาย 
2. ครูและบุคลากรทางการศึกษาบางส่วนได้รับ

มอบหมายภารกิจนอกเหนือจากการสอนไม่ตรง
ความรู้ความสามารถ 

ด้านกลยุทธ์ของหน่วยงาน S2 
1. โรงเรียนมีการกำหนด วิสัยทัศน์ พันธกิจ กล

ยุทธ์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ตรงกับหน่วยงานต้นสังกัด
และสอดคล้องกับบริบทสถานศึกษา 

2. มีแผนงาน/โครงการ๑กิจกรรมที่สอดคล้อง
กับกลยุทธ์และเป้าประสงค์ของหน่วยงาน 

ด้านกลยุทธ์ของหน่วยงาน S2 
1. ครูไม่นำกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ 
2. การดำเนินโครงการ/กิจกรรม/ไม่ครบตามท่ี

กำหนด 
 

ดา้นระบบภายในการดำเนินงานของหน่วยงาน S3 
1. สถานศึกษามีการบริหารจัดการสอดคล้องกับ

ระเบียบ กฎหมาย และหลักการกระจายอำนาจและ
มีคู่มือการปฏิบัติงาน 

2. มีเทคโนโลยีในการติดต่อสื่อสารกับหน่วยงาน
อ่ืน 

ด้านระบบภายในการดำเนินงานของหน่วยงาน S3 
1. ระบบเทคโนโลยียังไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร 
2. สถานศึกษาขาดระบบข้อมูลในการกำกับและ
ติดตามและประเมินผล 

 

ด้านแบบแผนหรือพฤติกรรมในการบริหารจัดการ S4 
1. ผู ้บริหารสามารถจัดการบริหารการศึกษา

เชิงกลยุทธ์ได ้
2. มีการบริหารแบบกระจายอำนาจให้บุคลากร

ได้แสดงศักยภาพ และปฏิบัติงานได้เต็มท่ี 

ด้านแบบแผนหรือพฤติกรรมในการบริหารจัดการ S4 
1.ผู้บริหารไม่กำหนดกรอบการทำงานที่ชัดเจน

ส่งผลให้บุคลากรปฏิบัติงานไม่บรรลุเป้าหมาย 
 
 

ดา้นบุคลากรและสมาชิก S5 
1. มีบุคลากรเพียงพอในการรับผิดชอบต่อ

หน้าที่หี่ได้รับมอบหมาย 

ด้านบุคลากรและสมาชิก S5 
1. ครูไม่ครบทุกกลุ่มสาระ 
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จุดแข็ง จุดอ่อน 
ด้านทักษะ ความรู้ ความสามารถของหน่วยงาน 
S6 

1. ครูมีความรู้ปริญญาตรี และปริญญาโทจัดการ
เรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2. ครูมีการอบรมตลอดในการพัฒนาตนเอง 

ด้านทักษะ ความรู้ ความสามารถของหน่วยงาน 
S6 

1. ครูขาดการทำนวัตกรรมส่งผลต่อการทำวิจัย 
2. ครูต้องทำหน้าอ่ืนๆ เช่น การเงิน  พัสดุ ทำให้

งานการเงินพัสดุไม่บรรลุเป้าหมาย 
ด้านค่านิยมร่วมของสมาชิก S7 

1. บุคลากรทำงานเป็นทีม มุ่งมุ่งผลสำเร็จของ
งานมีเป้าหมายทำงานร่วมกัน 

ด้านค่านิยมร่วมของสมาชิก S7 
1. ขาดแรงจูงใจในการทำงาน  
2. ผู้บริหารมองการทำงานเฉพาะบางคน 
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ส่วนที่ 3 ทิศทางการบริหารโรงเรียน 
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ส่วนที่ 3 ทิศทางการบริหารโรงเรียน 

วิสัยทัศน์/พันธกิจ/เป้าประสงค์/กลยุทธ์/จุดเน้น /ยุทธศาสตร์ 
นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา พ.ศ. 2565 

ก. บทนำ 
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 หมวด 5 หน้าที่ของรัฐ มาตรา 54 บัญญัติว่า “รัฐต้อง 
ดำเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมี 
คุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย” และคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 28/2559 เรื่อง ให้จัดการ
ศึกษาชั้น พื้นฐาน 15 ปี โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย ตามนัยข้อ 3 ว่า กำหนดว่า “ให้ส่วนราชการที่เกี่ยวช้ องกับการ
จัดการศึกษาชั้น พื้นฐานดำเนินการจัดการศึกษาชั้นพื้นฐาน 15 ปี ให้มีมาตรฐานและคุณภ าพ โดยไม่เก็บ
ค่าใช้จ่าย” และตามหมวด 6 แนวนโยบายแห่งรัฐ มาตรา 65 บัญญัติว่า “ให้รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติเป็น
เป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่าง ยั่งยืนตามหลักธรรม       มาภิบาล เพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทำแผนต่าง 
ๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการกันเพ่ือให้เกิดการ ผลักคันร่วมกันไปสู่เป้าหมายดังกล่าว 
 อนึ่ง ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2560- 2580) ประกาศ ณ วันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ได้กำหนดวิสัยทัศน์ 
ในการพัฒนาประเทศดังนี้ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนา
ตาม หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” และได้กำหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนาประเทศตามวิสัยทัศน์ไว้            
6 ยุทธศาสตร์ คือ 
          1. ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง 
          2. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแช่งชัน 
          3. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
          4. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
          5. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
          6. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
 สำนักงานคระกรรมการการศึกษาชั้นพื้นฐานได้ตระหนักถึงความสำคัญของยุทธศาสตร์ซาติเป็นอย่างยิ่ง 
เพราะเป็นการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืน โดยยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากร 
มนุษย์ ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ที่เน้นการวางรากฐานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ชองประเทศอย่างเป็นระบบ โดย
มุ่งเน้น การพัฒนาและยกระดับคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่เด็กเก่ง และมีคุณภาพ
พร้อมขับเคลื่อน การพัฒนาประเทศไปช้างหน้าได้อย่างเต็มศักยภาพ ซึ่ง “คนไทยในอนาคต จะต้องมีความ
พร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบด้านและมีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัย มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบ
ต่อสังคมและผู้อ่ืน มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม และเป็นพลเมืองดีชองชาติ มีหลักคิดที่
ถูกต้อง มีทักษะที่ จำเป็นในศตวรรษที่ 21 มีทักษะลื่อสารภาษาอังกฤษ และภาษาที่ 3 และอนุรักษ์ภาษาห้อง
ถิ่นมีนิสัยรักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่าง ต่อเนื่องตลอดชีวิต สู่การเป็นคนไทย ที่มีทักษะสูง เป็น
นวัตกร นักคิด ผู้ประกอบการ เกษตรยุคใหม่และอ่ืน ๆ โดยมี สัมมาชีพตามความถนัดชองตนเอง 
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 ดังนั้น เพ่ือให้การพัฒนาประเทศไปสู่เป้าหมาย “ประเทศชาติม่ันคง ประชากรมีความสุข เศรษฐกิจ 
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น 
พ้ืนฐาน จึงได้กำหนดนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีการศึกษา 2565 สอดคล้องกับ 
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 แผนการปฏิรูปประเทศ 
นโยบายรัฐบาลที่ได้แถลงนโยบายต่อรัฐสภา เมื่อวันที่ 25 - 26 กรกฎาคม 2562 และนโยบายและจุดเน้นของ 
กระทรวงศึกษาธิการ ปีการศึกษา 2565 โดยได้กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ และมาตรการและ 
แนวทางในการดำเนินการ ดังนี้ 

ข. วิสัยทัศน์ 
 “สร้างคุณภาพทุนมนุษย์ สู่สังคมอนาคตที่ย่ังยืน” 

ค. พันธกิจ 
1. จัดการศึกษาเพื ่อเสริมสร้างความมั ่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองในระบ บ

ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
2. พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถความเป็นเลิศทางวิชาการเพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
3. พัฒนาศักยภาพและคุณภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะตามหลักสูตรและคุณลักษณะในศตวรรษที่ 21 
4. สร้างโอกาส ความเสมอภาคลดความเหลื่อมล้ำ ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษาอย่าง

ทั่วถึงและเท่าเทียม 
5. พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ 
6. จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

และ เป้าหมายการพัฒนาทียังยืน (Sustanable Development Goals: SDGs) 
7. ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาทุกระดับ และจัดการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยี 

(Digital Technology) เพ่ือพัฒนามุ่งสู่ Thailand 4.0 

ง. เป้าหมาย 
1. ผู้เรียน มีความรักในสถาบันหลักชองชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมี

พระมหากษัตริย์เป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อการเมือง มีหลัดคอดที่ถูกต้อง และเป็นพลเมืองที่ดีของชาติ 
มีคุณธรรม จริยธรรมมีค่านิยม 'ที่พึง'ประสงค์ มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อื ่น ซื่อสัตย์สุจริต 
มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม 

2. ผู้เรียนที่มีความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ศิลปะ ดนตรี กีฬา ภาษาและอื่น ๆ ได้รัก
การ พัฒนา  อย่างเต็มศักยภาพ 

3. ผู้เรียน เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ คิดริเริ่มและสร้างสรรค์นวัตกรรม มีความรู้ มีทักษะ มีสรรถนะ
ตาม หลักสูตร และคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 มีสุขภาวะที่เหมาะสมตามวัย มีความสามารถใน
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การพึ่งพา ตนเอง ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการเป็นพลเมือง พลโลกที่ดี (Global citizen) 
พร้อมก้าวสากล น่าไปสู่การสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

4. ผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ (พิการ) กลุ่มชาติพันธ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ใน
พ้ืนที่ ห่างไกลทุรกันดาร ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง เท่าเทียม และมีคุณภาพ 

5. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีความรู้และจรรยาบรรณ ตาม 
มาตรฐานวิชาชีพ 

6. สถานศึกษาจัดการศึกษาเพื ่อการบรรล ุเป ้าหมายการพัฒนาอย่างย ั ่งย ืน ( Sustainable 
Development Goals: SDGs) และสร้างเสริมคุณภาพชีว ิตที ่เป็นมิตรต่อสิ ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

7. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาชั้นพื้นฐาน สำนักเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา มีสมดุลในการ 
บริหารจัดการเซิงบูรณาการ มีการกำกับ ติดตาม ประเมินผล มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ และ
การ รายงานผลอย่างเป็นระบบ ใช้งานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา 

จ. นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาชั้นพื้นฐาน ได้กำหนดนโยบายประจำปีการศึกษา 2565 โดยยืด

หลัก ชองการพัฒนาที่ยั่งยืน และการสร้างความสามารถในการแช่งขันชองประเทศในอนาคต เป็นแนวทางใน
การจัด การศึกษาชั้นพื ้นฐาน และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 - 2580 แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) แผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา แผนพัฒนาเศรษฐกิจและลังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560 - 2565) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 และมุ่งสู่ Thailand 4.0   

นโยบายที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงชองมนุษย์และชองชาติ                                                      
นโยบายที่ 2 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือความสามารถในการแช่งขันชองประเทศ                                            
นโยบายที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
นโยบายที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพมีมาตรฐานและลดความ                             

เหลี่อมล้ำทางการศึกษา 
นโยบายที่ 5 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม                                          
นโยบายที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 

ฉ. กลยุทธ์เชิงนโยบาย 
นโยบายที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของมนุษย์และของชาติ 

บทนำ 
นโยบายด้านการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงชองมนุษย์และชองชาติ เป็นการจัดการศึกษาเพ่ือ 

มุ่งเน้นการพัฒนาผู้เรียนทุกคน ให้มีความรักในสถาบันชองชาติ ยืดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมี พระมหากษัตริย์เป็นประมุข มีทัศนคติต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดีชองชาติ และ
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พลเมืองโลกที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณธรรมรัตลักษณ์ มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา รับผิดชอบต่อครอบครัว 
ชุมซน สังคม และ ประเทศชาติ ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย และรักษาศีลธรรม เป็น
ผู้เรียนที่มีความพร้อม สามารถรับมือกับภัยคุกคามรูปแบบใหม่ ทุกรูปแบบ ที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง เช่น 
ภัยจากยาเสพติด ความ รุนแรง การคุกคามในชีวิต และทรัพย์สิน การค้ามนุษย์ และภัยพิบัติต่าง ๆ เป็นต้น 
ควบคุมกับการป้องกันและ แก้ไขปัญหาที่มีอยู่ในปัจจุบันและที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต และเน้นการจัด
การศึกษาให้เหมาะสมสอดคล้องกับ บริบทของพื้นฐาน สภาพภูมศาสตร์ ด้านเศรษฐกิจ และสังคม ซึ่งมีความ
แตกต่างทางด้านสังคม วัฒนธรรม เชื้อชาติ เซ่น การจัดการศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดขายแดน
ภาคใต้ การจัดการศึกษาในเขตพื้นที่เฉพาะ กลุ่ม ชาติพันธุ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มผู้อยู่ในพื้นที่ห่างไกล
ทุรกันดาร ชายแดน ชายฝั่งทะเล และเกาะแก่ง เป็นต้น เพ่ือให้ผู้เรียนได้มีโอกาสได้รับการพัฒนาสอดคล้องกับ
บริบทของพื้นที่ ได้รับการบริการด้านการศึกษาชื้นพื้นฐานที่มี คุณภาพ และเหมาะสมตรงตามความต้องการ 
เป็นต้น 

เป้าประสงค์ 
1. ผู้เรียนทุกคนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครอง 

ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 
2. ผู้เรียนทุกคนทีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม 

จริยธรรม มีค่านิยมอันพึงประสงค์ มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา รับผิดขอบต่อครอบครัว 
3. ผู้เรียนทุกคนมีความรู้ ความเข้าใจ และมีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบที่มี 

ผลกระทบต่อความมั่นคง เช่น ภัยจากยาเสพติด ความรุนแรง การคุกคามชีวิตและทรัพย์สิน การค้ามนุษย์ 
อาชญากรรมไซเบอร์ และภัยพิบัติต่าง ๆ เป็นต้น 

4. ผู้เรียนในเขตพ้ืนที่เฉพาะ กลุ่มชาติพันธุ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ในพื้นท่ีห่างไกล ทุรกันดาร 
เช่น พ้ืนที่สูง ชายแดน ชายฝั่งทะเล และเกาะแก่ง เป็นต้น ได้รับการบริการการจัดการศึกษาที่มี คุณภาพ และ
เหมาะสมตรงตามความต้องการ 

ตัวช้ีวัด 
1. ร้อยละของผู้เรียนมี่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติยึดมั่นการ ปกครอง

ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
2. ร้อยละของผู้เรียนมีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงการมีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดท่ีถูกต้อง เป็น

พลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมอันพึงประสงค์ มีคุณธรรมอัตลักษณ์ มีจิตสาธารณะ มีจิต 
อาสา รับผิดขอบต่อครอบครัว ผู้อื่น และลังคมโดยรวมซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย 
และรักษาศีลธรรม 

3. ร้อยละของผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และมีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามทุก รูปแบบ
ที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง เซ่น ภัยจากยาเสพติด ความรุนแรง การคุกคามชีวิตและทรัพย์สิน การค้า มนุษย์ 
อาชญากรรมไซเบอร์ และภัยพิบัติต่าง ๆ เป็นต้น 
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4. ร้อยละของผู้เรียนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจในเขตชายแดนภาคใต้ได้รับโอกาสและพัฒนา อย่าง
เต็มศักยภาพ และมีคุณธรรมสอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ 

5. ร้อยละของผู้เรียนในเขตพ้ืนที่เฉพาะกลุ่มชาติพันธุ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มผู้อยู่ในพื้นท่ี ห่างไกล
ทุรกันดาร ชายแดน ขายฝั่งทะเล และเกาะแก่ง เป็นต้น ได้รับการบริการด้านการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มี คุณภาพ 
และเหมาะสมตรงตามความต้องการ สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ 

6. จำนวนสถานศึกษาที่น้อมน่าพระบรมราโซบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทร
รามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปพัฒนา
ผู้เรียน ให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่กำหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

7. จำนวนสถานศึกษาที่จัดบรรยากาศสิ่งแวดล้อม และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ให้ผู้เรียนได้ แสดงออก
ถึงความรุกในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น 
ประมุข มีทัศนคติที่ดตี่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม 

มาตรการและแนวทางการดำเนินการ 
1. พัฒนาผู้เรียนให้เป็นพลเมืองดีของชาติและเป็นพลโลกที่ดี 
เป็นมาตรการในการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรักในสถาบันหลักชองชาติยึดมั่นในการปกครองระบอบ 

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมือง
ดีของ ชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมอันพึงประสงค์ มีคุณธรรมรัตลักษณ์ มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา 
รับผิดชอบต่อ ครอบครัว ผู้อื่น และสังคมโดยรวมซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย และ
รักษาศีลธรรม โดยมีแนวทางในการดำเนินการ ดังนี้ 

1.1 สำนักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและสำนักเขตพื้นที่การศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน 
กำกับและประเมินสถานศึกษาตามมาตรการที่กำหนด 

1.2  สถานศึกษา 
(1) พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา โดยนำพระบรมราโซบายด้านการจัดการศึกษาด้าน

การศึกษาของ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวและ
หลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียงไปพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามท่ีกำหนด 

(2) จัดบรรยากาศสิ่งแวดล้อม และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ให้ผู้เรียนแสดงออกถึงความรักใน
สถาบัน ชองชาติ ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข มีทัศนคติต่อ
บ้านเมือง มีหลัก คิดท่ีถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ และพลเมืองโลกท่ีดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณธรรมอัต
ลักษณ์ มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา รับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ซื่อสัตย์ สุจริต 
มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย และรักษาศีลธรรม 

2. พัฒนาผู้เรียนให้มีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบ ทุกความรุนแรง ที่มี 
ผลกระทบต่อความม่ันคงของประเทศ   
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เป็นมาตรการในการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ความสามารถรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบที่มี
ผลกระทบต่อ ความมั่นคง เซ่น ภัยจากยาเสพติด ความรุนแรง การคุกคามชีวิตและทรัพย์สิน การค้ามนุษย์ 
อาชญากรรม ไซเบอร์ และภัยพิบัติต่าง ๆ เป็นต้น ควบคู่ไปกลับการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีอยู่ในปัจจุบัน 
และอาจจะเกิดขึ้นในอนาคตโดยมีแนวทางการดำเนินการ ดังนี้ 

2.1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน และสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษา                                     
ส่งเสริม สนับสนุน กำกับ ติดตาม และประเมินสถานศึกษาตามมาตรการที่กำหนด 

2.2 สถานศึกษา 
(1) พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจ

เกี่ยวกับภัย คุกคามที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง ภัยจากยาเสพติด ความรุนแรง การคุกคามในชีวิตและ
ทรัพย์สิน การค้ามนุษย์ อาชญากรรม ไซเบอร์ ภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉิน และภัยคุกคามรูปแบบใหม่ ตลอดจน
รู้จักวิธีการป้องกัน และแกไข หากไค้รับผลกระทบจากภัยดังกล่าว 

(2) มีมาตรการและแนวทางการป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษาและชุมชน 
(3) จัดสภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษาให้มีความม่ันคงปลอดภัย 
(4) มีระบบการดูแล ติดตาม และช่วยเหลือผู้เรียน ในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ไค้รับคำปรึกษา

ชี้แนะและ ความช่วยเหลืออย่างทันการณ์ ทันเวลา รวมทั้งการอบรมบ่มนิสัย 
3. การจัดการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ สำนักงานคณะกรรมการ

การศึกษาชั้นพื้นฐาน ดำเนินแผนงาน โครงการตาม ยุทธศาสตร์ การศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙) กระทรวงศึกษาธิการ ตาม ยุทธศาสตร์ 6 ข้อ คือ 

1. การศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคง 
2. การผลิตและพัฒนากำลังคนให้มีสมรรถนะในการแช่งชัน 
3. การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างลังคมแห่งการเรียนรู้ 
4. การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางการศึกษา 
5. การศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
6. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 

โดยมีแนวทางการดำเนินการ ดังนี้ 
(1) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาชั้นพื้นฐาน ดำเนินการจัดการศึกษา ชั้นพ้ืนฐานใน

พ้ืนที่ จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานบนพ้ืนฐานความหลากหลาย ในวัฒนธรรม
ที่สอดคล้องกับรัต ลักษณ์วิถีชีวิตและความต้องการชองชุมซน 

(2) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาชั้นพ้ืนฐาน ล่งเสริมและสร้างโอกาส ให้ผู้เรียนในพ้ืนที่
จังหวัด ชายแดนภาคใต้ไค้รับการศึกษาชั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง 



แผนปฏิบัติราชการประจำปีการศึกษา 2565                         19 

โรงเรียนพรุพีพิทยาคม สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร  
  
 

(3) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาชั้นพื้นฐาน ล่งเสริมมาตรการการรักษา ความปลอดภัย
ชอง สถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้มีความ ปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 

(4) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาชั้นพื้นฐาน เสริมสร้างสวัสดิการให้ครูและ บุคลากร
ทางการ ศึกษาให้มีขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานในพ้ืนที่เสี่ยงภัย 

4. การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในเขตพื้นที่เฉพาะ เป็นมาตรการการจัดการศึกษาให้แก่ผู้เรียนที่อยู่ใน
เขตพื้นที่เฉพาะ กลุ่มชาติพันธุ กลุ่ม ผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดาร เช่น พื้นที่สูง 
ชายแดน ชายฝั่งทะเล และเกาะ แก่ง ไค้รับการ บริการค้านการศึกษาชั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพ และเหมาะสม
ตรงตามความต้องการโดยมีแนวทางการดำเนินการ ดังนี้ 

4.1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
(1) สนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในพื ้นที ่ส ูงในถิ่น 

ทุรกันดาร ชายแดน ชายฝั่งทะเล และเกาะแก่ง และที่ดูแลหอพักนอนตามความ จำเป็ นและ เหมาะสมกับ
บริบท 

(2) จัดสรรงบประมาณเพิ ่มเติมให้สถานศึกษาในกลุ ่มโรงเรียนพื้นที ่สูง ในถิ ่นทุรกันดาร 
ชายแดน ชายฝั่งทะเล และเกาะแก่ง ให้จัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ และเกิดจิตสำนึก รักในสถาบันซาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ 

(3) สร้างเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ใน 'ประเด็น “การพัฒนาการจัดการศึกษาที่เหมาะสมกับ
สภาพ บริบทซองพ้ืนที่สูงในถิ่นทุรกันดาร ชายแดน ชายฝั่งทะเล และเกาะแก่ง” ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น จัดเวที
เสวนา การ แสดงนิทรรศการ การติดต่อสื่อสารผ่านช่องทางออนไลน์ 

4.2 สถานศึกษา 
(1) พัฒนารูปแบบและวิธีการจัดการเรียนรู้ สื ่อการเรียนรู้ และการจัด และประเมินผลที่

เหมาะสม สำหรับการพัฒนาศักยภาพสูงสุด ผู้เรียนกลุ่มซาติพันธุ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ในพื้นที่
ห่างไกลทุรกันดาร 

(2) พัฒนาครูให้มีทักษะการสอนภาษาไทยสำหรับเด็กท่ีไม่ได้ใช้ภาษาไทยใน ชีวิตประจำวัน 
(3) ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน ในการพัฒนาทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต 

ทักษะ อาชีพและภาษาที่ 3 ที่สอดคล้องและเหมาะสมกับสังคมพหุวัฒนธรรม 

นโยบายที่ 2 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  
บทนำ 
ยุทธศาสตร์ซาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ให้ความสำคัญกับศักยภาพ และคุณภาพ 

ของทรัพยากรมนุษย์เป็นสำคัญ เนื่องจาก “ทรัพยากรมนุษย์เป็นปัจจัยขับเคลื่อนสำคัญ ในการยกระดับการ
พัฒนา ประเทศในทุกมิติไปสู่เป้าหมายการเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว มีขีดความสามารถในการแข่งขันกับ
นานาประเทศ” 
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ดังนั้น การพัฒนาศักยภาพและคุณภาพผู้เรียน ให้มีความเป็นเลิศทางวิซาการจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง
ที่จะต้อง ดำเนินการให้สอดคล้องกัน โดยเน้นปรับเปลี่ยนกระบวนการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาที่
จัดการศึกษาระดับ มัธยมศึกษา ให้เป็นสถานศึกษาที่จัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนเซิงสมรรถนะรายบุคคล ตาม
ความสนใจ และความถนัด อย่างเต็มศักยภาพ มีความเป็นเลิศทางด้านวิซาการ มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 
๒๑ มีความเป็นเลิศ ด้านทักษะ สื่อสารภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาที่ 3 มี ,ทักษะความรู้ด้านดิจิทัล 
(Digital Literacy) เพื่อไซ้เป็นเครื่องมือใน การเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีนิสัยรักการเรียนรู้และการ
พัฒนาตนเอง อย่างต่อเนื่องตลอด'ชีวิต สู่การเป็นคนไทย ที่มีทักษะ        วิซาชีพขั้นสูง เป็นนักคิด เป็นผู้สร้าง
นวัตกรรม เป็นนวัตกร เป็นผู้ประกอบการ เป็นเกษตรกรยุคใหม่ และอื่น ๆ สอดคล้องกับความต้องการของ
ประเทศ มีความยืดหยุ่นทางด้านความคิด สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ภายใต้ สังคมท่ีเป็นพหุวัฒนธรรม และ
มีความสามารถในการจัดการสุขภาวะของตนเองให้มีสุขภาวะที ่ด ี สามารถดำรงชีว ิต อย่างมีความสุข            
ทั้งด้านร่างกายและจิตใจ  

เป้าประสงค์ 
1. ผู้เรียนทุกระดับให้มีความเป็นเลิศ มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 
2. ผู้เรียนมีความเป็นเลิศตามความถนัดและความสนใจ นำไปสู่การพัฒนา ทักษะ วิชาชีพ เป็นนักคิด 

เป็นผู้สร้างนวัตกรรม เป็นนวัตกรรม 
3. ผู้เรียนได้รับโอกาสเข้าสู่เวทีการแข่งขันระดับนานาชาติ                                                                   
ตัวช้ีวัด 
1. จำนวนผู้เรียนมีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ มีทักษะความรู้ที่สอดคล้องกับทักษะ ที่จำเป็นใน 
2. ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาผ่านการประเมินสมรรถนะที่จำเป็นด้านการรู้เรื่องการอ่าน (Reading 

Literacy) ด้านการรู้เรื่องคณิตศาสตร์ (Mathematical Literacy) และด้านการรู้เรื่อง วิทยาศาสตร์ (Scientific 
Literacy) ตามแนวทางการประเมิน PISA 

3. ร้อยละชองผู้เรียนที่มีศักยภาพได้รับโอกาสเข้าสู่เวทีการแข่งขันระดับนานาชาติ          
มาตรการและแนวทางการดำเนินการ   
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนเต็มตามศักยภาพ นำไปสู่ความเป็นเลิศด้านวิชาการ ตามความสามารถความ 

สนใจมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 สร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยมีแนวทาง
ดำเนินการ ดังนี้ 

1. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
1.1 ศึกษาวิเคราะห์ วิจัยและพัฒนาเครื่องมือวัดแววและรวบรวมเครื่องมือวัดแววจากหน่วยงาน 

ต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องทั้งภาครัฐและเอกซน 
1.2 ส่งเสริมสนับสนุน ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ดำเนินการวัดแววความ ถนัดทางการเรียน 

ชองนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นชองโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษา จัดกิจกรรมแนะแนวให้ผู้เรียนด้นหา
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ตนเอง นำไปสู่การพัฒนาผู้เรียนให้มีความพร้อมที่จะพัฒนา ต่อยอดไปสู่ความเป็นเลิศด้านทักษะอาชีพที่ตรง
ตามความ ต้องการและความถนัดชองผู้เรียน 

1.3 ศึกษา วิเคราะห์ความเหมาะสมชองวิธีและกระบวนการงบประมาณ ตั้งแต่จำนวนงบประมาณ
ใน การสนับสนุนสถานศึกษาและผู้เรียนอย่างเพียงพอ และเหมาะสม วิธีการจัดสรร วิธีการด้านระบบบัญชี 
การเบิกจ่าย และการติดตาม ตรวจสอบ เป็นต้น เพื่อกระจายอำนาจ ให้สถานศึกษา มีความเป็นอิสระในการ
จัดการศึกษาเพ่ือ พัฒนาผู้เรียนอย่างเต็มศักยภาพ 

1.4 ส่งเสริมสนับสนุนให้ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษา จัดทำแผนงาน โครงการ 
และกิจกรรม เพิ่มศักยภาพผู้เรียนตามความถนัด ความสนใจ และความต้องการพัฒนา ทั้งด้านวิชาการ ด้าน
อาชีพ และกิจกรรมเสริมหลักสูตร ตั้งแต่ระดับ สถานศึกษา เขตพ้ืนที่การศึกษา จังหวัด ภูมิภาค ระดับประเทศ 
และระดับ นานาชาติ  

1.5 กำกับ ติดตาม และให้ความช่วยเหลือสถานศึกษา พร้อมทั้งรายงาน ผลการดำเนินงานต่อ 
กระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

2. สถานศึกษา 
2.1 ดำเนินการวัดแววผู้เรียน และพัฒนาขีดความสามารถของผู้เรียนตามศักยภาพ และความถนัด 

โดยจัดการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง ( Active Learning) เช่น การจัด การเรียนรู้ตามกระบวนการ 5 
ขั้นตอน หรือบันได 5 ขั้น ( Independent study : IS) การเรียนรู้ เซิงบูรณาการแบบสหวิทยาการ เช่น สะ
เต็มศึกษา (Science Technology Engineering and Mathematics Education : STEM Education) เป็น
ต้น โดยส่งเสริมให้ ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านระบบดิจิทัล 
(Digital Learning Platform) 

2.2 ปรับเปลี่ยนรัตลักษณ์ของสถานศึกษาให้มุ่งเน้นการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียน มีความเป็นเลิศทาง 
วิชาการตามความถนัด ความสามารถ ความสนใจของผู้เรียน และจัดกิจกรรม เพ่ือพัฒนาสุขพลานามัย ให้เป็น
คนที่ สมบูรณ์แข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจ 

2.3 สถานศึกษา พัฒนาหลักสูตรและการจัดกิจกรรมกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนา ผู้เรียนให้มี
ความ เป็นเลิศทางวิชาการตามความสนใจ และความถนัดเต็มตามศักยภาพ 

2.4 ส่งเสริม สนับสนุน ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนา เพื ่อปรับเปลี่ยน 
กระบวนการจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนโดยเน้นการจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน เป็นรายบุคคลตามความต้องการ
และความถนัดของผู้เรียน 

2.5 จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู ้เรียนมีความเป็นเลิศในทักษะสื ่อสารภาษาไทย ภาษาอังกฤษ                     
และภาษาที่ 3 เพิ่มเติมอย่างน้อย 1 ภาษา 

2.6 ปรับเปลี่ยนวิธีการวัด ประเมิน ผลการเรียนของผู้เรียน โดยมุ่งเน้นการวัดประเมิน ตาม สมรรถนะ
รายบุคคล โดยการจัดให้มีการวัดประเมินจากส่วนกลางในขั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และขั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

2.7 สรุปและรายงานผลการดำเนินงานต่อสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและหน่วยงาน ที่เก่ียวข้อง 
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นโยบายที่ 3 ด้านการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์   
บทนำ 

 นโยบายด้านการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ มุ่งเน้นการพัฒนา ทรัพยากร 
มนุษย์เริ่มตั้งแต่ประซากรวัยเรียนทุกช่วงวัย ตลอดจนการพัฒนา ครูและบุคลากรทางการ ศึกษา ดังนี้ 

พัฒนาประซากรวัยเรียนทุกคน ทุกช่วงวัย ตั้งแต่ช่วงปฐมวัย ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา 
ผู้เรียนที่มีความต้องการดูแลเป็นพิเศษ ให้มีความพร้อมทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ลังคม และ
สติปัญญา มี ศักยภาพ มีทักษะความรู้เป็นคนดีมีวินัย เรียนรู้ได้ด้วยตนเอง มีความสามารถในการวางแผนชีวิต
และการวางแผนทาง การเงินที่เหมาะสม สามารถดำรงชีวิต อย่างมีคุณค่า โดยการพัฒนาระบบการเรียนรู้ที่
ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง ในศตวรรษที่ 21 มีการออกแบบระบบการเรียนรู้ใหม่ พัฒนาระบบการเรียนรู้
ตลอดชีวิต ผู้เรียนสามารถกำกับการ เรียนรู้ ที ่เหมาะสมกับตนเองได้อย่างต่อเนื่องแม้จะออกจากระบบ
การศึกษาแล้ว รวมถึงความตระหนักถึง พหุปัญญา ของมนุษย์ที่หลากหลาย และการพัฒนาและรักษากลุ่มผู้มี
ความสามารถพิเศษของพหุปัญญา แต่ละประเภท เสริมสร้างให้ผู้เรียนมีลักษณะนิสัย มีความรักในสุขภาพและ
พลานามัย และพัฒนาทักษะ ด้านกีฬาสู่ความเป็นเลิศ และกีฬาเพ่ือการอาชีพ 

ครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ให้คนไทย เป็น
คนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 ครู และบุคลากร ทางการศึกษา ต้องตระหนักถึง 
ความสำคัญในอาชีพและหน้าที่ของตน โดย ครูต้องมีจิตวิญญาณ ของความเป็นครู มีความรู้ความสามารถอย่าง
แท้จริง และเป็นต้นแบบด้านคุณธรรมและจริยธรรม พัฒนาตนเองทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง เพื่อประโยชน์ใน
การพัฒนาผู ้เรียน เปลี ่ยนโฉมบทบาท “ครู” ให้เป็นครูยุคใหม่ โดยปรับบทบาทจาก “ครูผู ้สอน” เป็น 
“Coach” หรือ ผู้อำนวยการการ เรียนรู้ทำหน้าที่  กระตุ้น สร้างแรงบันดาลใจ แนะน่าวิธีเรียนรู้และวิธีจัด
ระเบียบการสร้างความรู้ ออกแบบกิจกรรม และสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียน และมีบทบาทเป็นนักวิจัย
พัฒนากระบวนการเรียนรู้เพื่อผลสัมฤทธิ์ ของผู้เรียน 

เป้าประสงค์ 
1. หลักสูตรปฐมวัยและหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน มีการพัฒนา ที่สอดคล้องกับ แนวโน้ม

การพัฒนาของประเทศ 
2. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร และมีทักษะความสามารถ ที่สอดคล้องกับ 

ทักษะที่จำเป็นในศตวรรษท่ี 21 มีความยืดหยุ่นทางด้านความคิด สามารถทำงาน ร่วมกับผู้อ่ืนได้ ภายใต้สังคม
ที่เป็น พหุวัฒนธรรม รวมถึงการวางพื้นฐานการเรียนรู้เพื่อการวางแผนชีวิต ที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยและ
นำไปปฏิบัติได ้

3. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีความรู้และทักษะนำไปสู่การพัฒนานวัตกรรม 
4. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ เชื่อมโยงสู่อาชีพและการมีงานทำ มีทักษะอาชีพที่ 

สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ 
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5. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองให้มีสุขภาวะที่ดี สามารถ 
ดำรงชีวิตอย่างมีความสุขทั้งด้านร่างกายและจิตใจ 

6. ครู เปลี่ยนบทบาทจาก “ครูผู้สอน” เป็น “Coach” ผู้ให้ดำปรึกษาข้อเสนอแนะ การเรียนรู้หรือ 
ผู้อำนวยการการเรียนรู้ 

7. ครู มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอน และเป็นแบบอย่าง ด้านคุณธรรมและ
จริยธรรม 

ตัวช้ีวัด 
1. ผู้เรียนทุกระดับมีสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตร มีทักษะการเรียนรู้ ในศตวรรษท่ี 21 (3R8C) 
2. ร้อยละของผู ้เรียนขั ้นประถมศึกษาปีที ่ 3 ที ่มีคะแนนผลการทดสอบความสามารถ พื ้นฐาน 

ระดับชาติ (NT) ผ่านเกณฑ์ท่ีกำหนด 
3. ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (0-NET) มากกว่า

ร้อยละ 50 ในแต่ละวิชาเพ่ิมข้ึนจากปีการศึกษาที่ผ่านมา 
4. ร้อยละผู้เรียนที่จบการศึกษาขั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ขั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ขั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีทักษะ

การเรียนรู้ที ่เชื ่อมโยงสู่อาชีพและการมีงานทำ ตามความถนัด และความต้องการของตนเอง มีทักษะอาชีพที่ 
สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ วางแผนชีวิต และวางแผนทางการเงินที่เหมาะสมและนำไปปฏิบัติได้ 

5. ผู้เรียนทุกคนมีทักษะพื้นฐานในการดำรงชีวิต สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคม ได้อย่างมีความสุข มี
ความยืดหยุ่นทางด้านความคิด สามารถทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้ ภายใต้สังคมท่ีเป็น พหุวัฒนธรรม 

6. ผู้เรียนทุกคนมีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองให้มีสุขภาวะที่ดี สามารถ ดำรงชีวิต อย่าง
มีความสุขทั้งด้านร่างกายและจิตใจ 

7. ครู มีการเปลี่ยนบทบาทจาก “ครูผู้สอน” เป็น “ Coach” ผู้ให้คำปรึกษา ข้อเสนอแนะการ เรียนรู้
หรือผู้อำนวยการการเรียนรู้ 

มาตรการและแนวทางการดำเนินการ 
1. พัฒนาหลักสูตรทุกระดับการศึกษา เป็นมาตรการสนับสนุนให้มีการพัฒนาหลักสูตรแกนกลางให้

เป็นหลักสูตร เซิงสมรรถนะ สอดคล้อง กับทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 เอ้ือต่อการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน 
เป็นรายบุคคลอย่างเหมาะสมทุกด้านทั้ง ทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์สังคม และสติปัญญา มีทักษะสื่อสาร
ภาษาไทย มีแนวทางดำเนินการ ดังนี้ 

1.1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
(1) พัฒนาหลักสูตรทุกระดับเพื่อให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาทั้ง 4 ด้าน (ร่างกาย จิตใจ อารมณ์ 

และ สติปัญญา) สอดคล้องกับทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 
(2) ส่งเสริมให้ครูปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนรู้ “ครูผู้สอน” เป็น “ Coach” ผู้อำนวยการ

การเรียนรู้ผู้คำปรึกษา หรือให้ข้อเสนอแนะการเรียนรู้ และปรับระบบการวัดประเมิน ผลสัมฤทธิ์ผู้เรียนให้
สอดคล้องกับ หลักสูตร 
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1.2 สถานศึกษา พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลาง เน้นการพัฒนา
ผู้เรียนเป็น รายบุคคล (หลักสูตรเซิงสมรรถนะ) และปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนรู้ ให้ตอบสนองต่อความ
ต้องการของผู้เรียนและ บริบทของพ้ืนที่ 

2. การพัฒนาศักยภาพ และคุณภาพของผู้เรียน 
2.1 การพัฒนาศักยภาพและคุณภาพของผู้เรียนระดับปฐมวัย เด็กปฐมวัยได้รับการพัฒนา

เหมาะสม กับวัยในทุกด้าน ทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ลังคม และสติปัญญา มีวินัย มีทักษะสื่อสาร
ภาษาไทย และมีทักษะ สื่อสารภาษาอังกฤษ (ฟ้ง พูด) และทักษะด้านดิจิทัล พร้อมที่จะได้รับการพัฒนาใน
ระดับการศึกษาท่ีสูงขึ้น โดยมี แนวทางดำเนินการ ดังนี้ 

2.1.1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขต พื้นที่การศึกษา 
(1) จัดทำเครื่องมือประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยและประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยปี

เว้นปี สรุปและรายงานผลต่อกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงาน ที่เก่ียวข้อง 
(2) ส ่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานของสำนักงาน เขตพื ้นที ่การศึกษา และ

สถานศึกษาเพื่อประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยและดำเนินการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยทั้งผู ้บริหาร 
สถานศึกษา ครูและ บุคลากรปฐมวัย รวมทั้งผู้ปกครอง ให้มีความรู้ ความเข้าใจการจัดการศึกษาปฐมวัย 

(3) สนับสนุนให้สถานศึกษามีครูหรือครูผู้ช่วยด้านปฐมวัย ตามมาตรฐานที่กำหนด 
(4) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย การจัดการศึกษาปฐมวัย แนวคิด ทฤษฎี และองค์ความรู้ใหม่ 

ๆ เกี่ยวกับการจัดการศึกษาปฐมวัย เพ่ือบริการแก่โรงเรียน และผู้สนใจ 
(5) กำกับ ติดตาม และให้ความช่วยเหลือสถานศึกษา รวมทั้งสรุปและรายงานผลการ 

ดำเนินงานต่อกระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
2.1.2 สถานศึกษา 

(1) จัดกิจกรรมพัฒนาเด็กปฐมวัยในรูปแบบที่หลากหลาย จัดสภาพแวดล้อมทั้งในและ
นอก ห้องเรียนให้เอื้อต่อการพัฒนาการเรียนรู้ 

(2) จัดการเรียนรู้ สร้างประสบการณ์ เน้นการเรียน เป็นเล่น เรียนรู้อย่างมีความสุข 
(3) ปรับปรุงอาคารสถานที่ สิ่งอำนวยความสะดวก สนามเด็กเล่นให้ได้มาตรฐาน มี

ความ ปลอดภัย สามารถจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
(4) จัดหาสื่อ อุปกรณ์ ที่มีคุณภาพเหมาะสม มีมาตรฐาน และความปลอดภัย 
(5) อภิบาลเด็กปฐมวัยให้มีสุขภาวะที่ดี ร่างกายสมบูรณ์ แข็งแรง ปราศจากโรค ภัย ไข้ เจ็บ 
(6) สร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ปกครองในการจัด การศึกษาปฐมวัย เพ่ือการมีส่วนร่วม

และ การสนับสนุนการดำเนินงานของสถานศึกษา 
(7) สรุปและรายงานผลการดำเนินงานต่อสำนักงานเขต พ้ืนที่การศึกษาและหน่วยงานที่ 

เกี่ยวข้อง 
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2.2 การพัฒนาศักยภาพ และคุณภาพผู้เรียนระดับประถมศึกษา ผู้เรียนระดับประถมศึกษาได้รับ
การพัฒนาทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา มีวินัย มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 โดย
มีแนวทางดำเนินการ ดังนี้ 

2.2.1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
(1) ส่งเสริม สนับสนุนให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาจัดการศึกษา

พัฒนา ผู้เรียนให้มีพัฒนาการที่สมวัยในทุกด้านทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สั งคม และสติปัญญา ให้มี
คุณลักษณะเป็นไปตามหลักสูตร 

- มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
- มีทักษะการเรียนรู้ที ่เชื ่อมโยงสู ่อาชีพและการมีงานทำ สอดคล้องกับความ

ต้องการของประเทศ 
- มีความรู้ และทักษะด้านวิทยาศาสตร์น่าไปสู่การ พัฒนานวัตกรรม 
- มีความรู้ความสามารถด้านดิจิทัล (Digital) และใช้ ดิจิทัลเป็นเครื่องมือในการ

เรียนรู้ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ 
- มีทักษะทางด้านภาษาไทย เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการ เรียนรู้ มีนิสัยรักการอ่าน 

มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ และภาษาที่ 3 
(2) จ ัดทำเครื ่องมือประเมินความสามารถพื ้นฐานระดับชาติ (NT)นักเร ียนชั้น

ประถมศึกษา ปีที่ 3 และดำเนินการประเมิน รวมทั้งประสานการดำเนินงาน เพื่อทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติชั้นพื้นฐาน (0-NET) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วิเคราะห์ ผลการประเมินเพื่อเป็นฐานการ
พัฒนานักเรียนทุกระดับชั้น 

(3) ส่งเสริม สนับสนุนให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาจัดกิจกรรม
พัฒนา ผู้เรียนเต็มตามศักยภาพสอดคล้องกับความสามารถ ความถนัด และความสนใจ รวมถึงการวางพ้ืนฐาน
การเรียนรู้เพ่ือ การวางแผนชีวิต และวางแผนทางการเงิน ที่เหมาะสมและนำไปปฏิบัติได ้

(4) สร้างกลไกชองระบบแนะแนวทาง เพื่อส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ตามสมรรถนะ 
รายบุคคลและเตรียมความพร้อมสู่การประกอบสัมมาอาชีพ 

(5) ดำเนินการติดตามและตรวจสอบให้ได้รับประทานอาหารอย่างครบล้วนถูกต้องตาม
หลักโภชนาการ 

(6) กำกับ ติดตาม และให้ความช่วยเหลือสถานศึกษา ในการจัดการศึกษาภาพรวม 
รวมทั้ง สรุปและรายงานผลการดำเนินงานต่อกระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานที่เกี่ยวช้อง 

2.2.2  สถานศึกษา 
(1) จัดการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรม การปฏิบัติจริง (Active Learning) 
(2) จัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบมุ่งเน้นการใช้ฐานความรู้และระบบความคิดในลักษณะ                       

สหวิทยาการ (STEAM Education) เช่น 
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- ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และการตั้งคำถาม 
- ความเช้าใจและความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
- ความรู้ทางวิศวกรรม และการคิดเพ่ือหาทางแก้ปัญหา 
- ความรู้และทักษะในด้านศิลปะ 
- ความรู้ด้านคณิตศาสตร์และระบบคิดชองเหตุผล และการหาความสัมพันธ์ 

(3) จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเต็มตามศักยภาพสอดคล้อง กับความสามารถ ความถนัด
และ ความสนใจ รวมถึงกิจกรรมการแนะแนวทั้งด้านศึกษาต่อ และด้านอาชีพ เป็นการวางพื้นฐานการเรียนรู้ 
การวางแผน ชีวิต และวางแผนทางการเงินที่เหมาะสม และน่าไปปฏิบัติได้ 

(4) จัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนมีทักษะพื้นฐานในการดำรง 
ชีวิต มีสุขภาวะที่ดี สามารถดำรงชีวิตอย่างมีความสุข 

(5) จัดกิจกรรมการเรียนรู้และพัฒนาด้านอารมณ์ และสังคม (Social and Emotional 
Learning : SEL) 

(6) จัดการเรียนการสอนเพ่ือเพ่ิมทักษะการ แบบมีเหตุผลและเป็นชั้นตอน (Coding) 
(7) ดำเนินการให้ผู้เรียนได้รับประทานอาหารอย่างครบถ้วน ถูกต้องตามหลักโภชนาการ 

เป็นไปด้วยความถูกต้องตามระเบียบและวินัยการคลัง 
(8) สรุปและรายงานผลการดำเนินงานต่อสำนักงานเขต พื้นที่การศึกษาและหน่วยงาน                             

ที่เก่ียวข้อง 
2.3 การพัฒนาศักยภาพ และคุณภาพผู้เรียนระดับมัธยมศึกษา ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษา ได้รับ

การพัฒนาทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา มีวินัย มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่21 มี
ทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ลังเคราะห์ มีทักษะด้านภาษาไทยเพ่ือใช้ในการ เรียนรู้มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ 
และภาษาที่ 3 มีความสามารถ ในการใช้เทคโนโลยีได้รับการพัฒนาทักษะการ เรียนรู้ที่เชื่อมโยงสู่อาชีพและ
การมีงานทำ นำไปสู่ การมีทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ มีความ ยืดหยุ่นทางด้าน
ความคิด สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ภายใต้ลังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม มีทักษะพ้ืนฐานในการ ดำรงชีวิต มีสุข
ภาวะที่ดีสามารถดำรงชีวิตอย่างมีความสุข โดยมีแนวทางดำเนินการ ดังนี้ 

2.3.1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
(1) ส่งเสริม สนับสนุนให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาจัดการศึกษา

เพ่ือพัฒนา ผู้เรียนให้มีพัฒนาการที่สมวัยในทุกด้านทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ ลังคม และสติปัญญา มี
ความยืดหยุ ่น ทางด้านความคิด สามารถทำงานร่วมกับผู ้อื ่นได้ ภาย ใต้สังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม ให้มี
คุณลักษณะ 

- เป็นไปตามหลักสูตร 
- มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
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- มีทักษะทางด้านภาษาไทย มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ และภาษาที่ 3 เพื่อใช้
เป็นเครื่องมือในการประกอบอาชีพ 
- มีความรู้ และทักษะด้านวิทยาศาสตร์น่าไปสู่การพัฒนา นวัตกรรม 
- มีความสามารถด้านดิจิทัล (Digital) และใช้ดิจิทัล เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
- มีทักษะทางด้านภาษาไทย เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือ ในการเรียนรู้ มีนิสัยรักการอ่าน
มีทักษะ สื่อสารภาษาอังกฤษ และภาษาที่ 3 

(2) ประสานการดำเนินงานเพื่อทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (0-NET) 
ขั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3 และขั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วิเคราะห์ผล การประเมินเพื่อเป็นฐานการพัฒนานักเรียนทุก
ระดับข้ัน 

(3) ส่งเสริม สนับสนุน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาจัดกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนเต็ม ตามศักยภาพสอดคล้องกับความสามารถ ความถนัด และความสนใจ รวมถึงการวางพ้ืนฐาน
การเรียนรู้เพ่ือการ วางแผนชีวิตและ วางแผนทางการเงิน ที่เหมาะสมและนำไปปฏิบัติได้ 

(4) สร้างกลไกของระบบแนะแนวทางการศึกษา เพื่อส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ตาม
สมรรถนะ รายบุคคลและเตรียมความพร้อมสู่การประกอบ สัมมาอาชีพ 

(5) จัดทำแผนงาน โครงการ และกิจกรรมเพิ่มศักยภาพผู้เรียนที่มีความรู้และทักษะ
ด้านวิทยาศาสตร์ เป็นนักคิด นักปฏิบัติ นักประดิษฐ์ เป็นนวัตกร นำไปสู่ การพัฒนานวัตกรรมในอนาคต 
รวมทั้งจัดกิจกรรมกีฬา การออกกำลังกาย และสนับสนุนให้ผู้เรียน มีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของ
ตนเองให้มีสุขภาวะที่ดี สามารถดำรงชีวิต อย่างมีความสุข ทั้งด้านร่างกายและจิตใจ 

(6) กำกับ ติดตาม และให้ความช่วยเหลือสถานศึกษา 
2.3.2 สถานศึกษา 

(1) ส่งเสริมครูให้จัดการเรียนรู้ที ่ให้ผู ้เรียนได้เรียนรู ้ผ่าน กิจกรรมการปฏิบัติจริง 
(Active Learning) 

(2) ส่งเสริมครูให้จัดการเร ียนรู ้ตามกระบวนการ 5 ขั ้นตอน หรือบันได 5 ขั้น                     
(Independent study : IS) 

(3) ส่งเสริม สนับสนุนครูให้จัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ มุ่งเน้นการใช้ฐานความรู้และ 
ระบบความคิดในลักษณะสหวิทยาการ (STEAM Education) เซ่น 

- ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และการตั้งคำถาม 
- ความเช้าใจและความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
- ความรู้ทางวิศวกรรม และการคิดเพ่ือหาทางแก้ปัญหา 
- ความรู้และทักษะในด้านศิลปะ 
- ความรู้ด้านคณิตศาสตร์และระบบคิดของเหตุผลและ การหาความสัมพันธ์ 
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(4) จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่มีความรู้และทักษะด้าน วิทยาศาสตร์ เป็นนักคิด นัก
ปฏิบัติ นักประดิษฐ์ เป็นนวัตกร นำไปสู่การพัฒนานวัตกรรมในอนาคต รวมทั้งจัดกิจกรรมกีฬา การออกกำลัง
กาย และ สนับสนุนให้ผู้เรียน มีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะ ของตนเองให้มีสุขภาวะที่ดี สามารถดำรงชีวิต
อย่างมีความสุขทั้ง ด้านร่างกายและจิตใจ เมื่อถึงขั้นมัธยมศึกษาตอนปลายสามารถวางแผนการศึกษาต่อหรือ
การประกอบอาชีพได้ตาม ความ ถนัด ความต้องการ และความสนใจของตนเอง 

(5) ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาด้านอารมณ์และลังคม (Social and Emotional 
Learning : SEL) 

(6) สรุปและรายงานผลการดำเนินงานต่อสำนักงานเขต พ้ืนที่การศึกษาและหน่วยงาน
ที่เก่ียวช้อง 

2.4 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนที่มีความต้องการดูแลเป็นพิเศษ เป็นการจัดการศึกษาและพัฒนา
สมรรถภาพสำหรับเด็กพิการและเด็กด้อย โอกาส ในรูปแบบที่ หลากหลาย เหมาะสมกับบริบท และความ
ต้องการจำเป็นพิเศษเฉพาะบุคคล โดยแนวทางการดำเนินการ 

(1) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พัฒนาระบบการวัด และประเมินผลตาม
สภาพจริงสำหรับเด็กพิการและเด็กด้อยโอกาส 

(2) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษา 
รวมทั้งการพัฒนาหลักสูตรและสื่อการเรียนการสอนที่เหมาะสมสำหรับเด็กพิการและเด็กด้อยโอกาสในรูปแบบ
ที่หลากหลาย เหมาะสมกับบริบท และความต้องการจำเป็นพิเศษ เฉพาะบุคคล 

(3) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส่งเสริมสนับสนุนการให้บริการช่วยเหลือ 
ระยะแรกเริม (Early Intervention : El) 

(4) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานสนับสนุนทรัพยากรและจัดสรรงบประมาณ 
ด้านการศึกษาท่ีเหมาะสมกับบริบทและความต้องการจำเป็นพิเศษ 

(5) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานส่งเสริมให้สถานศึกษาน่าระบบเทคโนโลยี 
ดิจิทัล (Digital Technology) มาใช่ในการบริหารจัดการ การให้บริการ และการเรียนรู้ 

(6) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปรับปรุงเกณฑ์อัตรากำลัง ครูและบุคลกร
ให้มี ความเหมาะสมกับภารงานในการจัดการศึกษาพิเศษ และเด็กด้อยโอกาส 

(7) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการพัฒนาผู้บริหาร 
ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ทักษะประสบการณ์มีเจตคติที่ดีต่อการจัดการศึกษาสำหรับเด็กพิการ 
และเด็กด้อยโอกาส 

(8) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พัฒนาระบบการให้บริการ เทคโนโลยี สิ่ง
อำนวย ความสะดวก สื่อบริการและความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษาที่สอดคล้องกับความต้องการจำเป็น
พิเศษ 
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(9) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน สนับสนุนการพัฒนา ภาคีเครือข่าย 
(Education Partnership) ให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาสำหรับเด็กพิการ และเด็กด้อยโอกาส 

3. นำเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้สนับสนุนการเรียนรู้ให้แก่ ผู้เรียนทุกระดับ
การจัดการศึกษา เป็นมาตรการในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ในการส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียน พัฒนา
วิธีการ เรียนรู้ของตนเอง ตามความต้องการ และความถนัด ของผู้เรียนสามารถสร้างสังคม ฐานความรู้
(Knowledge - Based Society) ของตนเอง เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต โดยแนวทางการ
ดำเนินการ ดังนี้ 

3.1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
(1) จัดหา พัฒนา ช่อมูลองค์ความรู้ สื่อ วิดีโอ และองค์ความรู้ประเภทต่าง ๆหนังสือแบบเรียน ใน 

รูปแบบของดิจิทัลเทคบุ๊ค (Digital Textbook) ตามเนื้อหาหลักสูตรที่กำหนด 
(2) พัฒนารูปแบบการเรียนรู้ผ่านระบบดิจิทัล (Digital Learning Platform) เพื่อตอบสนองต่อ

การ พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
(3) ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนมีอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital device) เพื่อเป็น เครื่องมือในการเขา้ถึง 

องค์ความรู้ และการเรียนรู้ผ่านระบบดิจิทัล อย่างเหมาะสมตามวัย 
(4) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้ผู้เรียนเรียนรู้ ด้วย

ตนเองผ่านการเรียนรู้ผ่านระบบดิจิทัล 
3.2 สถานศึกษา 

(1) ประยุกต์ใช้ข้อมูลองค์ความรู้ สื่อ วิดีโอ และองค์ความรู้ประเภทต่าง ๆ หนังสือแบบเรียน
ในรูปแบบของดิจิทัลเทคบุ๊ค (Digital Textbook) ตามเนื้อหาหลักสูตรที่กำหนด 

(2) จัดการเรียนรู้ผ่านระบบดิจิทัล ( Digital Learning Platform) เพื ่อตอบสนองต่อการ
พัฒนา การเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นรายบุคคล 

(3) จัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียน ให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเอง ผ่านการเรียนรู้ผ่าน
ระบบดิจิทัล 

4. การพัฒนาคุณภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา การพัฒนาคุณภาพครูจึงต้องดำเนินการตั้งแต่
การผลิต และการพัฒนาครู อย่างต่อเนื่อง โดย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานต้องร่วมมือกับ
สถาบันการผลิตครู ในการผลิต และพัฒนาครูให้เป็นไป ตามเป้าประสงค์ มีการดึงดูด คัดสรร ผู้มีความสามารถ
สูงให้เช้ามา เป็นครูคุณภาพ มีระบบการพัฒนา ศักยภาพและ สมรรถนะครูอย่างต่อเนื ่องครอบคลุมทั้ง
เงินเดือน เส้นทางสายอาชีพ การสนับสนุนสื่อการสอน และสร้างเครือข่าย พัฒนาครูให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ระหว่างกัน รวมถึงการพัฒนาครูที่มีความ เชี่ยวชาญด้านการสอนมาเป็นผู้สร้างครู รุ่นใหม่อย่างเป็นระบบ และ
ประเมินครูจากการจัดผลงานการพัฒนาผู้เรียนโดยตรง 
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4.1 การผลิตครูที่มีคุณภาพ การผลิตครูที่มีคุณภาพ เป็นมาตรการการสร้างความร่วมมือกับ
สถาบัน การผลิตครู ให้ผลิตครูที่มีจิต วิญญาณของความเป็นครู มีความรู้ความสามารถอย่างแท้จริง และเป็น
ต้นแบบด้านคุณธรรมและจริยธรรม โดยมีแนวทางการดำเนินการ ดังนี้ 

(1) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สร้างความร่วมมือ กับสถาบันการผลิตครู 
วิเคราะห์ความขาดแคลน ความต้องการครูของสถานศึกษา 

(2) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมมือกับสถาบัน การผลิตครูวางแผน
วิเคราะห์ หลักสูตรให้สอดคล้องกับแผนความต้องการ 

(3) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สนับสนุน ทุนการศึกษาให้นักเรียนระดับ
มัธยมศึกษา ที่มีทัศนคติที่ดีต่ออาชีพครูเช้ารับการศึกษากับสถาบัน การผลิตครู 

(4) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานติดตามและประเมินผล การผลิตครูอย่าง
เป็นระบบ 

4.2 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็น
มาตรการที่สำนักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้น พื้นฐาน จะต้องดำเนินการเพื่อให้ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาตระหนักถึง ความสำคัญในอาชีพและหน้าที่ของตน โดยพัฒนาให้เป็นครูเป็นครูยุคใหม่ ปรับบทบาทจาก
“ครูผู้สอน” เป็น “Coach” หรือ “ผู้อำนวยการการเรียนรู้” ปรับวิธีสอน ให้เด็กสามารถแสดงความคิดเห็น 
แลกเปลี่ยน เรียนรู้ และทำกิจกรรมในขั้นเรียน ทำหน้าที่กระตุ้นสร้าง แรงบันดาลใจ แนะนำวิธีเรียนรู้และวิธี
จัดระเบียบ การสร้างความรู้ ออกแบบกิจกรรม และสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ ให้ผู้เรียน มีบทบาทเป็นนักวิจัย 
พัฒนากระบวนการเรียนรู้เพื่อผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน โดยมีแนวทางการดำเนินการ ดังนี้ 

(1) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และสำนักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษา ส่งเสริม 
สนับสนุนให้ครู ศึกษาวิเคราะห์ ความต้องการจำเป็นในการพัฒนาตนเอง (Need Assessment) เพื่อวาง
แผนการ พัฒนาอย่างเป็นระบบและครบวงจร 

(2) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และสำนักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษา จัดให้มี 
หลักสูตรและกรอบแนวทางในการพัฒนาครู ที่เชื่อมโยงกับความก้าวหน้าในวิชาชีพ (Career Path) 

(3) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นที ่ การศึ กษา 
ประสานความ ร่วมมือกับสถาบันการศึกษา สถาบันคุรุพัฒนา หรือหน่วยงานอื่น ๆ จัดทำหลักสูตร การพัฒนา
ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ตรงตามความต้องการและความขาดแคลน 

(4) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นที ่ การศึกษา 
สนับสนุนให้ครู และบุคลากรทางการศึกษาวางแผนและเข้ารับการพัฒนาตามหลักสูตร ที่กำหนดที่เชื่อมโยง
ความก้าวหน้าในวิชาชีพ (Career Path) 

(5) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และสำนักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษา ส่งเสริม
และ พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในรูปแบบขุมซนแห่งการเรียนรู ้ทางวิชาชีพ (Professional 
Learning Community: PLC) 
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(6) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษา ส่งเสริม 
และ พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความรู้ทักษะด้านการรู้ดิจิทัล (Digital Literacy) การสอนดิจิทัล 
(Digital Pedagogy) ทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ ทักษะสื่อสาร ภาษาที่ 3 สอดคล้องกับภารกิจและหน้าที่ของตน 

(7) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และสำนักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษา ส่งเสริม 
พัฒนา และยกระดับความรู้ภาษาอังกฤษของครูที่สอนภาษาอังกฤษโดยใช้ระดับการพัฒนาทางด้านภาษา 
(Common European Framework of Reference for Languages : CEFR) ตามเกณฑ์ทีกำหนด 

(8) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และสำนักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษา ส่งเสริม
และ พัฒนาครูให้สามารถออกแบบการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับ การจัดประเมินผลที่เน้น
ทักษะการคิดขั้น สูง (Higher Order Thinking) ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning) 

(9) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และสำนักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษา ส่งเสริม
และ พัฒนาครูให้มีความรู้และทักษะในการจัดการเรียนรู้สำหรับผู้เรียน ที่มีความแตกต่าง (Differentiated 
Instruction) 

(10) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษา 
ส่งเสริมและ พัฒนาครูให้มีความรู้และทักษะในการสร้างเครื่องมือการจัดและประเมินผล การเรียนรู้ด้านทักษะ
การคิดขั้นสูง (Higher Order Thinking) 

(11) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษา 
ส่งเสริมและ พัฒนาครู ให้มีความรู้ความสามารถจัดการเรียนรู้ในโรงเรียนขนาดเล็กได้ อย่างมีประสิทธิภาพ 

(12) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษา 
ส่งเสริมและ พัฒนาครูในการจัดการเรียนรู้สำหรับผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ ตามศักยภาพของ
ผู้เรียนแต่ละบุคคล และ ตามสภาพและประเภทของความพิการ 

(13) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษา 
ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาพัฒนาตนเองผ่านระบบ Online และแบบ Face - to - 
Face Training 

(14) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษา 
ปรับปรุง ระบบตรวจสอบ ติดตาม และประเมินประสิทธิภาพและประเมินประสิทธิผล ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ให้ สอดคล้องกับความมุ่งหมาย และหลักการจัดการศึกษาข้อกำหนด ด้านคุณภาพ และแผนการศึกษา
แห่งชาติ 

(15) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานำ
เทคโนโลยี ดิจิทัล (Digital Technology) มาเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการครู และบุคลากรทางการศึกษา
ทั้งระบบ ตั้งแต่ การจัดทำฐานข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา จนถึงการพัฒนาครู และบุคลากรทางการ
ศึกษา โดยมีแนวทางการดำเนินการ ดังนี้ 
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1) พัฒนารูปแบบการพัฒนาครูผ่านระบบดิจิทัล เพ่ือใช้ในการพัฒนา ผู้บริหาร ครูและ
บุคลากร ทางการศึกษาทุกประเภททั้งระบบ 

2) พัฒนาหลักสูตร เนื้อหาดิจิทัล (Digital Content) ในสาขาที่ขาดแคลน เซ่น การ
พัฒนาทักษะ การคิดขั้นสูง การจัดการศึกษาสำหรับผู้เรียน ที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ และผู้เรียนที่มีความ
แตกต่าง เป็นต้น 

3) ส่งเสริม สนับสนุน ให้ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ทุกประเภทพัฒนา
ตนเองอย่าง ต่อเนื่องผ่านระบบดิจิทัล 

4) พัฒนาแฟลตฟอร์มดิจิทัลระบบ 'บริหาร'จัดการผู้บริหารครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาทุกประเภททั้งระบบ 

5) พัฒนาครูให้มีความชำนาญในการสอนภาษาอังกฤษ และภาษา คอมพิวเตอร์ (Coding) 
นโยบายที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และการลดความ
เหลื่อมลํ้าทางการศึกษา 

บทนำ 
 นโยบายการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพและมีมาตราฐาน และการลดความ 
เหลื่อมลํ้าทางการศึกษา เน้นการสร้างโอกาสให้เด็กวัยเรียน และผู้เรียนทุกคน เข้าถึงบริการการศึกษาที่มี
คุณภาพ ที่ เป็นมาตรฐานเสมอกัน ไม่ว่าผู้เรียนจะยากดีมีจน จะอยู่ในพ้ืนที่ใด ของประเทศ อยู่ในขุมซนเมือง 
พ้ืนที่ห่างไกล ทุรกันดาร หรือกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการการดูแลเป็นพิเศษ เพ่ือลดความเหลื่อมลํ้าทางการศึกษา
ของประเทศ โดยสนับสนุนให้สถานศึกษาจัดการศึกษาเพื่อให้ บรรลุเป้าหมายโลกเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน         
(Global Goals for Sustainable Development) สร้างกลไกความร่วมมือของภาคส่วนต่างๆ ในทุกระดับ
ตั้งแต่ระดับองค์กรปกครอง ห้องลื่นหรือตำบล ระดับอำเภอ ระดับจังหวัด ระดับภูมิภาค และส่วนกลาง สร้าง
มาตรฐานสถานศึกษาตามบริบทของพ้ืนที่ จัดสรรงบประมาณแผ่นดินเพ่ือสนับสนุนให้เด็กวัยเรียนทุกคนตั้งแต่
ระดับปฐมวัย ประถมศึกษา และมัธยมศึกษาอย่างเพียงพอ และเหมาะสม สอดคล้องกับสภาพข้อเท็จจริง โดย
คำนึงถึงความจำเป็นตามสภาพพ้ืนที่ภูมิศาสตร์ สภาพทางเศรษฐกิจ และที่ตั้งของสถานศึกษา จัดหา
ทุนการศึกษาเพ่ิมเติม เพ่ือช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ เพ่ือลดความเหลื่อมลํ้าทางการศึกษา จัดสรร
งบประมาณและ ทรัพยากรทางการศึกษาอ่ืนเป็นพิเศษให้เหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการจำเป็นในการ
จัดการศึกษา สำหรับผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ และจัดสรรงบประมาณเป็น ค่าใช้จ่ายในการ
ดำเนินการ และงบลงทุนให้สถานศึกษาตามความจำเป็น ตลอดจนนำเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) 
มาใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ของผู้เรียน เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาตนเอง อย่าง
ต่อเนื่องตลอดชีวิต รวมถึงพัฒนาระบบการติดตาม สนับสนุนและประเมินผลเพ่ือสร้างหลักประกัน สิทธิการ
ได้รับ การศึกษาที่มีคุณภาพของประซาซน 

เป้าประสงค์ 
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1. สถานศึกษาจัดการศึกษาเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายโลกเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Global Goals for 
Sustainable Development) 

2. สถานศึกษากับองค์กรปกครองห้องถิ่น ภาคเอกซน และหน่วยงานที่เกี่ยวช้อง ในระดับพื้นท่ี 
ร่วมมือในการจัดการศึกษา 

3. สถานศึกษามีคุณภาพ และมีมาตรฐานตามบริบทซองพ้ืนที่ 
4. งบประมาณ และทรัพยากรทางการศึกษามีเพียงพอ และเหมาะสม สอดคล้อง กับสภาพ 

ข้อเท็จจริง โดยคำนึงถึงความจำเป็นตามสภาพพ้ืนที่ภูมิศาสตร์ สภาพทางเศรษฐกิจ และที่ตั้ง ซองสถานศึกษา 
5. งบประมาณเพ่ือเป็นค่าใช้จ่าย และงบลงทุนแก่สถานศึกษาอย่างเหมาะสมเพื่อให้ สถานศึกษา 

บริหารงานจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 
6. นำเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาเป็นเครื่องมือให้ผู้เรียนได้มีโอกาส เช้าถึงบริการ 

ด้านการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
7. พัฒนาระบบการติดตาม สนับสนุนและประเมินผลเพ่ือสร้างหลักประกันสิทธิ การได้รับการศึกษา 

ที่มคีุณภาพซองประซาซน 
ตัวช้ีวัด 
1. ผู้เรียนทุกคนสามารถเช้าเรียนในสถานศึกษาท่ีมีคุณภาพเป็นมาตรฐานเสมอกัน 
2. ผู้เรียนทุกคนได้รับจัดสรรงบประมาณอุดหนุน อย่างเพียงพอ และเหมาะสม สอดคล้องกับสภาพ 

ข้อเท็จจริง โดยคำนึงถึงความจำเป็นตามสภาพพ้ืนที่ภูมิศาสตร์ สภาพทางเศรษฐกิจ และที่ตั้งซองสถานศึกษา 
และ ความต้องการจำเป็นพิเศษสำหรับผู้พิการ 

3. ผู้เรียนได้รับการสนับสนุน วัสดุ อุปกรณ์ และอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital Device) เพ่ือใช้เป็น 
เครื่องมือในการเรียนรู้อย่างเหมาะสมเพียงพอ 

4. ครูได้รับการสนับสนุน วัสดุ อุปกรณ์ และอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital Device) เพ่ือใช้ เป็นเครื่องมือ ใน
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน 

5. สถานศึกษาได้รับการพัฒนาให้มีมาตรฐานอย่างเหมาะสมตามบริบท ด้านประเภท ขนาดและพ้ืนที่ 
6. สถานศึกษานำเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้เป็นเครื่องมือในการ จัดกิจกรรม การ

เรียนรู้ไห้แก่ผู้เรียนได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 
7. สถานศึกษามีระบบการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียนและการแนะแนว ที่มีประสิทธิภาพ 
8. สถานศึกษาที่มีระบบฐานข้อมูลประซากรวัยเรียนและสามารถน่ามาไข้ในการ วางแผนจัดการ 

เรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ        
 

มาตรการและแนวทางการดำเนินการ 
 1. สร้างความร่วมมือกับองค์กรปกครองระดับท้องถิ่น ภาคเอกชน หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องในการ                     
จัดการศึกษาให้สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ 
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 โดยมีแนวทางการดำเนินการ ดังนี้ 
1.1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

(1) ส่งเสริม สนับสนุนให้มีความร่วมมือกับองค์กรปกครองระดับท้องถิ่น ภาคเอกซน หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับบริบทซองพ้ืนที่ ตลอดจนการกำกับ ติดตาม และประเมินผล 

(2) จัดทำฐานข้อมูลประซากรวัยเรียน เพ่ือเก็บรวบรวม เชื่อมโยงข้อมูล ศึกษา วิเคราะห์ เพ่ือ
วาง แผนการ'จัด'บริการการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน 

1.2 สถานศึกษา 
(1) ร่วมกับองค์กรปกครองระดับพื้นที่ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และภาคเอกซน วางแผนการจัด 

การศึกษาให้สอดคล้องเหมาะสมกับบริบทซองพ้ืนที่รับผิดชอบ 
(2) ร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมซน เอกซน และหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องระดับ

พ้ืนที่ จัดทำแผนการรับนักเรียนทุกระดับ ตั้งแต่ระดับปฐมวัย ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา 
(3) ร่วมกับองค์กรปกครองระดับพ้ืนที่ จัดทำสำมะโนประซากรวัยเรียน (อายุ ๐- ๖ ปี) เพ่ือใน

ไปใช้ในการวางแผนการจัดการศึกษา 
(4) ร่วมกับองค์กรปกครองระดับพื้นที่ ติดตาม ตรวจสอบ เด็กวัยเรียนได้เข้าถึง บริการการ

เรียนรู้ได้ อย่างทั่วถึงครบถ้วน 
(5) ร่วมมือกับองค์กรปกครองระดับพื้นที่ ชุมซน ภาคเอกซน และทุกภาคส่วน บริหารจัดการ 

ทรัพยากรในชุมซนให้สามารถไข้ร่วมกับได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
(6) ร่วมมือกับองค์กรปกครองระดับพื้นที่ จัดอาหาร อาหารเสริม (นม) ให้ผู้เรียนอย่างเพียงพอ มี 

คุณภาพ 
(7) ร่วมมือกับองค์กรปกครองระดับพื้นที่ สนับสนุนให้ผู้เรียนที่อยู่ห่างไกล ได้เดินทางไปเรียน

อย่าง ปลอดภัยทั้งไปและกลับ 
2. การยกระดับสถานศึกษาในสังกัดทุกระดับและทุกประเภท ให้มีคุณภาพ และมาตรฐานตาม 

บริบทของพ้ืนที่ 
 โดยมีแนวทางการดำเนินการ ดังนี้ 

(1) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเซตพื้นที่ การศึกษา จัดทำ 
มาตรฐานสถานศึกษาให้มีคุณภาพในด้านต่าง ๆ เช่น 1) มาตรฐานด้านโครงสร้าง พื้นฐานและสิ่งอำนวยความ
สะดวก 2) มาตรฐานด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา 3) มาตรฐาน ด้านระบบความปลอดภัยซอง
สถานศึกษา 4) มาตรฐานด้านเทคโนโลยีด ิจ ิท ัล Digital Technology เป็นต้น การกำหนดมาตรฐาน
สถานศึกษาด้านต่าง ๆ ดังกล่าวให้พิจารณา ตามบริบทของสภาพทาง ภูมิศาสตร์ ประเภท และขนาดของ
สถานศึกษา เป็นสำคัญ 

(2) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษา ล่งเส ริม 
สนับสนุน พัฒนาสถานศึกษาระดับตำบล ระดับอำเภอ ระดับจังหวัด โรงเรียนขนาดเล็ก และสถานศึกษา
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ประเภทอื่น ให้มีคุณภาพและตามมาตรฐานที่กำหนด โดยเน้นสถานศึกษาระดับตำบล โรงเรียนขนาดเล็กใน
พ้ืนที่ห่างไกล และ โรงเรียนขนาดเล็ก ตามโครงการพิเศษ 

(3) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษา ส่งเสริม 
สนับสนุนสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ในการ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมิน สถานศึกษาในทุกมิติ 

3. จัดสรรงบประมาณสนับสนุนผู ้เรียนทุกกลุ ่ม และสถานศึกษาทุกประเภท อย่างเหมาะสม
เพียงพอ เป็นมาตรการเพื่อการลดความเหลื่อมลํ้า และสร้างโอกาสให้ผู้เรียนเข้าถึงการบริการ การศึกษาที่มี 
คุณภาพ โดยการจัดสรรงบประมาณแผ่นดินเพื่อให้เด็กวัยเรียนทุกคนตั้งแต่ระดับปฐมวัย ประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษาอย่างเพียงพอ และเหมาะสม สอดคล้องกับสภาพข้อเท็จจริง โดยคำนึงถึง ความจำเป็นตามสภาพ
พ้ืนที่ ภูมิศาสตร์สภาพทางเศรษฐกิจ และท่ีตั้งของสถานศึกษาจัดหาทุนการศึกษาเพ่ิมเติม เพ่ือช่วยเหลือผู้ขาด
แคลนทุนทรัพย์จัดสรรงบประมาณและทรัพยากรทางการศึกษาอื่นเป็นพิเศษให้เหมาะสมสอดคล้องกับความ
ต้องการจำเป็นในการจัดการศึกษาสำหรับผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ และจัดสรรงบประมาณเป็น
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ และงบลงทุนให้สถานศึกษาอย่างเหมาะสม และเพียงพอ 
 โดยมีแนวทางการดำเนินการ ดังนี้ 

(1) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษา ศึกษา 
วิเคราะห์ ความเหมาะสมของงบประมาณในการสนับสนุนให้กับผู้เรียน และ สถานศึกษา อย่างเหมาะสม และ
เพียงพอ สอดคล้องกับสถานภาพและพ้ืนที่ 

(2) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษา ล่งเสริม 
สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดทำแผนงบประมาณการศึกษาอย่างอิสระ โดยรับพิง ความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องใน
พ้ืนที่ ประกอบการจัดทำแผนงบประมาณก่อนเสนอหน่วยงานต้นสังกัด 

(3) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษา ประสาน
ความ ร่วมมือกับกองทุนความเสมอภาคทางการศึกษา เพื่อจัดสรรงบประมาณ ให้เด็กวัยเรียนกลุ่มขาดแคลน
ทุนทรัพย์ เพ่ือ ลดความเหลื่อมลํ้าทางการศึกษา 

(4) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษา ล่งเสริม 
สนับสนุน สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สนับสนุนกระบวนการจัดทำแผน งบประมาณ และติดตาม กำกับการ
ใช้จ่าย งบประมาณของสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ และมีความโปร่งใส 

4. การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) เป็นเครื่องมือในการ พัฒนา คุณภาพ
ของผู้เรียน 
 โดยมีแนวทางการดำเนินการ ดังนี้ 

(1) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษา ส่งเสริม 
สนับสนุนให้สถานศึกษามีระบบโครงข่ายสื่อสารโทรคมนาคมท่ีมีประสิทธิภาพ และมีความปลอดภัยสูง 
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(2) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษา ส่งเสริม 
สนับสนุน ให้สถานศึกษามีระบบคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ที่ใช้เป็นเครื่องมือ ในการพัฒนาทักษะด้านการรู้
ดิจิทัล (Digital Literacy) แก่ผู้เรียน 

(3) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษา ส่งเสริม 
สนับสนุน ให้สถานศึกษาปรับปรุงพัฒนาห้องเรียนให้เป็นห้องเรียน ที่ประยุกต์ใช้ เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital 
Technology) ในการจัดการเรียนรู้แก่ผู้เรียน 

(4) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษา ส่งเสริม 
สนับสนุน อุปกรณ์ดิจิทัล (Digital Device) สำหรับผู้เรียนทุกระดับ ตั้งแต่ระดับปฐมวัย ประถมศึกษา และ 
มัธยมศึกษาอย่างเหมาะสม เพื่อเป็นเครื่องมือในการพัฒนา การเรียนรู้ของตนเองนำไปสู่การสร้างการเรียนรู้
อย่าง ต่อเนื่องตลอดชีวิต 

(5) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษา ส่งเสริม 
สนับสนุนอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital Device) และพัฒนาการสอนทักษะดิจิทัล (Digital Pedagogy) สำหรับครู
อย่าง เหมาะสม เพ่ือเป็นเครื่องมือในการจัดกระบวนการเรียนรู้ เพ่ือพัฒนาผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

(6) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษา ส่งเสริม 
สนับสนุน ให้สถานศึกษาใช้เทคโนโลยีการเรียนการสอนทางไกล เพื่อพัฒนา คุณภาพผู้เรียน (Distance 
Learning Technology: DLT) 

นโยบายที่ 5 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม                    
บทนำ 

 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ได้น้อมนำ ศาสตร์ 
ของพระราซาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน โดยยึดหลัก 3ประการคือ “มีความพอประมาณมีเหตุผล มีภูมิคุ้มกัน” มา
เป็นหลัก ในการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติควบคู่กับการนำเป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่ งยืน ทั้ง 17 เป้าหมาย มา
เป็นกรอบแนวคิดท่ี จะผลักดันดำเนินการเพ่ือนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนา ที่ยั่งยืนในทุกมิติทั้งมิติด้าน
สังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม ธรรมาภิบาล และความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือ ระหว่างกันทั้ งภายในและ
ภายนอกประเทศอย่างบูรณาการโดยมีวิสัยทัศน์เพื่อให้ประเทศไทย “เป็นประเทศพัฒนาแล้วมีคุณภาพชีวิต
และสิ่งแวดล้อมที่ดีท่ีสุดในอาเซียน ภายในปี พ.ศ. 2580” 
 ดังนั้น นโยบายด้านการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อรองรับวิสัยทัศน์ดังกล่าว จึงได้น้อมนำ ศาสตร์ 
พระราซา หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืนทั้ง 17 เป้าหมาย มาเป็นหลักใน
การ ปรับปรุงหลักสูตร การจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการจัดสภาพแวดล้อมของสถานศึกษา ให้สอดคล้องกับ
หลักการ ดังกล่าว บนพื้นฐานความเชื่อในการเติบโตร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นทางเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และ
คุณภาพชีวิต โดยให้ ความสำคัญกับการสร้างสมดุลทั้ง 3 ด้าน ไม่ให้มากหรือน้อยจนเกินไป อันจะนำไปสู่ความ
ยั่งยืนเพื่อคนรุ่นต่อไปอย่าง แห้จริง  

 



แผนปฏิบัติราชการประจำปีการศึกษา 2565                         37 

โรงเรียนพรุพีพิทยาคม สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร  
  
 

เป้าประสงค์ 
1. สถานศึกษา นักเรียนได้รับการส่งเสริมด้านความรู้ การสร้างจิตสำนึกด้านการผลิต และบริโภค ที่ 

เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
2. สถานศึกษาสามารถนำเทคโนโลยีมาจัดทำระบบสารสนเทศการเก็บข้อมูล ด้านความรู้ เรื่อง ฉลาก 

สีเขียวเพ่ือสิ่งแวดล้อม ฯลฯ และสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในทุกโรงเรียน ตามแนวทาง Thailand 4.0 
3. สถานศึกษามีการจัดทำนโยบายจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
4. สถานศึกษามีการบูรณาการหลักสูตร กิจกรรมเรื่องวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ การผลิตและบริโภค สู่

การลดปริมาณคาร์บอนในโรงเรียนคาร์บอนตํ่าสู่ชุมชนคาร์บอนตํ่า 
5. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โรงเรียน ทุก 

โรงเรียนในสังกัดมีการปรับปรุงและพัฒนาเป็นหน่วยงานต้นแบบสำนักงานสีเขียว (GREEN OFFICE) เพื่อให้มี
บริบทที่ เป็นแบบอย่างเอ้ือหรือสนับสนุนการเรียนรู้ของนักเรียนและขุมซน 

6. สถานศึกษาในสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จาก 225 เขต มีนโยบายส่งเสริม 
ความรู้และสร้างจิตสำนึกและจัดการเรียนรู้การผลิตและบริโภคท่ีเป็น มิตร กับสิ่งแวดล้อม 

7. สถานศึกษาต้นแบบน่าขยะมาใช้ประโยชน์เพื่อลดปริมาณขยะ จำนวน 15,000 โรงเรียน 
8. มีสถานศึกษานวัตกรรมต้นแบบในการน่า 3RS มาประยุกต์ใช้ในการผลิต และบริโภคท่ีเป็นมิตร กับ

สิ่งแวดล้อม จำนวน 6,000 โรงเรียน 
9. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 225 เขต มีการทำนโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ตัวช้ีวัด 
1. สถานศึกษาในสังกัดมีนโยบายและจัดกิจกรรมให้ความรู้ที่ถูกต้องและสร้างจิตสำนึกด้านการ ผลิต

และบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ ่งแวดล้อมน่าไปปฏิบัติใช้ที ่บ้านและชุม เช่นการส่งเสริมอาชีพที ่เ ป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม การลดใช้สารเคมีจากปุ๋ยและยาฆ่าแมลง ฯลฯ 

2. สถานศึกษามีการน่าขยะมาใช้ประโยชน์ในรูปผลิตภัณฑ์และพลังงานเพื่อลดปริมาณขยะ และมี 
ส่งเสริมการคัดแยกขยะในชุมชนเพ่ือลดปริมาณคาร์บอนที่โรงเรียนและชุมชน 

3. สถานศึกษามีการบูรณาการเรื่องการจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมและการนำขยะมาใช้ประโยชน์ 
รวมทั้งสอดแทรกในสาระการเรียนรู้ที่เกี่ยวช้อง 

4. นักเรียนเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ มีการขยายผลแหล่งเรียนรู้ นักเรียน โรงเรียน ขุมซน เรียนรู้ด้าน
การลดใช้พลังงานการจัดการขยะและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้และตัวอย่างรูปแบบ ผลิตภัณฑ์ที่
เป็น มิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น โรงงานอุตสาหกรรมสีเขียว ฯลฯ 

5. นักเรียน สถานศึกษามีการเก็บข้อมูลเปรียบเทียบการลดปริมาณคาร์บอนไดออกไซต์ ในการ 
ดำเนินกิจกรรมประจำวันในสถานศึกษาและที่บ้าน และข้อมูลของ Carbon Footprint ในรูปแบบ QR CODE 
และ Paper less 
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6. ครู มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และดำเนินการจัดทำ งานวิจัยด้านการ 
สร้างสำนึกด้านการผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมได้ 

7. ครู และนักเรียนสามารถนำสื่อนวัตกรรมที่ผ่านกระบวนการคิดมาประยุกต์ใช้ ในโรงเรียนการ 
จัดการเรียนรู้ และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันและชุมชนได้ตามแนวทาง Thailand 4.0 

8. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษามีการปรับปรุงและพัฒนาบุคลากร และสถานที่ให้เป็น 
สำนักงานสีเชียวต้นแบบมีนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรยีน
และชุมชน 

มาตรการและแนวทางการดำเนินการ 
1. จัดทำ Road Map และแผนปฏิบัติการเพื่อจัดแนว ทางการดำเนิน ทางการให้องค์ความรู้และ 

สร้างจิตสำนึกด้านการผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
2. จัดทำคู่มือและพัฒนาสื่อนวัตกรรมในรูปแบบ QR CODE และสื่อระบบ Multimedia และอ่ืน ๆ 
3. จัดทำเกณฑ์การประกวดโรงเรียนคาร์บอนตํ่าและขุมซนคาร์บอนตํ่าและพัฒนา วิทยากรให้ความรู้ 

เรื่องวงจรชีวิตซองผลิตภัณฑ์ (LCA) สู่สังคมคาร์บอนตํ่า 
4. พัฒนาวิเคราะห์แผนการจัดการเรียนและจัดทำหน่วยการเรียนรู้เรื่อง การผลิตและบริโภคท่ีเป็น 

กับสิ่งแวดล้อมต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ตั้งแต่ระดับ ปฐมวัย จนถึงระดับมัธยมศึกษา และพัฒนา
ระบบ ข้อมูลสารสนเทศการเก็บข้อมูลการลดก๊าซที่มีผล ต่อปรากฏการณ์ภาวะเรือนกระจก เช่น 
คาร์บอนไดออกไซด์ในรูปแบบการเปรียบเทียบและ การลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ในการดำเนิน
ชีวิตประจำวัน Carbon emission /Carbon Footprint ในสถานศึกษาสู่ขุมซน 

5. จัดจ้างผู้เชี่ยวชาญในการจัดทำ Road Map เป็นที่ปรึกษาในการดำเนินการตาม แผนปฏิบัติการ 
โรงเรียนคาร์บอนตํ่าสู่ชุมชนคาร์บอนตํ่า 

6. พัฒนาต่อยอดและขยายผลศูนย์การเรียนรู้ลดใช้พลังงาน การจัดการขยะ และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
ใน 6 ศูนย์ 4 ภูมิภาค 

7. พัฒนาเครื่องมือ และ กระบวนการให้ความรู้และแนวทางการจัดการเรียนรู้ กิจกรรม เรื่องการ 
ผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมใน 6 ภูมิภาค 

8. จัดสรรงบประมาณดำเนินการตาม Road map และแผนปฏิบัติการ 255 เขต เพื่อดำเนินการต่อ 
ยอดขยายความรู้และสร้างเครือข่ายโรงเรียน ขุมซน และเชื่อมต่อ หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกซน 

9. สนับสนุน ล่งเสริม พัฒนากระบวนการรณรงค์ให้มีการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตร กับสิ่งแวดล้อมและ 
ยกระดับสำนักงานเขตพ้ืนที่ต้นแบบ 225 เขต และสถานศึกษาด้านการบริหารจัดการ สำนักงานสีเชียวและ 
สถานศึกษาท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green office) 

10. พัฒนา ยกระดับ สถานศึกษา น่าร่องขยายผล ส่งสถานศึกษาต้นแบบ ด้านการพัฒนา ด้านการ 
ผลิต และบริโภค ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมทั้งระบบ เซ่น การเลือกซ้ือ ผลิตภัณฑ์เบอร์ 5 และผลิตภัณฑ์ที่มี
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ฉลากและ สัญลักษณ์เบอร์ 5 เพ่ือลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ และลดปริมาณขยะในสำนักงานและ
สถานศึกษา 

11. ส่งเสริมการพัฒนาสื่อนวัตกรรม และบูรณาการสาระการเรียนรู้และแผนการ จัดการเรียนรู้เรื่อง 
การผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ 

12. ขยายผลผ่านระบบ DLTV ส่งเสริมความรู้เรื่อง การผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตร กับสิ่งแวดล้อมต่อ 
ความปลอดภัย และสุขภาพท่ีดีสู่สังคมเมืองเซิงนิเวศและการจัดการมลพิษ และสิ่งแวดล้อมที่ดีและการเลือก
ผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและฉลาก ที่แสดงสัญลักษณ์ท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

13. พัฒนานวัตกรรมโดยใช้กระบวนการ BBL/PLC และ Decision - Making การนำขยะมาใช้ 
ประโยชน์ในรูปแบบผลิตภัณฑ์และพลังงานและลดประมาณขยะ การบำบัดนํ้าเสีย ลดการเผาและลดการใช้
สารเคมี สู่โรงเรียนปลอดภัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

14. ขยายผลจากโรงเรียนคาร์บอนตํ่าสู่ชุมชนเชิงนิเวศและการจัดการมลพิษ และสิ่งแวดล้อมดี 
Green city ด้านพลังงาน การจัดการขยะและนํ้าเน่าเสีย ชุมชนผลิตและบริโภค ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

15. ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาให้นักเรียน โรงเรียนได้ศึกษา เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้โรงงาน 
อุตสาหกรรม การผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ชุมชนเมืองนิเวศ และหน่วยงานส่งเสริม การบริโภคท่ีเป็นมิตร
กับ สิ่งแวดล้อมเพ่ือน่าความรู้มาประยุกต์ใช้และจัดทำโครงงานด้านการอนุรักษ์ สิ่งแวดล้อม 

16. ส่งเสริมแนวทางการจัดการเรียนรู้อาชีพที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา จัดค่ายเยาวชน 
วัยชนลดคาร์บอนเพื่อโลก ประกวดชุมชนต้นแบบที่นำความรู้จากโรงเรียนต่อยอด สู่ชุมชนนิเวศ ปลอดขยะ 
ปลอด สารพิษเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม อย่างน้อย 2,000 ชุมชน 

17. จัดทำระบบนิเทศ ติดตามผลการดำเนินงานในสถานศึกษาทั้งในระบบออนไลน์ และนิเทศเชิง 
คุณภาพพัฒนาการกรอกข้อมูลระบบการนิเทศติดตาม แลกเปลี่ยนนำเสนอผลงาน และมอบรางวัลเกียรติยศ 
ประซาสัมพันธ์และจัดพิมพ์ เว็บไซต์ ผลงานเพื่อเผยแพร่และเป็นต้นแบบ สรุปผลรายงาน 

นโยบายที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา     
บทนำ 
นโยบายด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษา เป็นนโยบายจุดเน้นที ่สำคัญ 

เนื่องจากเป็นนโยบายที่กระจายอำนาจการจัดการศึกษาให้สถานศึกษา หรือกลุ่มสถานศึกษา มีความเป็นอิสระ
ในการ บริหารและจัดการศึกษา ครอบคลุมทั้งด้านการบริหารวิซาการ ด้านการบริหาร งบประมาณ ด้ านการ
บริหารงาน บุคคล และด้านการบริหารงานทั่วไป และปรับบทบาทภารกิจ ของหน่วยงานทั้งระดับสำนักงานทั้ง
ส่วนกลาง และ ระดับภูมิภาค โดยปรับโครงสร้างของหน่วยงาน ทุกระดับตั้งแต่สถานศึกษา สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา และ สำนักงานส่วนกลาง ให้มีความทันสมัย พร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่
ตลอดเวลา หน่วยงาน สำนักงานเป็นหน่วยงาน ที่มี ,หน้าที่สนับสนุน ส่งเสริม ตรวจสอบ ติดตาม เพื่อให้
สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้ อย่างมีประสิทธิภาพ น่าเทคโนโลยีดิจิทัล Digital Technology เซ่น 
Cloud Technology Big Data Technology และ Communication Technology เป็นต้น มาใช้ในการเพ่ิม
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ประสิทธิภาพการบริหารงาน ทั้งระบบ มีความโปร่งใสตรวจสอบได้ พร้อมทั้งปลูกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต 
ความมัธยัสถ์และเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วม เพื่อตอบสนองความต้องการของประซาซน ได้
อย่างสะดวก รวดเร็ว 

เป้าประสงค์ 
1. สถานศึกษา หรือกลุ่มสถานศึกษา มีความเป็นอิสระในการบริหารและจัดการศึกษา ครอบคลุมด้าน

การบริหารวิซาการด้านการบริหารงบประมาณด้านการบริหารงานบุคคลและด้านการบริหารงาน ทั่วไป 
2. หน่วยงานส่วนกลาง และสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ต้องปรับเปลี่ยนให้เป็นหน่วยงานให้มี ความ

ทันสมัย พร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลาเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่สนับสนุน 
ส่งเสริม ตรวจสอบ ติดตาม เพ่ือให้สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษา ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3. หนว่ยงานทุกระดับ มีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ บริหารจัดการตามหลัก 
ธรรมาภิบาล 

4. หน่วยงานทุกระดับมีกระบวนการ และการวิธีงบประมาณด้านการศึกษา เพื่อเพิ่มคุณภาพและ 
ประสิทธิภาพการจัดการศึกษา โดยการจัดสรรงบประมาณตรงสู่ผู้เรียน 

5. หน่วยงานทุกระดับ พัฒนานวัตกรรม และเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้ในการ 
เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบ 

ตัวช้ีวัด 
1. สถานศึกษาได้รับการกระจายอำนาจการบริหารจัดการศึกษาอย่างเป็นอิสระ 
2. สถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาและสำนักงานส่วนกลาง ได้รับการพัฒนาให้เป็น 

หน่วยงานที่มีความทันสมัย ยืดหยุ่น คล่องตัวสูง พร้อมที่จะปรับตัวให้ทัน ต่อการเปลี่ยนแปลงซองโลกอยู่
ตลอดเวลา เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่สนับสนุน ส่งเสริม ตรวจสอบ ติดตาม เพื่อให้ สถานศึกษาสามารถจัด
การศึกษาได้อย่างมี ประสิทธิภาพครอบคลุมทุกตำบล 

3. สถานศึกษา สำนักงานเซตพื้นที่การศึกษา และสำนักงานส่วนกลาง น่านวัตกรรม และเทคโนโลยี 
ดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้ในการบริหารจัดการและตัดสินใจ ทั้งระบบ 

4. สถานศึกษา และหน่วยงานในสังกัดทุกระดับมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริต และประพฤติมิซอบ 
บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

5. สถานศึกษา หน่วยงานในสังกัด ทุกระดับ ผ่านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการ 
ดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) 

6. สถานศึกษาทุกแห่งและหน่วยงานในสังกัดมีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศวิซาการ ผู ้เรียน ครู 
บุคลากรทางการศึกษา สถานศึกษา หน่วยงานในสังกัด 

7. สถานศึกษาทุกแห่งมีข้อมูลผู ้เรียนรายบุคคลที่สามารถเชื ่อมโยงกับข้อมูลต่าง ๆ น่าไปสู ่การ 
วิเคราะห์เพื่อวางแผนการจัดการเรียนรู้สู่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ (Big Data Technology) 
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8. สถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสำนักงานส่วนกลาง มีแพลตฟอร์ม ดิจิทัล (Digital 
Platform) เพ่ือสนับสนุนภารกิจด้านบริหารจัดการศึกษา 

9. สถานศึกษาทุกแห่งมีระบบข้อมูลสารสนเทศที่สามารถใช้ในการวางแผน การจัดการศึกษาได้อย่าง 
มีประสิทธิภาพ                                                                                                                                            

มาตรการและแนวทางการดำเนินการ 
1. ให้สถานศึกษาหรือกลุ่มสถานศึกษามีความเป็นอิสระในการบริหารจัดการศึกษา  เป็นมาตรการ

กระจายอำนาจให้สถานศึกษา หรือกลุ ่มสถานศึกษามีความเป็นอิสระ ในการบริหาร และจัดการศึกษา
ครอบคลุม ด้านการบริหารวิชาการ ด้านการบริหารงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล และด้าน การ
บริหารงานทั่วไป โดยดำเนินการเป็นรายสถานศึกษา หรือกลุ่มสถานศึกษา อาจดำเนินการเป็นรายด้านหรือทุก 
ด้านได ้โดยมีแนวทางการดำเนินการ ดังนี้ 

(1) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ศึกษา วิเคราะห์ 
หลักเกณฑ์ รูปแบบ หน้าที่ อำนาจ และโครงสร้างการกำกับดูแลของสถานศึกษา หรือกลุ่มสถานศึกษา 

(2) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษา ศึกษา 
วิเคราะห์หน้าที่และอำนาจองค์ประกอบจำนวนกรรมการคุณสมบัติหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาการเลือก
ประธาน และกรรมการคณะกรรมการสถานศึกษาของสถานศึกษาหรือของกลุ่มสถานศึกษาโดยให้คำนึงถึงหลัก
ธรรมาภิบาล และความเป็นอิสระของสถานศึกษาหรือกลุ่มสถานศึกษาให้มีความหลากหลายและความแตกต่าง
ของสถานศึกษา รวมถึงความต้องการ และข้อจำกัดของแต่ละพ้ืนที่ 

(3) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ส่งเสริม
สนับสนุนให้สถานศึกษา หรือกลุ่มสถานศึกษาจัดหาเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติหน้าที่สนับสนุนงาน ด้านธุรการ ด้าน
การเงิน การบัญชีและพัสดุ และด้านบริหารงานบุคคล เพื่อมิให้งานดังกล่าว เป็นภาระที่เกินสมควรแก่ครู ผู้
ปฏิบัติหน้าที่การ จัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน 

(4) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษา ศึกษา 
วิเคราะห์ ปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ ข้อปฏิบัติให้สอดคล้องกับการกระจายอำนาจให้สถานศึกษา หรือกลุ่ม 
สถานศึกษามีความเป็นอิสระในการบริหารและจัดการศึกษา 

(5) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษา จัดทำ
แผนปฏิบติการและดำเนินการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาสถานศึกษาหรือกลุ่มสถานศึกษา ให้มีความเป็น
อิสระใน การบริหารจัดการศึกษา 

(6) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ส่งเสริม
สนับสนุน ให้โรงเรียนขนาดเล็ก ให้มีระบบการบริหารจัดการที่หลากหลาย เซ่น การบริหารจัดการ แบบกลุ่ม
โรงเรียน การสอนแบบบูรณาการ คละชั้น เป็นต้น 
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(7) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ยกระดับ
สถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตของทุกคนในชุมชน เป็นศูนย์กลางในการพัฒนา ทักษะอาชีพ และ
ทักษะชีวิต 

(8) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา น่าผลการ
ประกันคุณภาพการศึกษามาใช้ในการวางแผนการปฏิบัติการตรวจสอบติดตามเพื่อการปรับปรุง พัฒนา
สถานศึกษาให้ มีคุณภาพและเป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา 

(9) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ส่งเสริม 
สนับสนุนให้มีการศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนารูปแบบการระบบบริหารจัดการศึกษา ให้สอดคล้อง
กับการ พัฒนาให้สถานศึกษามีอิสระในการบริหารจัดการศึกษา 

(10) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษา จัดอบรม 
พัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาให้มีคุณสมบัติ สมรรถนะ และความรู้ความ เชี่ ยวชาญ ประสบการณ์ที่จำเป็น
สำหรับการ ปฏิบัติหน้าที่ 

(11) สถานศึกษา หรือกลุ่มสถานศึกษาได้รับการกระจายอำนาจให้อย่างเป็นอิสระ ในการบริหาร 
และจัดการศึกษาครอบคลุม ด้านการบริหารวิชาการ ด้านการบริหารงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล 
และด้าน การบริหารงานทั่วไป โดยดำเนินการเป็นรายสถานศึกษา หรือกลุ่มสถานศึกษา อาจดำเนินการเป็น
รายด้านหรือทุก ด้านได ้

(12) สถานศึกษา หรือกลุ่มสถานศึกษา มีคณะกรรมการสถานศึกษาชองสถานศึกษา เพ่ือทำหน้าที่ 
ส่งเสริม สนับสนุน กำกับดูแลกิจการและการประกันคุณภาพของสถานศึกษา 

2. พัฒนาสำนักงานส่วนกลาง และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เป็นหน่วยงาน มีความทันสมัย 
อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นมาตรการในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานของสำนักงานทั้งระดับ สำนักงาน
ส่วนกลาง และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ให้เป็นหน่วยงานที่ทันสมัย พร้อมที่จะปรับตัวให้ทัน ต่อการ
เปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ ตลอดเวลา มีความโปร่งใส ปลอดการทุจริต และประพฤติมิขอบ บริหารจัดการตาม
หลักธรรมาภิบาล เป็นหน่วยงานที่ มีหน้าที่สนับสนุน ส่งเสริม ตรวจสอบ ติดตาม เพื่อให้สถานศึกษาสามารถ
จัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีแนวทางการดำเนินการ ดังนี้ 

(1) ศึกษา วิเคราะห์ ปรับปรุง และพัฒนาสำนักงานส่วนกลาง และสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษา 
ให้ เป็นหน่วยงานที่ทันสมัย มีหน้าที่ สนับสนุน กำกับ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล สถานศึกษา เพ่ือการ
บริหาร จัดการที่มีประสิทธิภาพ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

(2) ส่งเสริม สนับสนุน ให้สำนักงานส่วนกลาง และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ใช้ระบบการ
บริหาร จัดการที่มุ่งเน้นคุณธรรมและความโปร่งใสในการทำงานตามหลักการประเมิน คุณธรรมและความ
โปร่งใสในการ ดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity & Transparency Assessment: ITA) 

(3) ส่งเสริม สนับสนุน ให้สำนักงานส่วนกลาง และสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา น่านวัตกรรม และ 
เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้ในการบริหารงา 
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(4) ส ่งเสร ิมการบร ิหารจ ัดการเขตพื ้นท ี ่การศ ึกษาโดยใช ้พ ื ้นท ี ่ เป ็นฐาน ( Area-based 
Management) รูปแบบการบริหารแบบกระจายอำนาจ “CLUSTERS” 

(5) ส่งเสริม การมีส่วนร่วม จัดทำแผนบูรณาการจัดการศึกษาในระดับพ้ืนที่ 
(6) สร้างความเข้มแข็งในการยกระดับคุณภาพการศึกษารูปแบบเครือข่าย เข่น เครือข่ายส่งเสริม 

ประสิทธิภาพการจัดการศึกษา ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สหริทยาเขต กลุ่มโรงเรียน ฯลฯ 
(7) ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาแบบบูรณาการ ที่ตอบสนอง

ความ ต้องการของประซาซนและพ้ืนที่ 
(8) ส่งเสริม สนับสนุน ผู้ปกครอง ขุมซน สังคม และสาธารณซน ให้มีความรู้ ความเข้าใจ และมี

ส่วน ร่วมรับผิดชอบ (Accountability) ในการบริหารจัดการศึกษา 
(9) ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนของสังคมเข้ามามีส่วนร่วมสนับสนุนทรัพยากร เพ่ือการศึกษา 

3. ปฏิรูปการคลังด้านการศึกษา เพื่อเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพการจัดการศึกษา โดยการ 
จัดสรร งบประมาณตรงสู่ผู้เรียน และสถานศึกษา 

เป็นมาตรการที่เน้นการน่าเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้ในการ จัดสรรงบประมาณ 
อุดหนุนผู้เรียนทุกคน สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ซาติที่ต้องการปฏิรูปการคลัง โดยการจัดสรรงบประมาณตรงไป
ยัง ผู้เรียน เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) จะเป็นเครื่องมือ สำคัญในการดำเนินการเพ่ือให้บรรลุ
เป้าประสงค์ ดังกล่าว โดยสามารถพิสูจน์ตัวตนของผู้เรียนที่รับจัดสรร งบประมาณได้อย่างถูกต้อง ลดความซํ้า
ซ้อนในการจัดสรร งบประมาณอุดหนุนผู้เรียน สามารถกำหนด เงื่อนไขการจัดสรรงบประมาณให้แก่ผู้เรียน
กลุ่มต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง และสามารถเชื่อมโยงข้อมูล กับระบบธนาคาร ในการจัดสรรงบประมาณตรงไปยัง
ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีแนวทางการดำเนินการ ดังนี้ 

(1) ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาระบบการบริหารจัดการงบประมาณ อุดหนุนผู้เรียนและ 
สถานศึกษาโดยตรง 

(2) พัฒนาแพสตฟอร์มดิจิทัล (Digital Platform) เพ่ือพัฒนาระบบการบริหาร จัดการงบประมาณ 
อุดหนุนผู้เรียนและสถานศึกษาโดยตรง 

(3) พัฒนาและ’ประยุกต์ใช้ ระบบใบโอเมทริกซ์ (Biometric) ในการพิสูจน์ ตัวตนของผู้เรียน เพื่อ
ลด ความซํ้าซ้อนในการจัดสรรงบประมาณ โดยจะทำการแลกเปลี่ยนข้อมูล นักเรียนรายบุคคล กับ
กระทรวงมหาดไทย 

(4) พัฒนาระบบเบิกจ่ายงบประมาณอุดหนุนตรงไปยังผู้เรียน และสถานศึกษา โดยผ่านระบบ ธนาคาร 
4. พัฒนานวัตกรรม เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) และระบบการ ทำงานที่เป็น 

ดิจิทัลเข้ามาประยุกต์ใช้อย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด 
 เป ็นมาตรการในการประยุกต ์ไข ้เทคโนโลยีด ิจ ิท ัล (Digital Technology) มาไข ้ในการเ พ่ิม 
ประสิทธิภาพการบริหารอย่างเป็นระบบ น่าไปสู่การน่าเทคโนโลยีการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data 
Technology) เพื ่อเชื ่อมโยงข้อมูลด้านต่าง ๆ ตั ้งแต่ข้อมูลผู ้เรียน ข้อมูลครู ข้อมูลสถานศึกษา ข้อมูล
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งบประมาณและข้อมูลอื่น ๆ ที่จำเป็น มาวิเคราะห์เพื่อให้สถานศึกษาสามารถจัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาผู้เรยีน
เป็นรายบุคคลตาม สมรรถนะ และความถนัด และสามารถวิเคราะห์เป็นข้อมูล ในการวางแผนการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ของประเทศนำ Cloud Technology มาให้บริการ แก่หน่วยงานทุกระดับทั้งระดับ laaS 
PaaS และ SaaS และพัฒนาแพสตฟอร์ม ดิจิทัล (Digital Platform) ระบบบริหารงานสำนักงาน เซ่น ระบบ
แผนงานและงบประมาณ ระบบบัญชี ระบบพัสดุ ระบบสารบรรณ เป็นต้น เพื่อเจ้าหน้าที่ สามารถใช้ในการ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เซื่องโยงกันทั้งองค์กร โดยมีแนวทางการดำเนินการ ดังนี้ 

(1) ศึกษา วิเคราะห์ น่า Cloud Technology มาให้บริการหน่วยงานในสังกัด ทุกระดับทั้งใน 
รูปแบบ Private Cloud Hybridge Cloud และ public Cloud ทังในระดับ laaS Paas และ SaaS 

(2) ศึกษา วิเคราะห์ น่า Big Data Technology มาใช้ในการเชื่อมโยงข้อมูล ของนักเรียนใน 
ฐานข้อมูลต่าง ๆ เพ่ือน่ามาวิเคราะห์ คุณภาพของผู้เรียนในมิติต่าง ๆ 

(3) พัฒนาแพสตฟอร์มดิจิทัล (Digital Platform) เพ่ือสนับสนุนภารกิจ ด้านบริหารจัดการศึกษา
ทั้ง ระบบพร้อมให้บริการ (Services) เชื่อมโยงข้อมูล เพ่ือแลกเปลี่ยน และบูรณาการข้อมูลภาครัฐทั้งภายใน
และนอก สังกัดอีกทั้งยังเป็นระบบกลางสำหรับใช้ในการพิสูจน์ ยืนยันตัวตนเดียวและรองรับการทำงานร่วมกับ
แฟลตฟอร์ม ดิจิทัลต่าง ๆ 

(4) พัฒนาระบบฐานข้อมูลทรัพยากรมนุษย์ด้านการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่สามารถเชื่อมโยง และ
บูรณาการข้อมูลด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหว่างกระทรวงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยการเชื่อมโยงข้อมูล 
รายบุคคลที่เกี่ยวกับการศึกษา การพัฒนาตนเอง สุขภาพและการพัฒนาอาชีพในตลอดช่วงชีวิต เป็นฐานข้อมูล
การพัฒนา ทรัพยากรมนุษย์ของประเทศไทย ที่มีประสิทธิภาพและ'ประสิทธิผล สามารถประเมินจุดอ่อน จุด
แข็ง และศักยภาพ บุคคลของประเทศ น่าไปสู่การตัดสินใจระดับนโยบายและระดับปฏิบัติ 

(5) พัฒนาแฟลตฟอร์มดิจิทัล (Digital Platform) ด้านการเรียนรู้ของผู้เรียน และบุคลากรทางการ 
ศึกษา ด้านการบริหารงาน เชื่อมโยงถึงการพัฒนาครู เพื่อให้สอดคล้อง กับความก้าวหน้าในอาชีพ ตลอดจน
พัฒนา ระบบข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียนเป็นรายบุคคล ตั้งแต่ระดับปฐมวัย จนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่
สามารถเชื่อมโยง กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง น่าไปสู่การพัฒนาฐานข้อมูลประซากรด้านการศึกษาของประเทศ 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร 
วิสัยทัศน์ 
         สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ ธานี  เป็นองค์กรที่มีการบริหารจัดการอย่างมี
ประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา พัฒนาสู่ความเป็นเลิศ
ในระดับสากล 
พันธกิจ 
         พัฒนาและส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาทุกคนได้รับ
การศึกษาอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาสู่ระดับสากล โดยให้ผู้เรียนเป็นบุคคลที่มีความรู้คู่
คุณธรรม 
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ยุทธศาสตร์การดำเนินงาน 
  ยุทธศาสตร์ที ่1 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
 ยุทธศาสตร์ที ่2 ด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างขีด 
ความสามารถในการแข่งขัน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 ยุทธศาสตร์ที ่4 ด้านโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียม การเข้าถึงบริการทางการศึกษา 
 ยุทธศาสตร์ที ่5 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการพัฒนาระบบบริการจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนร่วมในการจัด 
การศึกษา 
จุดเน้นการดำเนินงาน 
 1. ด้านผู้เรียน                                                                                                                                    
  1.1 นักเรียนเป็นคนดี มีระเบียบวินัย และเคารพกฎหมาย                                                                
  1.2 นักเรียนเป็นคนเก่ง มีความสามารถ และมีทักษะชีวิต                                                                
 2. ด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา                                                                                                          
  2.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษามีวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ                                                      
  2.2 ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความสามารถในการจัดการเรียนการสอน   

3. ด้านการบริหารจัดการ                                                                                                                         
 3.1 โรงเรียนมีความเข้มแข็ง มีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับ   

3.2 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีการบริหารจัดการได้มาตรฐาน การให้บริการที่ดี  
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โรงเรียนพรุพีพิทยาคม 
อัตลักษณ์ของโรงเรียน  ยิ้มง่าย ไหว้สวย มากด้วยน้ำใจ 
ปรัชญาโรงเรียน  "ธมฺโม  สุจิณฺโณ  สุขมา  วหาติ" (ธรรมที่ประพฤติดีแล้ว นำสุขมาให้) 
เอกลักษณ์ของโรงเรียน  วินัยเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม                                      
วิสัยทัศน์  (Vision) 
องค์กรแห่งการเรียนรู้ เชิดชูคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พัฒนาอาชีพ สู่

มาตรฐานสากล 
พันธกิจ (Mission) 
1. จัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ เทียบเคียงมาตรฐานสากล 
2. จัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมคุณลักษณะอันพึงประสงค์พัฒนาระบบดูแลช่วยนักเรียน

ให้มีศักยภาพ เพ่ือบ่มเพาะ คุณธรรม วินัย ค่านิยมอันดีงาม 
3. พัฒนาครูให้มีองค์ความรู้ และทักษะในการสื่อสารเป็นมืออาชีพมีผลงานเชิงประจักษ์ ได้รับการยก

ย่องเชิดชูเกียรติอย่างเหมาะสม 
4. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเพื ่อสนองต่อความแตกต่างระหว่างบุคคลให้ผู ้ เร ียนมีความรู้

ความสามารถตามาตรฐานสากล สู่ความเป็นเลิศทางวิชาการที่ยั่งยืน และจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญ 

5. พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาด้วยหลักธรรมาภิบาลเน้นการมีส่วนร่วมส่งเสริมให้มีเครือข่าย
ทางการศึกษา และประสานความร่วมมือ กับเครือข่ายทางการศึกษาเพ่ือพัฒนาผู้เรียนและบุคลากรให้เป็นพลโลก 

6. พัฒนาสถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้อย่างหลากหลาย พอเพียง เอื้อต่อการเรียนรู้ ใช้อย่างคุ้มค่า 
ส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษาเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษ 

7. ส่งเสริมนโยบายจุดเน้นและน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ ในการบริหารจัดการ
การจัดการเรียนรู ้ จนเกิดเป็นวิถีชีวิตพอเพียงกับครูและนักเรียน9. ส่งเสริมนักเรียนด้าน วิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม ภาษา อาชีพ ดนตรี กีฬา และภาวะผู้นำ 

เป้าประสงค์ (Goal) 
1. ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและศักยภาพเป็นพลโลก 
2. ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมคุณลักษณะอันพึงประสงค์พัฒนาระบบดูแลช่วยนักเรียนให้มีศักยภาพ 

เพ่ือบ่มเพาะ คุณธรรม วินัย ค่านิยมอันดีงาม 
3 ครูให้มีองค์ความรู้ และทักษะในการสื่อการมีประสิทธิภาพเป็นมืออาชีพมีผลงานเชิงประจักษ์ ได้รับ

การยกย่องเชิดชูเกียรติอย่างเหมาะสม 
4. หลักสูตรสถานศึกษาเพ่ือสนองต่อความแตกต่างระหว่างบุคคลให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถตาม

มาตรฐานสากล สู่ความเป็นเลิศทางวิชาการท่ียั่งยืน และจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
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โรงเรียนพรุพีพิทยาคม สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร  
  
 

5. บริหารจัดการศึกษาด้วยหลักธรรมาภิบาลเน้นการมีส่วนร่วมส่งเสริมให้มีเครือข่ายทางการศึกษา 
และประสานความร่วมมือ กับเครือข่ายทางการศึกษาเพ่ือพัฒนาผู้เรียนและบุคลากรให้เป็นพลโลก 

6. เป็นแหล่งเรียนรู้อย่างหลากหลาย พอเพียง เอื้อต่อการเรียนรู้ ใช้อย่างคุ้มค่า ส่งเสริมการใช้แหล่ง
เรียนรู้นอกสถานศึกษาเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษา 

7. นำนโยบายและจุดเน้นและน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ ในการบริหารจัดการ
การจัดการเรียนรู้ จนเกิดเป็นวิถีชีวิตพอเพียงกับครูและนักเรียน 

จุดเน้น 
1. ด้านผู้เรียน 

1.1 ระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระเพ่ิมข้ึนอย่างน้อยร้อยละ 3 
1.2 นักเรียนมีสมรรถนะสำคัญสู่มาตรฐานสากล                                                                                                                          
1.3 นักเรียนทุกคนมีคุณธรรม จริยธรรม รักความเป็นไทย ห่างไกลยาเสพติด มีคุณลักษณะและ

ทักษะทางสังคมที่เหมาะสม โดยเน้นใฝ่เรียนรู้ ใฝ่ดี อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
2. ด้านครูและบุคลากร 

2.1 ครูทุกคนได้รับการพัฒนาองค์ความรู้ และทักษะในการสื่อการมีประสิทธิภาพ 
2.2. ครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นมืออาชีพมีผลงานเชิงประจักษ์ ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ

อย่างเหมาะสม 
2.3 ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะในการปฏิบัติหน้าที่ การวิจัย 

การสร้างนวัตกรรม เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา และเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน 
3. ด้านการบริหารจัดการ 

3.1 สถานศึกษาบริหารจัดการโดยมุ่งเน้นการกระจายอำนาจ การมีส่วนร่วม และมีความรับผิดชอบ
ต่อผลการดำเนินงาน                                                                                                                                                 

3.2 มีและใช้ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเพื่อบริหารการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 
3.3 มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาที่เข้มแข็ง เพ่ือรองรับการประเมินจากภายนอก 
3.4 ส่งเสริมการจัดการศึกษาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
3.5 สร้างภาคีเครือข่ายเพื่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการ

ของโรงเรียนและชุมชนทุกภาคส่วน 
ยุทธศาสตร์ (Strategy) 
1. พัฒนาคุณภาพนักเรียนตามมาตรฐานสากล  
2. พัฒนานักเรียนให้เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม ตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์  
3. พัฒนาศักยภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษา 
4. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญตามมาตรฐานสากล 
5. พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาด้วยหลักธรรมมาภิบาลเน้นการมีส่วนร่วม 
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โรงเรียนพรุพีพิทยาคม สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร  
  
 

6. พัฒนาอาคารสถานที สิ่งแวดล้อม แหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
7. พัฒนานักเรียนตามนโยบายและจุดเน้นและการดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
 
โครงการหลัก (Plan)    
1. โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  
2. โครงการเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน  
3. โครงการพัฒนาศักยภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษา 
4. โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา กระบวนการจัดการเรียนรู้ที ่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญตาม

มาตรฐานสากล 
5. โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาด้วยหลักธรรมมาภิบาล เน้นการมีส่วนร่วม 
6. โครงการพัฒนาอาคารสถานที สิ่งแวดล้อม แหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
7. โครงการพัฒนาคุณภาพนักเรียนตามนโยบายและจุดเน้น และการดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจ

พอเพียง 
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มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
แนบท้ายประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน        

และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ ฉบับลงวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2561 

มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2561 มีจำนวน 3 มาตรฐาน ได้แก่                                            
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
1. มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ 
2. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น    

และแก้ปัญหา 

3. มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
4. มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
5. มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
6. มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 

1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
1. การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด 
2. ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
3. การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
4. สุขภาวะทางร่างกาย และจิตลังคม 
5. ความกตัญญูกตเวที 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
2.1  มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดซัดเจน 
2.2  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
2.3  ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 
2.4  พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
2.5  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและลังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้                                 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นสำคัญ 
3.1  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้                                    
3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
3.3  มีการบริหารจัดการขั้นเรียนเซิงบวก 
3.4  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน 
3.5  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
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วิเคราะห์ความสอดคล้อง แผนพัฒนาคุณภาพ มาตรฐานการศึกษา โรงเรียนพรุพีพิทยาคม 2565 

กลยุทธ์ 
(Strategy) 

พันธกิจ 
(Mission) 

เป้าประสงค์ 
(Goal) 

แผนงานหลัก                         
(Plan) 

มาตรฐาน
การศึกษา 

(Educational 
standards) 

1.พัฒนา
คุณภาพ
นักเรียนตาม
มาตรฐานสากล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    1. จัด
การศึกษาท่ีมี
คุณภาพตาม
มาตรฐาน
การศึกษาของ
ชาติเทียบเคียง
มาตรฐานสากล 
 
 
 
 
 
 

1. ผู้เรียนมี
คุณภาพตาม
มาตรฐาน
การศึกษาและ
ศักยภาพเป็นพล
โลก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทาง
วิชาการของผู้เรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มาตรฐานที่ 1(1.1) 
1 ผลสัมฤทธิ์ทาง
วิชาการของผู้เรียน 
1.มีความสามารถใน
การอ่าน การเขียน 
การสื่อสาร และการ
คิดคำนวณ 
2.มีความสามารถใน
การคิดวิเคราะห์ คิด
อย่างมีวิจารณญาณ 
อภิปรายแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น และ
แก้ปัญหา 
3.มีความสามารถใน
การสร้างนวัตกรรม 
4.มีความสามารถใน
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสาร 
5.มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนตาม
หลักสูตร
สถานศึกษา 
6.มีความรู้ ทักษะ
พ้ืนฐาน และเจตคติ
ที่ดีต่องานอาชีพ 
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กลยุทธ์ 
(Strategy) 

พันธกิจ 
(Mission) 

เป้าประสงค์ 
(Goal) 
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(Plan) 

มาตรฐาน
การศึกษา 

(Educational 
standards) 

2.พัฒนา
นักเรียนให้เป็น
ผู้มีคุณธรรม 
จริยธรรมและ
คุณลักษณะที่
พึงประสงค์   
 

2. จัดการศึกษา
ให้ผู้เรียนมี
คุณธรรม
จริยธรรม
คุณลักษณะที่พึง
ประสงค์พัฒนา
ระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน
ให้มีศักยภาพ 
เพ่ือบ่มเพาะ
คุณธรรม วินัย 
ค่านิยมอันดีงาม 

2. ผู้เรียนมี
คุณธรรม
จริยธรรม
คุณลักษณะที่พึง
ประสงค์พัฒนา
ระบบดูแล
ช่วยเหลือ
นักเรียนให้มี
ศักยภาพ เพ่ือบ่ม
เพาะคุณธรรม 
วินัย ค่านิยมอันดี
งาม 

2. ส่งเสริมคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ของผู้เรียน 
 

มาตรฐานที่ 1 (1.2) 
1.2.คุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ของผู้เรียน 
1.การมีคุณลักษณะ
และค่านิยมที่ดีตามที่
สถานศึกษากำหนด 
2.ความภูมิใจใน
ท้องถิ่นและความ
เป็นไทย 
3.การยอมรับที่จะอยู่
ร่วมกันบนความ
แตกต่างและ
หลากหลาย 
4.สุขภาวะทาง
ร่างกาย และจิตลัง
คม 
5.ความกตัญญู
กตเวที 

3. พัฒนา
ศักยภาพครู
และบุคลากร
ทางการศึกษา  
 

3. พัฒนาครูให้
มีองค์ความรู้
และมีทักษะการ
สื่อสารเป็นมือ
อาชีพ ที่มี
ผลงานงานเชิง
ประจักษ์ได้รับ
ยกย่องเชิดชู
เกียรติอย่าง
เหมาะสม 

3. ครูให้มีองค์
ความรู้และมี
ทักษะการ
สื่อสารเป็นมือ
อาชีพ ที่มี
ผลงานงานเชิง
ประจักษ์ได้รับ
ยกย่องเชิดชู
เกียรติอย่าง
เหมาะสม 

3. พัฒนาศักยภาพครู
และบุคลากรทางการ
ศึกษา  
 

มาตรฐานที่ 2 
กระบวนการ
บริหารและการ
จัดการ 
2.1.พัฒนาครูและ
บุคลากรให้มีความ
เชี่ยวชาญทาง
วิชาชีพ 



แผนปฏิบัติราชการประจำปีการศึกษา 2565                         52 

โรงเรียนพรุพีพิทยาคม สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร  
  
 

กลยุทธ์ 
(Strategy) 

พันธกิจ 
(Mission) 

เป้าประสงค์ 
(Goal) 
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(Plan) 

มาตรฐาน
การศึกษา 

(Educational 
standards) 

4. พัฒนา
หลักสูตร
สถานศึกษา
และ
กระบวนการ
จัดการเรียนรู้ที่
เน้นผู้เรียนเป็น
สำคัญตาม
มาตรฐานสากล   

4. พัฒนา
หลักสูตร
สถานศึกษาเพ่ือ
สนองความ
แตกต่างระหว่าง
บุคคลให้ผู้เรียน
มีความรู้
ความสามารถ
ตาม
มาตรฐานสากล 
สู่ความเป็นเลิศ
ทางวิชาการท่ี
ยั่งยืน และมี
กระบวนการ
เรียนการสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็น
สำคัญ 

4. หลักสูตร
สถานศึกษาเพ่ือ
สนองความ
แตกต่างระหว่าง
บุคคลให้ผู้เรียนมี
ความรู้
ความสามารถ
ตาม
มาตรฐานสากล 
สู่ความเป็นเลิศ
ทางวิชาการท่ี
ยั่งยืน และมี
กระบวนการ
เรียนการสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็น
สำคัญ 
 

4. พัฒนาหลักสุตรสถาน
ศึกษา และกระบวนการ
จัดการเรียนการสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
ตามมาตรฐานสากล 
 

มาตรฐานที่ 3 
กระบวนการ
จัดการเรียนการ
สอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นสำคัญ 
3.1.จัดการเรียนรู้
ผ่านกระบวนการคิด
และปฏิบัติจริง และ
สามารถนำไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิต
ได้                                       
3.2  ใช้สื่อ 
เทคโนโลยี
สารสนเทศ และ
แหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือ
ต่อการเรียนรู้ 
3.3.มีการบริหาร
จัดการขั้นเรียนเซิง
บวก 
3.4.ตรวจสอบและ
ประเมินผู้เรียนอย่าง
เป็นระบบ และนำ
ผลมาพัฒนาผู้เรียน 
3.5มีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
และให้ข้อมูล
สะท้อนกลับเพื่อ
พัฒนาและปรับปรุง
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กลยุทธ์ 
(Strategy) 

พันธกิจ 
(Mission) 

เป้าประสงค์ 
(Goal) 

แผนงานหลัก                         
(Plan) 

มาตรฐาน
การศึกษา 

(Educational 
standards) 

การจัดการเรียนรู้ 
มาตรฐานที่ 2 
กระบวนการบริหาร
และการจัดการ 
2.1.มีเป้าหมาย
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
ที่สถานศึกษากำหนด
ซัดเจน 
2.2.มีระบบบริหาร
จัดการคุณภาพของ
สถานศึกษา 
2.3ดำเนินงานพัฒนา
วิชาการที่เน้น
คุณภาพของผู้เรียน
รอบด้านตาม
หลักสูตรสถานศึกษา
และทุกกลุ่มเป้าหมาย 

5. พัฒนา
ระบบการ
บริหารจัด
การศึกษาด้วย
หลักธรรมา 
ภิบาลและการ
มีส่วนร่วม 
 

5. พัฒนาการ
บริหารจัดการศึกษา
ด้วยหลักธรรมา 
ภิบาลเน้นการมี
ส่วนร่วมส่งเสริมให้
มีเครือข่าย
การศึกษา และ
ประสานความ
ร่วมมือกับเครือข่าย
ทางการศึกษาเพ่ือ
พัฒนาผู้เรียนและ

5. บริหารจัด
การศึกษาด้วยหลัก
ธรรมาภิบาลเน้น
การมีส่วนร่วม
ส่งเสริมให้มี
เครือข่ายการศึกษา 
และประสานความ
ร่วมมือกับ
เครือข่ายทางการ
ศึกษาเพ่ือพัฒนา
ผู้เรียนและ

5 พัฒนากระบวนการ
บริหารและการจัด
การศึกษาด้วยหลักธรรม
มาภิบาล 
 

มาตรฐานที่ 2 
กระบวนการบริหาร
และการจัดการของ
ผู้บริหาร
สถานศึกษา 
2.1.มีระบบบริหาร
จัดการคุณภาพของ
สถานศึกษา 
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กลยุทธ์ 
(Strategy) 

พันธกิจ 
(Mission) 

เป้าประสงค์ 
(Goal) 

แผนงานหลัก                         
(Plan) 

มาตรฐาน
การศึกษา 

(Educational 
standards) 

บุคคลากรให้เป็นพล
โลก 

บุคคลากรให้เป็น
พลโลก 

6. พัฒนา
อาคารสถานที่ 
สิ่งแวดล้อม 
แหล่งเรียนรู้ 
และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ที่เอ้ือ
ต่อการเรียนรู้ 

6. พัฒนา
สถานศึกษาให้
เป็นแหล่งเรียนรู้
อย่างหลากหลาย 
พอเพียงเอ้ือต่อ
การเรียนรู้ ใช้
อย่างคุ้มค่า
ส่งเสริมการใช้
แหล่งเรียนรู้นอก
สถานศึกษาเพ่ือ
ยกระดับคุณภาพ
การศึกษา 

6. พัฒนา
สถานศึกษาให้
เป็นแหล่งเรียนรู้
อย่างหลากหลาย 
พอเพียงเอ้ือต่อ
การเรียนรู้ ใช้
อย่างคุ้มค่า
ส่งเสริมการใช้
แหล่งเรียนรู้นอก
สถานศึกษาเพ่ือ
ยกระดับคุณภาพ
การศึกษา 

6.พัฒนาอาคารสถานที่ 
สิ่งแวดล้อม แหล่งเรียนรู้ 
และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่
เอ้ือต่อการเรียนรู้   
 
  

มาตรฐานที่ 2 
กระบวนการบริหาร
และการจัดการ 
2.4.จัดสภาพแวดล้อม
ทางกายภาพและลัง
คมที่เอ้ือต่อการ
จัดการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ 
2.5.จัดระบบ
เทคโนโลยสีารสนเทศ
เพ่ือสนับสนุนการ
บริหารจัดการและ
การจัดการเรียนรู้                                    

7 พัฒนา
นักเรียนตาม
นโยบายและ
จุดเน้น และ
การดำเนินชีวิต
ด้วยเศรษฐกิจ
พอเพียง 

7. ส่งเสริม
นโยบายจุดเน้น
และน้อมนำหลัก
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
มาใช้ในการ
บริหารจัดการ
และจัดการเรียนรู้
จนเกิดวิถีชิต
พอเพียงกับครู
และนักเรียน 

7. ส่งเสริม
นโยบายจุดเน้น
และน้อมนำหลัก
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช้ใน
การบริหาร
จัดการและ
จัดการเรียนรู้จน
เกิดวิถีชิต
พอเพียงกับครู
และนักเรียน 

7. พัฒนาคุณภาพ
นักเรียนตามนโยบาย
และจุดเน้น และการ
ดำเนินชีวิตตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง   

มาตรฐานที่ 1 
คุณภาพผู้เรียน 
มาตรฐานที่ 2 
กระบวนการบริหาร
และการจัดการของ
ผู้บริหารสถานศึกษา 
มาตรฐานที่ 3 
กระบวนการจัดการ
เรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญ 
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ส่วนที่ 4 
แผนการดำเนินงาน/โครงการ 

ประจำปีการศึกษา 2565 
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ที่มาของงบประมาณ 

ประเภทงบประมาณ เงินอุดหนุน 
 

กิจกรรมพัฒนา 
ผู้เรียน 

รายได้สถานศึกษา 
 

รวมทั้งสิ้น 

1. เงินอุดหนุน 
ยอดยกมาปี 64 
70% ของปี 65 

 

318,200 

1,765,833 

  2,084,033 

2. เงินกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 
- ยอดยกมาปี 64 
70% ของปี 65 

 
 
 

 
953,095 
159,580 

 1,112,675 

3. เงินเรียนฟรี 15 ปี 
 ค่าหนังสือเรียน 
- ยอดยกมาปี 64 
  70% ของปี 65 

  
 

9,250 
379,795 

 389,045 

 ค่าอุปกรณ์การเรียน 
- ยอดยกมาปี 64 
  70% ของปี 65 

  
7,060 

76,730 

 83,790 

 ค่าเครื่องแบบนักเรียน 
- ยอดยกมาปี 64 
   70% ของปี 65 

  
(-1,900) 
165,550 

 163,650 

4. รายได้สถานศึกษา 
-ค่าสอนคอมพิวเตอร์ที่
โรงเรียนจัดให้เกินมาตรฐาน
ที่รัฐจัดให้ 
 - ยอดยกมาปี 64 
  ยอดเก็บ 500*510*2 
=510,000 
จัดเก็บ 70% 

  
 
 

 
 
 
 

437,264 
 
 

357,000 

 
794,264 

ค่าจ้างบุคลากร 
- ยอดยกมาปี 64 

   
261,300 

 

689,700 
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ประเภทงบประมาณ เงินอุดหนุน 
 

กิจกรรมพัฒนา 
ผู้เรียน 

รายได้สถานศึกษา 
 

รวมทั้งสิ้น 

ยอดเก็บ 
600*510*2=612,000 
  จัดเก็บ 70% 

 
 

428,400 
ค่าประกันอุบัติเหตุ 
260*510= 132,600 

  132,600 132,600 

ค่าสาธารณกุศล   47,823 47,823 
รวม    5,470,580 
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รายการจัดสรรงบประมาณประจำปีการศึกษา 2565 

แผนงาน โครงการ กิจกรรม เงินอุดหนุน 
เงินกิจกรรม

พัฒนา
ผู้เรียน 

เรียนฟรี 15 ปี 
เงินรายได้

สถานศึกษา 

 1,653,319 1,112,675 636,485 1,664,387 
1. งบบริหาร 10% 165,316    

2. งบวิชาการ 60% 892,800 1,062,765 636,485  1,034,904 
3. งบบริหารทั่วไป 20% 297,600    47,823 
4. งบบุคคล 5% 92,400    360,000 
5. งบแผนงาน 5% 92,400     132,600  
6. งบกิจการ 10% 148,800 50,000    
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โรงเรียนพรุพีพิทยาคม สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร  
  
 

การบริหารงบประมาณ 

ประเภทงบประมาณ  เงินอุดหนุน  
กิจกรรมพัฒนา 

ผู้เรียน 
เรียนฟรี 15 ปี รายได้

สถานศึกษา  
1. เงินอุดหนุน 
 - สาธารณูปโภค 
 - ค่าจ้างบุคคลากร  
 - ค่าสอนคอมพิวเตอร์ 
ที่โรงเรียนจัดให้เกินมาตรฐาน
ที่รัฐจัดให้ 
- ค่าศึกษาดูงาน  

 
420,000 
240,000 
10,904 

 
 

120,000 

    
  

2. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
- กิจกรรมทัศนศึกษา 
- กิจกรรมทักษะวิชาการ 
- กิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารี 
- กิจกรรมพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรม 
- กิจกรรมพัฒนาระบบ ICT 
- กิจกรรมบูรณาการโควิด -19 

 1,112,675 
650,000 
100,000 
120,000 
50,000 

 
150,000 
42,675 

  

3. เงินเรียนฟรี 15 ปี 
- ค่าหนังสือเรียน 
- ค่าอุปกรณ์การเรียน 
- ค่าเครื่องแบบนักเรียน 

   
389,045 
83,790 

163,650 

 

4. เงินบำรุงการศึกษา 
 - ค่าสอนคอมพิวเตอร์ฯ 
 - ค่าจ้างบุคลากร 
 - ค่าประกันอุบัติเหตุ 

    
1,034,904 

360,000 
132,600 
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โรงเรียนพรุพีพิทยาคม สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร  
  
 

การจัดสรรงบประมาณ ปีการศึกษา 2565 

ที ่ กิจกรรม 

งบประมาณ 

งบประมาณ
ที่ได้รับการ

จัดสรร 
เงิน

อุดหนุน 

เรียนฟรี  
15 ปี/

กิจกรรม
พัฒนา
ผู้เรียน 

รายได้ อ่ืนๆ 

1 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
 กิจกรรมที่ 1 พัฒนาการจัดการ

เรียนการสอนและการสร้าง
นวัตกรรม 
- จัดซื้ออุปกรณ์พัฒนาการจัดการ
เรียนการสอน 
- ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม 
- รับสมัครนักเรียน 
- จัดทำตารางสอน 

69,500 
 

50,000 
 

6,000 
6,000 
7,500 

   69,500 
 

50,000 
 

6,000 
6,000 
7,500 

 กิจกรรมที่ 2 พัฒนาผลสัมฤทธิ์ 8 
กลุ่มสาระ 
- ยกผลสัมฤทธิ์การทดสอบทาง

การศึกษาระดับชาติ (ติว o – net 
) ม. 3 ม.6 

- เปิดบ้านวิชาการ 

15,000 
 

5,000 
 
 

10,000 

   15,000 
 

5,000 
 
 

10,000 
 กิจกรรมที่ 3 พัฒนาผลผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้
การงานอาชีพ 
- ชื้อวัสดุสื่อการและสอนด้าน

การเกษตรและอุตสาหกรรม 
- ซื้อเมล็ดพันธ์เพ่ือการสอนเกษตร 
- ซื้อวัสดุฝึกสาระ (คหกรรม) 

23,000 
 
 

10,000 
 

3,000 
10,000 

   23,000 
 
 

10,000 
 

3,000 
10,000 

 กิจกรรมที่ 4 พัฒนาผลผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสาระกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ ศิลปะ 

51,300 
 
 

5,000 
 
 

  56,300 
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โรงเรียนพรุพีพิทยาคม สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร  
  
 

ที ่ กิจกรรม 

งบประมาณ 

งบประมาณ
ที่ได้รับการ

จัดสรร 
เงิน

อุดหนุน 

เรียนฟรี  
15 ปี/

กิจกรรม
พัฒนา
ผู้เรียน 

รายได้ อ่ืนๆ 

- พัฒนาสื่อการสอนกลุ่มสารการ
เรียนรู้ศิลปะ 

- การพัฒนาทักษะทางด้านศิลปะ 
- ส่งเสริมความสามารถทางด้านศิลปะ 

37,500 
 

6,700 
7,100 

 
 

5,000 
 

37,500 
 

11,700 
7,100 

 กิจกรรมที่ 5 ยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร ์
- ซื้อสื่อการเรียนการสอน 
- ค่ายคณิตศาสตร์  

16,000 
 
 

16,000 
 

17,000 
 
 
 

17,000 

  33,000 
 
 

16,000 
17,000 

 กิจกรรมที่ 6 ส่งเสริมนักเรียนเรียน
ร่วมพัฒนาเต็มศักยภาพ 
- จัดจัดซื้อวัสดุเรียนรวม 
- พัฒนาสื่อการเรียนการสอนเรียน

รวม 

4,500 
 

3,200 
1,300 

   4,500 
 

3,200 
1,300 

 กิจกรรมที่ 7 ยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนกลุ่มสาระสังคม
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
- พัฒนาสื่อของกลุ่มสาระสังคม 

20,000 
 
 

20,000 

   20,000 
 
 

20,000 
 กิจกรรมที่ 8 ยกระดับผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนกลุ่มสาระสุขศึกษา 
พลศึกษา 
- จัดซื้ออุปกรณ์การเรียนการสอน
พลศึกษา 

42,000 
 

 
 
42,000 

   42,000 
 

 
 

42,000 
 กิจกรรมที่ 9 แนะแนวสัญจร 5,000    5,000 
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โรงเรียนพรุพีพิทยาคม สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร  
  
 

ที ่ กิจกรรม 

งบประมาณ 

งบประมาณ
ที่ได้รับการ

จัดสรร 
เงิน

อุดหนุน 

เรียนฟรี  
15 ปี/

กิจกรรม
พัฒนา
ผู้เรียน 

รายได้ อ่ืนๆ 

 กิจกรรมที่ 10 จัดหาวัสดุสนับสนุน
การเรียนการสอน งาน และ
สำนักงาน 
- จัดซื้ออุปกรณ์สนับสนุนการเรียน
การสอนและวัสดุสำนักงาน 

203,000 
 
 

203,000 
 

   203,000 
 
 

203,000 

 กิจกรรมที่ 11 ส่งเสริมคุณภาพ
การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
- จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ 

30,000 
 

30,000 

   30,000 
 

30,000 
 กิจกรรมที่ 12 ส่งเสริมทักษะ

วิชาการด้านทักษะชีวิต (ต่อเนื่อง) 
15,000    15,000 

 กิจกรรมที่ 13 ส่งเสริมความเป็น
เลิศทางวิชาการ (ต่อเนื่อง) 
- กิจกรมแข่งขันทักษะทางวิชาการ
ในภูมิภาค 
- กิจกรมแข่งขันทักษะทางวิชาการ
ระดับเขตพ้ืนที่ 
- กิจกรมแข่งขันทักษะทางวิชาการ
ระดับภาคใต้ 
- กิจกรมแข่งขันทักษะทางวิชาการ
ระดับชาติ 

107,240 
 

107,240 
 
 

200,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 

  307,240 
 

157,240 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 

 กิจกรรมที่ 14 ส่งเสริมและพัฒนา 
ลูกเสือ เนตรนารี  (ต่อเนื่อง) 

 120,000   120,000 

 กิจกรรมที่ 15  โครงการทัศน
ศึกษาตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี
อย่างมีคุณภาพ (ต่อเนื่อง) 

 375,000 
 

  375,000 
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โรงเรียนพรุพีพิทยาคม สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร  
  
 

ที ่ กิจกรรม 

งบประมาณ 

งบประมาณ
ที่ได้รับการ

จัดสรร 
เงิน

อุดหนุน 

เรียนฟรี  
15 ปี/

กิจกรรม
พัฒนา
ผู้เรียน 

รายได้ อ่ืนๆ 

 กิจกรรมที่ 16 เพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน์ ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปลาย (ต่อเนื่อง) 

 5,000   5,000 

 กิจกรรมที่ 17 
จัดหาครุภัณฑ์โทรทัศน์ แอลอีดี ( 
LED TV) แบบ Smart TV หรือ 
Android TV     
ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ 
- โทรทัศน์ แอลอีดี ( LED TV) 
แบบ Smart TV หรือ Android TV 
ขนาดไม่น้อยกว่า 55 นิ้ว 
- สายสัญญาณ HDMI ความยาว 5 
เมตร 
- อุปกรณ์แขวนจอโทรทัศน์ติดผนัง 
จอโทรทัศน์ติดผนัง 

46,000 
 
 
 
 

40,000 
 
 

2,000 
 

4,000 

   46,000 
 
 
 
 

40,000 
 
 

2,000 
 

4,000 

2 ส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 
 กิจกรรมที่ 1 รณรงค์ ป้องกัน 

แก้ปัญหายาเสพติดในรั้ว ฟ้า-ขาว 
- วันต่อต้านยาเสพติด 
- วันงดสูบบุหรี่โลก 
- กิจกรรมโรงเรียนปลอดบุหรี่ 
- ทูบีนัมเบอร์วัน 
- ค่ายอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับโทษ

และพิษภัยของสารเสพติด 
- ค่ายอบรมเชิงปฏิบัติการ หยุดท้อง 
วัยใส 

 
 
 

21,320 
 

2,700 
3,000 
2,620 
1,000 
7,000 

 
5,000 

  21,320 
 

27,00 
3,000 
2,620 
1,000 
7,000 

 
5,000 



แผนปฏิบัติราชการประจำปีการศึกษา 2565                         64 

โรงเรียนพรุพีพิทยาคม สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร  
  
 

ที ่ กิจกรรม 

งบประมาณ 

งบประมาณ
ที่ได้รับการ

จัดสรร 
เงิน

อุดหนุน 

เรียนฟรี  
15 ปี/

กิจกรรม
พัฒนา
ผู้เรียน 

รายได้ อ่ืนๆ 

 กิจกรรมที่ 2 ส่งเสริม
ประชาธิปไตยในโรงเรียน 
- กิจกรรมเลือกตั้งคณะกรรมการ

นักเรียน 
- กิจกรรมอบรมส่งเสริมภาวะผู้นำ

คณะกรรมการสภานักเรียน 
- วัสดุในการจัดเก็บข้อมูล

ระบบงานส่งเสริมประชาธิปไตย
ในโรงเรียน 

15,280 
 

7,280 
 

5,500 
 

2,500 

   15,280 
 

7,280 
 

5,500 
 

2,500 

 กิจกรรมที่ 3 ระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 
- ประชุมผู้ปกครองนักเรียน 
- กิจกรรมเยี่ยมบ้าน 
- วัสดุอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลระบบ
ดูแลนักเรียน  

51,540 
 

31,940 
12,300 
7,300 

   51,540 
 

31,940 
12,300 
7,300 

 กิจกรรมที่ 4 ส่งเสริมวินัย 
คุณธรรมจริยธรรม 
- เด็กดีประจำเดือน 
- ขับข่ีปลอดภัยใส่ใจกฎจราจร 
- จัดอบรมคุณธรรมส่งเสริมเด็กดีมี
วินัย 

 7,950 
 

2,000 
1,150 
4,800 

  7,950 
 

2,000 
1,150 
4,800 

 กิจกรรมที่ 5 ส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม / วันสำคัญทาง
พระพุทธศาสนา 

6,380    6,380 

 กิจกรรมที่ 6 วันส่งท้ายปีเก่า
ต้อนรับปีใหม่ 

10,300 
 

   
 

10,300 
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โรงเรียนพรุพีพิทยาคม สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร  
  
 

ที ่ กิจกรรม 

งบประมาณ 

งบประมาณ
ที่ได้รับการ

จัดสรร 
เงิน

อุดหนุน 

เรียนฟรี  
15 ปี/

กิจกรรม
พัฒนา
ผู้เรียน 

รายได้ อ่ืนๆ 

- วัสดุอุปกรณ์ตกแต่งสถานที่
สวยงาม 

- ดอกไม้พลาสติกจัดตกแต่งสถานที่ 
- ค่าเข้าเล่มเอกสารกิจกรรม  
- ป้ายไวนิล 
- *ของขวัญผู้โชคดีในนามโรงเรียน 

2 ชิ้น  

3,000 
800 
300 

1,200 
5,000 

 
 

 

3,000 
800 
300 

1,200 
5,000 

 กิจกรรมที่ 7 สรรหาคนดี  มีจิต
สาธารณะ 
- สรรหาคนดี  มีจิตสาธารณะ 
- อ่ืน ๆ 

  4,500 
 

3,500 
1,000      

  4,500 
 

3,500 
1,000      

 กิจกรรมที่ 8 ปฐมนิเทศนักเรียน
ใหม่ 

8,200    8,200 

 กิจกรรมที่ 9 ปัจฉิมนิเทศนักเรียน  
ประจำปีการศึกษา 2565 

31,010    31,010 

 กิจกรรมที่ 10 กีฬาต้านยาเสพติด 
- ค่ารางวัลตามชนิดกีฬาต่าง ๆ  

3,000 
3,000 

   3,000 
3,000 

 กิจกรรมที่ 11 ทดสอบสมรรถภาพ
ทางกาย 
- แผ่นยางยืนกระโดดไกล 

3,000 
 

3,000 

   3,000 
 

3,000 
 กิจกรรมที่ 12 วันแม่ 

- ดอกไม้พลาสติกจัดตกแต่งบอร์ด
กลาง 

- รางวัลสำหรับนักเรียนร่วม
กิจกรรมต่างๆ 

- ค่าเข้าเล่มเอกสารกิจกรรม  

2,000 
300 

 
1,200 

 
360 

   2,000 
300 

 
1,200 

 
360 
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โรงเรียนพรุพีพิทยาคม สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร  
  
 

ที ่ กิจกรรม 

งบประมาณ 

งบประมาณ
ที่ได้รับการ

จัดสรร 
เงิน

อุดหนุน 

เรียนฟรี  
15 ปี/

กิจกรรม
พัฒนา
ผู้เรียน 

รายได้ อ่ืนๆ 

- กระดาษจัดทำเกียรติบัตร 140 140 
 กิจกรรมที่ 13 วันคล้ายวันกำเนิด

โรงเรียน 
-  กิจกรรมวันคล้ายวันกำเนิด
โรงเรียน 

4,290 
4,290 

   4,290 
4,290 

 กิจกรรมที่ 14 วันไหว้ครู   
- ดอกไม้พลาสติกตกแต่งสถานที่ 
- ค่าเข้าเล่มกิจกรรม 2 เล่ม 
- รางวัลประกวดพานไหว้ครู 
- ไวนิลภาพและข้อความ 
- อุปกรณ์ตกแต่งสถานที่ 
- กระดาษพิมพ์เกียรติบัตร 
- ของที่ระลึกครูอาวุโส 

6,800 
     600 

300 
3,600 
1,200 

     600 
     200 

300 

 
 

  6,800 
     600 

300 
3,600 
1,200 

     600 
     200 

300 
 กิจกรรมที่ 15 วันสารทไทย 7,000    7,000 
3 พัฒนาศักยภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมทำป้าย

ประชาสัมพันธ์และทำเนียบ
บุคลากร 
- บอร์ดทำเนียบบุคลากร 
- บอร์ดวิสัยทัศน์งานบุคลากร 
- บอร์ดจรรยาบรรณครู 
- บอร์ดทำเนียบกรรมการ

สถานศึกษา 
- บอร์ด ความรู้งานบุคคลที่ครูควรรู้ 

22,910 
 

6,910 
4,000 
4,000 
4,000 
4,000 

   22,910 
 

6,910 
4,000 
4,000 
4,000 
4,000 

 กิจกรรมที่ 2 จัดจ้างครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

240,000  360,000  600,000 
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โรงเรียนพรุพีพิทยาคม สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร  
  
 

ที ่ กิจกรรม 

งบประมาณ 

งบประมาณ
ที่ได้รับการ

จัดสรร 
เงิน

อุดหนุน 

เรียนฟรี  
15 ปี/

กิจกรรม
พัฒนา
ผู้เรียน 

รายได้ อ่ืนๆ 

 กิจกรรมที่ 3 พัฒนาบุคลากร 36,000    36,000 
 กิจกรรมที่ 4 ศึกษาดูงาน 120,000   

 
120,000 

 กิจกรรมที่ 5 สร้างขวัญกำลังใจ 33,490    33,490 
4 พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญตามมาตรฐานสากล 
 กิจกรรมที่ 1 พัฒนาการจัดการ

เรียนด้วยสื่อ ICT 
- ชุดเครื่องเสียงและไมค์ไร้สาย 

20,000 
 

20,000 

   20,000 
 

20,000 
 กิจกรรมที่ 2 English Tour 13,000    13,000 
 กิจกรรมที่ 3 พัฒนาทักษะการใช้

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
- Important Day 
- Crossword 
- English/ Chinese Songs 

Contest 

20,000 
 

8,000 
10,000 
2,000 

   20,000 
 

8,000 
10,000 
2,000 

 กิจกรรมที่ 4 ส่งเสริมทักษะการใช้
ภาษาไทยในวันสำคัญต่างๆ 

2,300    2,300 

 กิจกรรมที่ 5 สัปดาห์วิทยาศาสตร์ 
, ค่ายวิทยาศาสตร์ , ค่ายดารา
ศาสตร์  
- กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 
- กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ 
-  กิจกรรมค่ายดาราศาสตร์ 

 55,500 
 

10,000 
20,000 
25,500 

  55,500 
 

10,000 
20,000 
25,500 

 กิจกรรมที่ 6 สัปดาห์อาเซียน 
- วัสดุอุปกรณ์จัดกิจกรรมหน้าเสา
ธง 
- ของรางวัล 

3,000 
2,700 
300 

   3,000 
2,700 
300 
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โรงเรียนพรุพีพิทยาคม สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร  
  
 

ที ่ กิจกรรม 

งบประมาณ 

งบประมาณ
ที่ได้รับการ

จัดสรร 
เงิน

อุดหนุน 

เรียนฟรี  
15 ปี/

กิจกรรม
พัฒนา
ผู้เรียน 

รายได้ อ่ืนๆ 

 กิจกรรมที่ 7 ส่งเสริมทักษะการ
จัดทำหนังสือเล่มเล็ก 

8,360    8,360 

 กิจกรรมที่ 8 เทศกาลปีใหม่จีน  

(春节快乐) 
- วัสดุอุปกรณ์จัดกิจกรรมหน้าเสา
ธง 
- วัสดุอุปกรณ์จัดกิจกรรมใน
ห้องเรียน 
- ของรางวัล 

4,500 
 

3,500 
700 
300 

 
  4,500 

 
3,500 
700 
300 

 กิจกรรมที่ 9 วันสุนทรภู่ “ครูกวี
ศรีสยาม” 
- การจัดบอร์ดประวัติผลงานของ

สุนทรภู่ 
- การแสดงบนเวที 

4,500 
 

1,000 
 

3,500 

   4,500 
 

1,000 
 

3,500 

 กิจกรรมที่ 10 การพัฒนาการคิด
วิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ 
อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
และแก้ปัญหา 
- ส่งเสริมการทำโครงงาน 
- ส่งเสริมทักษะอาชีพ 

20,000 
 
 
 

10,000 
10,000 

   20,000 
 
 
 

10,000 
10,000 

 กิจกรรมที่ 11 การแข่งขันกีฬา
อำเภอบ้านนาสาร 
- ค่าชุดแข่งขันกรีฑา 
- ค่าเบี้ยเลี้ยงเก็บตัวนักกีฬา 
- ค่าขบวนพาเหรด 
- ค่าใช้สอยอ่ืน ๆ 

15,000 
 

8,000 
5,000 
1,500 
500 

   15,000 
 

8,000 
5,000 
1,500 
500 
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โรงเรียนพรุพีพิทยาคม สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร  
  
 

ที ่ กิจกรรม 

งบประมาณ 

งบประมาณ
ที่ได้รับการ

จัดสรร 
เงิน

อุดหนุน 

เรียนฟรี  
15 ปี/

กิจกรรม
พัฒนา
ผู้เรียน 

รายได้ อ่ืนๆ 

 กิจกรรมที่ 12 การแข่งขันกรีฑา
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
- ค่าชุดแข่งขันกรีฑา 
- ค่าเบี้ยเลี้ยงเก็บตัวนักกีฬา 
- ค่าใช้สอยอ่ืน ๆ 

10,000 
 

7,000 
2,500 
500 

   10,000 
 

7,000 
2,500 
500 

 กิจกรรมที่ 13 ส่งเสริมความเป็น
เลิศทางกีฬา 

10,000    10,000 

 กิจกรรมที่ 14 กรีฑาสี 
- ค่าบำรุงคณะสี 
- ค่ารางวัล(ขนมปัง) 
- ค่าใช้สอยอ่ืน ๆ  

 
70,000 
40,000 
8,000 
22,000 

  70,000 
40,000 
8,000 
22,000 

 กิจกรรมที่ 15  วันภาษาไทย
แห่งชาติ 
-จัดบอร์ดวันภาษาไทย 
-รางวัลผู้เข้าประกวดการคักลายมือ
และประกวดตอบคำถาม 

3,000 
 

1,500 
1,500 

   3,000 
 

1,500 
1,500 

5 โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาด้วยหลักธรรมมาภิบาล เน้นการมีส่วนร่วม 
 กิจกรรมที่ 1 ปรับปรุงหลักสูตร

สถานศึกษา 
- กิจกรรมพัฒนาหลักสูตร

สถานศึกษา 
- กิจกรรมจัดทำประมวลรายวิชา 
- กิจกรรมประเมินหลักสูตร

สถานศึกษา 

18,600 
 

15,600 
2,000 
1,000 

   18,600 
 

15,600 
2,000 
1,000 

 กิจกรรมที่ 2 การพัฒนาระบบงาน
ทะเบียนนักเรียน 

15,000 
 

   15,000 
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โรงเรียนพรุพีพิทยาคม สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร  
  
 

ที ่ กิจกรรม 

งบประมาณ 

งบประมาณ
ที่ได้รับการ

จัดสรร 
เงิน

อุดหนุน 

เรียนฟรี  
15 ปี/

กิจกรรม
พัฒนา
ผู้เรียน 

รายได้ อ่ืนๆ 

- การจัดทำข้อมูลทะเบียนนักเรียน 
- การให้บริการการขอเอกสาร

แสดงผลการเรียนหรือใบรับรอง 
- การตรวจสอบวุฒิการศึกษา 
- การจัดทำเอกสารการจบหลักสูตร

ของนักเรียนระดับชั้น ม.3 และ 
ม.6 

- การมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จ
การศึกษา 

3,000 
1,000 

 
1,000 
5,000 

 
5,000 

3,000 
1,000 

 
1,000 
5,000 

 
5,000 

 กิจกรรมที่ 3 จัดซื้อวัสดุการเงิน
และบัญชี 

44,737    44,737 

 กิจกรรมที่ 4 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน 
(ธุรการ) 

15,280    15,280 

 กิจกรรมที่ 5 จ่ายเงินสมทบ
ประกันสังคมฝ่ายนายจ้าง 

6,000    6,000 

 กิจกรรมที่ 6 ค่าสาธารณูปโภค 
- ค่าไฟฟ้า 
- ค่าเช่าใช้สัญญาณInternet 
- ค่าโทรศัพท์ 
- ค่าน้ำประปา 
- ค่าฝากส่งไปรษณีย์ 

420,000 
342,800 
64,200 
2,000 
10,000 
1,000 

   420,000 
342,800 
64,200 
2,000 
10,000 
1,000 

 กิจกรรมที่ 7 จัดทำแผนปฏิบัติ
ราชการประจำปีการศึกษา 2566 

30,000    30,000 

 กิจกรรมที่ 8 พัฒนาระบบงานกลุ่ม
งานบริหารงบประมาณ 
 

17,663    17,663 
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โรงเรียนพรุพีพิทยาคม สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร  
  
 

ที ่ กิจกรรม 

งบประมาณ 

งบประมาณ
ที่ได้รับการ

จัดสรร 
เงิน

อุดหนุน 

เรียนฟรี  
15 ปี/

กิจกรรม
พัฒนา
ผู้เรียน 

รายได้ อ่ืนๆ 

6 โครงการพัฒนาอาคารสถานที สิ่งแวดล้อม แหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 
 กิจกรรมที่ 1 พัฒนาระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
- พัฒนาระบบอินเทอร์เน็ตโรงเรียน 
- พัฒนาระบบเว็บไซต์โรงเรียนและ

แอปพลิเคชั่น 

20,000 
 

10,000 
10,000 

   20,000 
 

10,000 
10,000 

 กิจกรรมที่ 2 ปรับปรุงภูมิทัศน์ 30,000    30,000 
 กิจกรรมที่ 3 งานยานพาหนะ 

- ทำ พรบ และประกันภัย 
- ซ่อมบำรุงยานพาหนะโรงเรียน 
- เติมน้ำมันรถโรงเรียน 

20,000 
3,000 
10,000 
7,000 

   20,000 
3,000 
10,000 
7,000 

 กิจกรรมที่ 4 พัฒนาโสตทัศน
ศึกษาและเทคโนโลยี 

10,000 
 

   10,000 
 

 กิจกรรมที่ 5 งานอนามัย 
- จัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ 

13,000 
13,000 

   13,000 
13,000 

 กิจกรรมที่ 6 พัฒนาอาคารสถานที่  
สิ่งแวดล้อม แหล่งเรียนรู้และ
สาธารณูปโภค 

184,320    184,320 

 กิจกรรมที่ 7 โรงอาหาร 500 ที่นั่ง 6,244,000    6,244,000 
 กิจกรรมที่ 8 ร่วมกิจกรรมงาน

กองทุนสาธารณกุศล   
- พวงหรีด (พัดลม/ ดอกไม้สด) 
- พวงหรีด (พัดลม 

 
 

  47,823 
 
 

47,823 
 
 

 กิจกรรมที่ 9 ประชาสัมพันธ์  10,000    10,000 
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โรงเรียนพรุพีพิทยาคม สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร  
  
 

ที ่ กิจกรรม 

งบประมาณ 

งบประมาณ
ที่ได้รับการ

จัดสรร 
เงิน

อุดหนุน 

เรียนฟรี  
15 ปี/

กิจกรรม
พัฒนา
ผู้เรียน 

รายได้ อ่ืนๆ 

 กิจกรรมที่ 10 จัดเตรียมสถานที่
วันสำคัญทางสถาบัน
พระมหากษัตริย์ 

15,000    15,000 

 กิจกรรมที่ 11 ซ่อมแซมอัฒจันทร์ 67,000    67,000 
7 โครงการพัฒนานักเรียนตามนโยบายและจุดเน้นและการดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
 กิจกรรมที่ 1 จัดการเรียนการสอน 

ช่วงการแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา 
2019   

10,000    10,000 

 กิจกรรมที่ 2 โรงเรียนโปร่งใส 
(ต้านทุจริต) 
- ซื้อวัสดุการจัดทำเอกสารโรงเรียน
สุจริตและต้านทุจริต  

5,000 
 

5,000 

   5,000 
 

5,000 

 กิจกรรมที่ 3 : โครงการโรงเรียน
ปลอดขยะ (Zero Waste 
School) 

10,000    10,000 

 กิจกรรมที่ 4 โครงการสถานศึกษา
พอเพียง 
- กิจกรรมบูรณาการการเรียนรู้

เศรษฐกิจพอเพียง 
- กิจกรรมส่งเสริมการออมธนาคาร

โรงเรียน 
- กิจกรรมตลาดนัดเศรษฐกิจ

พอเพียง 
- กิจกรรมธนาคารขยะ 

10,000 
 

1,500 
 

2,000 
 

1,000 
- 

1,500 
 
 

   10,000 
 

1,500 
 

2,000 
 

1,000 
- 

1,500 
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โรงเรียนพรุพีพิทยาคม สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร  
  
 

 

 

 

 

ที ่ กิจกรรม 

งบประมาณ 

งบประมาณ
ที่ได้รับการ

จัดสรร 
เงิน

อุดหนุน 

เรียนฟรี  
15 ปี/

กิจกรรม
พัฒนา
ผู้เรียน 

รายได้ อ่ืนๆ 

- กิจกรรมลดขยะอินทรีย์ลด
ปริมาณขยะในโรงเรียนและลด
การใช้ที่ฟุ่มเฟือย 

- กิจกรรมรณรงค์การปิด-เปิด
เครื่องใช้ไฟฟ้าในห้องเรียน 
ห้องพักครู และห้องปฏิบัติการ
เมื่อไม่ใช้งาน 

- กิจกรรมรณรงค์ ลดภาวะโลกร้อน 
- กิจกรรมปลูกผักปลอดสารพิษ 

1,000 
 
 

1,000 
2,000 

1,000 
 
 

1,000 
2,000 

 กิจกรรมที่ 5 ออมแห่งชาติ 
(ธนาคารโรงเรียน) 
- กิจกรรมส่งเสริมการออมธนาคาร

โรงเรียน 
- กิจกรรมตลาดนัดเศรษฐกิจ

พอเพียง 

1,000 
 

500 
 

500 

   1,000 
 

500 
 

500 

 กิจกรรมที่ 6 บริษัทสร้างการดี 10,000    10,000 
 กิจกรรมที่ 7 การบริหารงาน 

ส่งเสริม พัฒนา สนับสนุนด้าน
การศึกษา 

140,000    140,000 

 กิจกรรมที่ 8 ประกันอุบัติเหตุของ
นักเรียน 

  133,200 
(512*260) 
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ส่วนที่ 5 
โครงการทางยุทธศาสตร์ 
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โครงการที่ 1 
โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ 

ทางวิชาการของผู้เรียน 
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ชื่อโครงการ     โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
สนองยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ของสพฐ ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

กลยุทธ์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพ่ือบรรลุเป้าหมายโลกเพ่ือการ
พัฒนายั่งยืน(SDGs) เพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

สนองยุทธศาสตร์ของ สพม.สฎชพ.        ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมการ 
จัดการศึกษา เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 

สนองยุทธ์ศาสตร์โรงเรียน              ยุทธศาสตร์ข้อที่ 1 พัฒนาคุณภาพนักเรียนตามมาตรฐานสากล 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางสาวฎรินทร  คงมณี 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ       กลุ่มงานบริหารวิชาการ 
ลักษณะโครงการ    ใหม ่  ต่อเนื่อง   
สอดคล้องการประกันคุณภาพ   มฐ.1 (1.1) ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน 
สนับสนุนพันธกิจของโรงเรียน จัดการศึกษาให้มีค ุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ 

เทียบเคียงมาตรฐานสากล 
สนับสนุนเป้าประสงค์ของโรงเรียน          ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและศักยภาพเป็นพลโลก 

หลักการและเหตุผล 
 การพัฒนาคุณภาพนักเรียน ตามมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน พ.ศ. 2561           
ได้กำหนดมาตรฐานให้นักเรียนมีคุณภาพของผู้เรียน ออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  
และคุณลักษณะที ่พึงประสงค์ของผู ้ เร ียน ซึ ่งผลสัมฤทธิ ์ทางการเร ียนของผู ้ เร ียน นักเร ียนจะต้อง                    
มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์     
คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม     
มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีผลการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกศึกษา    
และมีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่อการทำงาน เพื่อให้เกิดการพัฒนาจึงจะต้องยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางวิชาการของผู้เรียน 

วัตถุประสงค์ 
 1. ส่งเสริมนักเรียนให้มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร การคิดคำนวณ 
 2. ส่งเสริมนักเรียนให้มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น และแก้ปัญหา 
 3. ส่งเสริมนักเรียนให้มีการพัฒนานวัตกรรม 
 4. ส่งเสริมนักเรียนให้มีความสามารถใช้เทคโนโลยี สารสนเทศ และการสื่อสารได้ 
 5. ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษากำหนด 
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 6. ส่งเสริมนักเรียนมีความรู้ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 
เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 
  1. นักเรียน จำนวน 498 คน 

 2. ครูและบุคลากร 42 คน 
 เชิงคุณภาพ 
  1. ปรับปรุงพัฒนากระบวนการบริหารจัดการและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
   1.1 ร้อยละ 95 นักเรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน และการคิดคำนวณ 

1.2 ร้อยละ 95 นักเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ
อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา 
1.3 ร้อยละ 90 นักเรียนมีความสามารถในการพัฒนานวัตกรรม 
1.4 ร้อยละ 80 นักเร ียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี สารสนเทศ และ          
การสื่อสารได้ 
1.5 ร้อยละ 85 นักเรียนสามารถยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษากำหนด 
1.6 ร้อยละ 85 นักเรียนสามารถ มีส่งเสริมนักเรียนมีความรู้ทักษะพื้นฐาน และ   
เจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 

งบประมาณ 
เงินอุดหนุน 276,960 บาท 
ค่าตอบแทน   5400 บาท  ค่าใช้สอย  247160  บาท  ค่าวัสดุ 250160 บาท 

รายการค่าใช้จ่าย 
งบประมาณ 

ค่าตอบแทน 
ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ รวม 

กิจกรรมที่ 1 พัฒนาการจัดการเรียนการสอนและ
การสร้างนวัตกรรม 
 จัดซื้ออุปกรณ์พัฒนาการจัดการเรียนการสอน 
 ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม 
 รับสมัครนักเรียนใหม่ ปีงบประมาณ 2566 
 จัดทำตารางสอน 

  
 
 
 

4,000 
7,500 

 
 

144,710 
6,000 
2,000 

 

 
 

144,710 
6,000 
6,000 
7,500 

2. พัฒนาผลสัมฤทธิ์ 8 กลุ่มสาระ 
 ยกผลสัมฤทธิ์การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ 
(ติว o – net) ม.3 และ ม.6 

 
 
 

  
6,000 
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รายการค่าใช้จ่าย 
งบประมาณ 

ค่าตอบแทน 
ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ รวม 

 เปิดบ้านวิชาการ  10,000 16,000 

3. พัฒนาผลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้การงานอาชีพ  
 ชื้อวัสดุสื่อการและสอนด้านการเกษตรและ
อุตสาหกรรม 
 ซื้อเมล็ดพันธ์เพ่ือการสอนเกษตร 
 ซื้อวัสดุฝึกกลุ่มสาระ(คหกรรม)  

   
 
 

3,100 
1,230 
4,720 

 
 
 

3,100 
1,230 
4,720 

4. พัฒนาผลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสาระกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ ศิลปะ 
 พัฒนาสื่อการสอนกลุ่มสารการเรียนรู้ศิลปะ 

-ทัศนศิลป์ 
-ดนตรี 
-นาฏศิลป์ 

 การพัฒนาทักษะทางด้านศิลปะ 
 ส่งเสริมความสามารถทางด้านศิลปะ 

 
 

1,800 

 
 

8,000 

 
 

42,000 

 
 

51,800 

5. ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร ์  

3,600 4,900 10,900 19,400 

6. ส่งเสริมนักเรียนเรียนร่วมพัฒนาเต็มศักยภาพ - - 4,500 4,500 
7. ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระสังคม
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

- - 7,000 7,000 

8. ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระ     
สุขศึกษา พลศึกษา 
 จัดซื้ออุปกรณ์การเรียนการสอนพลศึกษา 

  
 

-  
 

29,800 

9. แนะแนวสัญจร   5,000 5,000 
รวม 5,400 24,400 247160 276,960 

ระยะเวลาดำเนินการ 
กิจกรรมที่ 1 พัฒนาความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดคำนวณ (มีนาคม 

2565-เมษายน 2566) 
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กิจกรรมที่ 2 การพัฒนาการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น           
และแก้ปัญหา (มีนาคม 2565 -เมษายน 2566) 

กิจกรรมที่ 3 จัดหาอุปกรณ์พัฒนากลุ่มสาระ/ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม (มีนาคม 2565-เมษายน 2566) 
กิจกรรมที่ 4 ส่งเสริมนักเรียนใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (มีนาคม 2565-เมษายน 2566) 
กิจกรรมที่ 5 พัฒนาผลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 สาระ (มีนาคม 2565-เมษายน 2566) 
กิจกรรมที่ 6 ส่งเสริมทักษะวิชาการด้านทักษะชีวิต (มีนาคม 2565-เมษายน 2566) 

สถานที่ในการดำเนินงาน  โรงเรียนพรุพีพิทยาคม  อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

กิจกรรม ขั้นตอนการปฏิบัติกิจกรรม 
 กิจกรรมที่ 

1. พัฒนาการจัดการเรียนการสอนและการสร้างนวัตกรรม 
 จัดซื้ออุปกรณ์พัฒนาการจัดการเรียนการสอน 
 ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม 
 รับสมัครนักเรียนใหม่ 
 จัดทำตารางสอน 

2. พัฒนาผลสัมฤทธิ์ 8 กลุ่มสาระ 
 ยกผลสัมฤทธิ์การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ( ติว o – net ) ม.3 และ ม.6 
 เปิดบ้านวิชาการ 

3. พัฒนาผลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ  
 ชื้อวัสดุสื่อการและสอนด้านการเกษตรและอุตสาหกรรม 
 ซื้อเมล็ดพันธ์เพ่ือการสอนเกษตร 
 ซื้อวัสดุฝึกสาระ (คหกรรม) 

4. พัฒนาผลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสาระกลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ 
 พัฒนาสื่อการสอนกลุ่มสารการเรียนรู้ศิลปะ 
 การพัฒนาทักษะทางด้านศิลปะ 
 ส่งเสริมความสามารถทางด้านศิลปะ 

5. ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
 ซื้อสื่อการเรียนการสอน 
 ค่ายคณิตศาสตร์ 

6. ส่งเสริมนักเรียนเรียนร่วมพัฒนาเต็มศักยภาพ 
 จัดจัดซื้อวัสดุเรียนรวม 
 พัฒนาสื่อการเรียนการสอนเรียนรวม 
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7. ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 ซื้อตู้เหล็กและวัสดุตกแต่งห้องกลุ่มสาระ 

8. ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระสุขศึกษา พลศึกษา 
 จัดซื้ออุปกรณ์การเรียนการสอนพลศึกษา 

9. แนะแนวสัญจร 

ขั้นตอนการปฏิบัติกิจกรรม 
ขั้นตอนปฏิบัติ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1. ทีมงาน (Team) 
1.1 ประชุมคณะกรรมการเพ่ือจัดทำโครงการ/กิจกรรม 
1.2 แต่งตั้งคณะกรรมการ 

มีนาคม 65 นางสาวฏรินทร คงมณี 
 

2. ตรวจสอบก่อนดำเนินการ 
2.1 ประเมินแผนก่อนดำเนินกิจกรรม 
     - วัตถุประสงค์กิจกรรม 
     - เป้าหมายของกิจกรรม 
     - การอนุมัติกิจกรรม 

พฤษภาคาคม 65 นางสาวฏรินทร คงมณี 
 

3. วางแผนก่อนดำเนินการ 
- จัดทำเอกสาร 
- จัดเตรียมเอกสาร 
- จัดเตรียมสถานที่ในการดำเนินงาน 

พฤษภาคาคม 65 นางสาวฏรินทร คงมณี 
 

4. ปฏิบัติ  
4.1 ประชุมชี้แจง 
4.2 แต่งตั้งคณะทำงาน 
4.3 ปฏิบัติตามแผนงานโครงการ 
4.4 สรุปผล 
4.5 รายงานผล  

พฤษภาคาคม 65 นางสาวฏรินทร คงมณี 
 

5. เรียนรู้ร่วมกัน 
- การนิเทศ กำกับ ติดตาม กิจกรรม 
- สังเกต 
- นิเทศ 
- ติดตามระหว่างการดำเนินการ 
- หน้าที่รับผิดชอบ 
- ปัญหาระหว่างการทำงาน 

ก.ค. 65- เม.ย. 66 นางสาวฏรินทร คงมณี 
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ขั้นตอนปฏิบัติ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
- การทำงานตรงตามเวลาที่กำหนด 

 
6. การปรับปรุงพัฒนางาน 
6.1 การปรับปรุงแก้ไขพัฒนางาน 
6.2 สรุปรายงานผลกิจกรรม 

- รายงานสรุปกิจกรรม 
- แบบประเมินผล 
- แบบสอบถามความพึงพอใจ 

ก.ค. 65- เม.ย. 66 นางสาวฏรินทร คงมณี 
 
 

7 การปรับปรุงพัฒนางาน 
- รับฟังข้อเสนอแนะจากผู้เกี่ยวข้องเป็นแนวทางใน

การดำเนินกิจกรรม 

ก.ค. 65- เม.ย. 66 นางสาวฏรินทร คงมณี 
 

 
การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ เป้าหมาย 
วิธีการวัดผล
ประเมินผล 

เครื่องมือวัด
ประเมินผล 

เชิงปริมาณ 95 การลงทะเบียน แบบลงทะเบียน 
เชิงคุณภาพ 
    1. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทาง
วิชาการของผู้เรียนเป็นไปตามแผน
มากน้อยเพียงใด 
   2. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทาง
วิชาการของผู้เรียนเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์มากน้อยเพียงใด 
   3. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทาง
วิชาการของผู้เรียนมีประสิทธิภาพ 
ตรวจสอบได้ เป็นปัจจุบัน 
   4. ครูได้รับการส่งเสริมและพัฒนา
ตนให้มีศักยภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ 
    

 
95 
 
 

95 
 
 

95 
 

 
95 

 

  
สอบถาม  นิเทศ 
 
 
สังเกต  สอบถาม 
นิเทศ 
 
สังเกต  สอบถาม 
นิเทศ 
 
สังเกต  สอบถาม 
นิเทศ 
 

 
แบบสอบถาม 
 
 
แบบสังเกต 
แบบสอบถาม 
แบบนิเทศ 
แบบสังเกต 
แบบสอบถาม 
แบบนิเทศ 
แบบสังเกต 
แบบสอบถาม 
แบบนิเทศ 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ    นักเรียนดีรับการพัฒนายกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น 
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แบบเสนอกิจกรรมในโครงการ/งาน 
โรงเรียนพรุพีพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร 

ประจำปีงบประมาณ 2565 

กิจกรรม    พัฒนาการจัดการเรียนการสอนและการสร้างนวัตกรรม 
สนองยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ของสพฐ ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

กลยุทธ์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพ่ือบรรลุเป้าหมายโลกเพ่ือการ
พัฒนายั่งยืน(SDGs) เพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

สนองยุทธศาสตร์ของ สพม.สฎชพ.         ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมการ 
จัดการศึกษา เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 

สนองยุทธ์ศาสตร์โรงเรียน              ยุทธศาสตร์ข้อที่ 1 พัฒนาคุณภาพนักเรียนตามมาตรฐานสากล 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นายปรัชญา  มณีอ่อน 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ       กลุ่มงานบริหารวิชาการ 
ลักษณะโครงการ    ใหม ่  ต่อเนื่อง   
สอดคล้องการประกันคุณภาพ   มฐ.1 (1.1) ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน 
สนับสนุนพันธกิจของโรงเรียน จัดการศึกษาให้มีค ุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ 

เทียบเคียง มาตรฐานสากล 
สนับสนุนเป้าประสงค์ของโรงเรียน          ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและศักยภาพเป็นพลโลก 

1. หลักการและเหตุผล 
การพัฒนาคุณภาพนักเรียนด้านความรู้ของนักเรียนจะต้องมีการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ

ผู้เรียนในด้านต่างต่างๆที่สอดคล้องกับ ความสมารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร การคิดคำนวณ  การคิด
วิเคราะห์  จะต้องพัฒนานักเรียนให้มีการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น และการแก้ปัญหา ส่งผลให้นักเรียนผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการสูงขึ้น 

2. วัตถุประสงค์                     
1. เพื่อจัดหาวัสดุอุปกรณ์ใช้บริหารการจัดการเรียนการสอน 
2. เพื่อให้นักเรียนมีวัสดุ และอุปกรณ์สำหรับการสร้างนวัตกรรม               

3. เป้าหมาย   
3.1 เชิงปริมาณ  

นักเรียน 498 คน  และครู 36  คน 
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3.2 เชิงคุณภาพ  
โรงเรียนมีการบริหารการจัดการเรียนการสอนและการสร้างนวัตกรรมที่มีประสิทธิภาพ 
 

4. กิจกรรม/ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย/ระยะเวลา/สถานที ่

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอน ตัวช้ีวัด 
ค่า  
เป้า 

หมาย 

ระยะเวลา
ดำเนิน
กิจกรรม 

สถานที่
ดำเนิน 
งาน 

ผู้รับผิดชอบ 

1  1. ทีมงาน (Team)    
- ประชุมคณะกรรมการ
ดำเนินงานเพื่อจัดทำ
กิจกรรม     
- แต่งตั้งคณะกรรมการ
ดำเนินงาน 

1. ร้อยละโรงเรยีนมี
วัสดุอุปกรณ์สำหรับ
พัฒนาการจัดการ
เรียนการสอน 
2. ร้อยละของ
นักเรียนมีวัสดุ 
อุปกรณ์สำหรับสร้าง
นวัตกรรม 

100 
 
 

 
80 

ตลอด
ปีงบประมาณ 

โรงเรียน
พรุพี
พิทยา
คม 

นายปรัชญา  
มณีอ่อน 

2 2. ตรวจสอบก่อน
ดำเนินงาน (Check) 
ประเมินแผนงาน 
กิจกรรม ก่อนดำเนินงาน 
ดังนี้    
- วัตถุประสงค์ของ
โครงการ/กิจกรรม     
- เป้าหมายของ
โครงการ/กิจกรรม     
- การอนุมัติโครงการ/
กิจกรรม 

    นายปรัชญา  
มณีอ่อน 

3 3. การวางแผนการ
ดำเนินงาน (Plan)    
- จัดทำกำหนดการ/
ปฏิทินการดำเนินงาน    
- จัดเตรียมเอกสาร     

    นายปรัชญา   
มณีอ่อน 
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ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอน ตัวช้ีวัด 
ค่า  
เป้า 

หมาย 

ระยะเวลา
ดำเนิน
กิจกรรม 

สถานที่
ดำเนิน 
งาน 

ผู้รับผิดชอบ 

- จัดเตรียมสถานที่การ
ดำเนินงาน 

4 4. ปฏิบัติ (Do)  
- จัดซื้อวัสดุสำนักงาน
พัฒนาวิชาการ/วัดผล/
ทะเบียน 
- สร้างสื่อ/นวัตกรรม
การเรียนการสอน 

    1. น.ส.ฏ
รินทร  
คงมณี 
2. นาย
ปรัชญา  มณี
อ่อน 
3. น.ส.สุพัตรา  
จุ้ยจำนงค์ 

5 5. เรียนรู้ร่วมกัน 
(Study)   
- การนิเทศ กำกับ
ติดตาม โครงการ/
กิจกรรม           
1.1 การสังเกต                   
1.2 การนิเทศ     
- ติดตามระหว่าง
ดำเนินงาน           
2.1 หน้าที่ความ
รับผิดชอบ           
2.2 ปัญหาที่เกิดระหว่าง
ดำเนินงาน            
2.3 การดำเนินงานตาม
กรอบระยะเวลา 

    นายปรัชญา   
มณีอ่อน 

6 6. ปรับปรุงพัฒนางาน 
(Act)    
- ประเมินแก้ไขและ
พัฒนาการดำเนินงาน    

    นายปรัชญา   
มณีอ่อน 
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ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอน ตัวช้ีวัด 
ค่า  
เป้า 

หมาย 

ระยะเวลา
ดำเนิน
กิจกรรม 

สถานที่
ดำเนิน 
งาน 

ผู้รับผิดชอบ 

- สรุปรายงานผลการ
ดำเนินงาน ตาม
โครงการ/กิจกรรม           
     2.1 รายงานสรุปผล
โครงการ/กิจกรรม 
     2.2 แบบประเมิน
โครงการ/กิจกรรม            
     2.3 แบบสอบถาม
ความพึงพอใจ 

7 7. ปรับปรุงพัฒนางาน 
(Ratification)   
รับข้อคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะจาก
ผู้เกี่ยวข้องเป็นแนวทางใน
การ ดำเนินงาน/พัฒนา
งาน กิจกรรม ต่อไป 

    นายปรัชญา   
มณีอ่อน 

 
5. งบประมาณ 
 งบประมาณ  69,500 บาท  (หกหม่ืนเก้าพันถ้าร้อยบาทถ้วน) 

 
 
 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

เงินอุดหนุน 
เรียนฟรี 
15 ปี 

รายได้ อ่ืนๆ รวม 

จัดซื้ออุปกรณ์พัฒนาการจัดการเรียนการสอน 144,710    144,710 
ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม 6,000    6,000 
รับสมัครนักเรียน 6,000    6,000 
จัดทำตารางสอน 7,500    7,500 
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ประมาณการค่าใช้จ่าย   

กิจกรรม รายละเอียด 

ลักษณะรายจ่ายงบประมาณ การใช้จ่ายงบ 

ค่าตอบ
แทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ รวม 
ภาค

เรียนที่ 
1 

ภาค
เรียนที่ 

2 

จัดซื้ออุปกรณ์
พัฒนาการจัดการ
เรียนการสอน
และการสร้าง
นวัตกรรม 

- สมุด ปพ.5 (25x600)   15000 15000 7500 7500 

- ซอง สีน้ำตาล ขยายข้าง 
5x1500  

  
7500 7500 3750 3750 

- หมุดเจาะกระดาษ ขนาด 
2 นิ้ว (36x50 = 1800) 

  
1800 1800 1800  

- กระดาษ A4 (500x100)   50000 50000 25000 25000 

- กระดาษคำตอบ 
(25x144 = 3600 

  
3600 3600 3600  

- ปพ.6 (25x180 = 4500)   4500 4500 4500  

- กล่องใส่อุปกรณ์การสอบ 
(18x50 = 900 

  
900 900 900  

- ค่าการจัดการสอบ      
O-Net ม.3 (60x25x2 = 
3000  

  

3000 3000  3000 

- ค่าถ่ายเอกสาร 
10x2000 = 20000 

  
20000 20000 10000 10000 

- ค่ากระดาษไข ค่าหมึก
เครื่องทำสำเนาเอกสาร 
25000 

  

25000 25000 12500 12500 

- ค่าซ่อมเครื่อง
คอมพิวเตอร์ และปริ้น
เตอร์ 5000 

  

5000 5000   

- ค่าหมึกเครื่องพิมพ์ 
2000 อิงค์เจ็ต 

  
2000 2000   

- ค่าหมึกเครื่องพิมพ์ 
เลเซอร์ 1000 

  
1000 1000   



แผนปฏิบัติราชการประจำปีการศึกษา 2565                         87 

โรงเรียนพรุพีพิทยาคม สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร  
  
 

กิจกรรม รายละเอียด 

ลักษณะรายจ่ายงบประมาณ การใช้จ่ายงบ 

ค่าตอบ
แทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ รวม 
ภาค

เรียนที่ 
1 

ภาค
เรียนที่ 

2 

- ค่ากระดาษเกียรติบัตร 
5x280 

  
1400 1400   

- กระดาษสีหน้าปก 120 
แกรม 10x150 = 1500 

  
1500 1500   

- กระดาษโฟโต้ 270 
gram 2X280 = 

  
560 560   

- แฟ้ม 2 ห่วง หนา 6 นิ้ว 
130x5 = 650   

  
650 650   

- แผ่นรองเซ็นต์เอกสาร 
10x40 = 400 

  
400 400   

- ป้ายอะครีลิค สามเหลี่ยม
ตั้งโต๊ะ 5x150 = 750  

  750 750   

- มีดคัตเตอร์ 5 x30 =150    150 150   

รวม    144710 144710   

ส่งเสริมการสร้าง
นวัตกรรม 

- บอร์ดสำหรับการสร้าง 
IoT 

  3000  1500 1500 

- อุปกรณ์สร้างนวัตกรรม   3000  1500 1500 

รวม    6000  3000 3000 

รับสมัครนักเรียน ไวนิล  2000   - 2000 

ค่าอาหารว่างและอาหาร
เที่ยง  

 4000  4000  4000 

รวม   6000  6000  6000 

จัดทำตารางสอน ค่าโฟมบอร์ด  5000  5000 5000  

ค่าอาหารว่างและอาหาร
เที่ยง 

 2500  2500  2500 

รวม   7500  7500 5000 2500 

รวมทั้งหมด     165210   

  *หมายเหตุ งบประมาณถัวจ่ายทุกรายการ 
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6. การประเมินผล 

กิจกรรม ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
เป้า 

หมาย 
วิธีการวัดผล
ประเมินผล 

เครื่องมือวัด
ประเมินผล 

จัดซื้ออุปกรณ์
พัฒนาการจัดการ
เรียนการสอน
และการสร้าง
นวัตกรรม 

เชิงประมาณ 
- ร้อยละของวัสดุและอุปกรณ์
สำหรับการจัดการเรียนการสอน
ในโรงเรียน 
- ร้อยละของครูและนักเรียนมีวัสดุ
อุปกรณ์สำหรับการสร้างนวัตกรรม 
เชิงคุณภาพ     
โรงเรียนมีการจัดการเรียนการ
สอนที่ประสิทธิภาพ 

ร้อย
ละ 
100 

 
 

ระดับ 
ดี 

1. บันทึกการใช้
วัสดุอุปกรณ์ 
 
 
 
2. ความพึงพอใจ
ของผู้เกี่ยวข้อง 

1. แบบบันทึกการ
ใช้วัสดุอุปกรณ์ 
 
 
 
2. แบบประเมิน
ความพึงพอใจ 
 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. โรงเรียนมีวัสดุอุปกรณ์ที่พร้อมใช้ในการจัดการเรียนการสอน  
2. ครูและนักเรียนมีวัสดุอุปกรณ์สำหรับการสร้างและพัฒนานวัตกรรม 

 

 
 
 
 

 
      ลงชื่อ ..................................ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 
            (นายปรัชญา มณีอ่อน) 
        
   ลงชื่อ .......................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
          (นางสวาฏรินทร คงม ี) 
         หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ 
 
     ลงชื่อ ......................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
              ( นายสันติ สวัสดี) 
  หัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณและแผนงาน  

 
ลงชื่อ ...................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 
      (นางสาวฏรินทร  คงมณี) 
       
 
    อนุมัติ              ไม่อนุมัติ 

 
ลงชื่อ...........................................ผู้อนุมัติโครงการ 
          (นาจันทนี  รักษ์ธรรม) 
      ผู้อำนวยการโรงเรียนพรุพีพิทยาคม 
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แบบเสนอกิจกรรมในโครงการ/งาน 
โรงเรียนพรุพีพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร 

ประจำปีงบประมาณ 2565 

กิจกรรม    พัฒนาผลสัมฤทธิ์ 8 กลุ่มสาระ 
สนองยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ของสพฐ ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

กลยุทธ์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพ่ือบรรลุเป้าหมายโลกเพ่ือการ
พัฒนายั่งยืน(SDGs) เพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

สนองยุทธศาสตร์ของ สพม.สฎชพ.         ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมการ 
จัดการศึกษา เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 

สนองยุทธ์ศาสตร์โรงเรียน              ยุทธศาสตร์ข้อที่ 1 พัฒนาคุณภาพนักเรียนตามมาตรฐานสากล 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางสาวฎรินทร  คงมณี 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ       กลุ่มงานบริหารวิชาการ 
ลักษณะโครงการ    ใหม ่  ต่อเนื่อง   
สอดคล้องการประกันคุณภาพ   มฐ.1 (1.1) ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน 
สนับสนุนพันธกิจของโรงเรียน จัดการศึกษาให้มีค ุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ 

เทียบเคียงมาตรฐานสากล 
สนับสนุนเป้าประสงค์ของโรงเรียน        ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและศักยภาพเป็นพลโลก 

1. หลักการและเหตุผล 
การพัฒนาคุณภาพนักเรียนด้านความรู้ของนักเรียนจะต้องมีการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ

ผู้เรียนในด้านต่างต่างๆที่สอดคล้องกับ ความสมารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร การคิดคำนวณ  การคิด
วิเคราะห์  จะต้องพัฒนานักเรียนให้มีการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น และการแก้ปัญหา ส่งผลให้นักเรียนผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการสูงขึ้น นอกจากนี้จำเป็นมีวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้
การการพัฒนางาน นักเรียนสามารถนำเสนองาน ในรูปแบบนวัตกรรมได้ รวมทั้งการนำเทคโนโลยีเพื่อใช้ใน
การสื่อสาร และการใช้สรสนเทศประกอบในการจัดการเรียนการสอน 

2. วัตถุประสงค์                     
1. เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้นตามเกณฑ์ท่ีกำหนด 
2. เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนสอนให้มีการพัฒนาของกลุ่มสาระ               
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3. เป้าหมาย   
     เชิงปริมาณ 
 นักเรียน 498 คน ครู และบุคลากร จำนวน 36   คน        

เชิงคุณภาพ              
1. ร้อยละ 95 นักเรียนผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น 0.3 ทุกกลุ่มสาระ      
2. ร้อยละ 80 ของนักเรียนมีคะแนน o-net สูงขึ้น 4 กลุ่มสาระ 

 

4. กิจกรรม/ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย/ระยะเวลา/สถานที ่

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอน ตัวช้ีวัด 
ค่า  
เป้า 

หมาย 

ระยะเวลา
ดำเนิน
กิจกรรม 

สถานที่
ดำเนิน 
งาน 

ผู้รับผิดชอบ 

1  1. ทีมงาน (Team)    
      1. ประชุม
คณะกรรมการ
ดำเนินงานเพื่อจัดทำ
กิจกรรม     
     2. แต่งตั้ง
คณะกรรมการ
ดำเนินงาน 

1. ร้อยละครู
จัดการเรียนการ
สอนแบบออนไลน์ 
 

100 
 
 
 

ตลอด
ปีงบประมาณ 

โรงเรียน
พรุพี
พิทยา
คม 

นางสาวฏรินทร  
คงมณี 

2 2. ตรวจสอบก่อน
ดำเนินงาน(Check) 
 ประเมินแผนงาน 
กิจกรรม ก่อนดำเนินงาน 
ดังนี้    
     1. วัตถุประสงค์ของ
โครงการ/กิจกรรม     
     2. เป้าหมายของ
โครงการ/กิจกรรม     
     3. การอนุมัติ
โครงการ/กิจกรรม 

    นางสาวฏรินทร  
คงมณี 

3 3. การวางแผนการ
ดำเนินงาน (Plan)    

    1. น.ส.ฏรินทร  
คงมณี 
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ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอน ตัวช้ีวัด 
ค่า  
เป้า 

หมาย 

ระยะเวลา
ดำเนิน
กิจกรรม 

สถานที่
ดำเนิน 
งาน 

ผู้รับผิดชอบ 

      1. จัดทำ
กำหนดการ/ปฏิทินการ
ดำเนินงาน    
      2. จัดเตรียม
เอกสาร     
      3.  จัดเตรียม
สถานที่การดำเนินงาน 

2. หัวหน้ากลุ่ม
สาระการเรียนรู้
ทั้ง 8 กลุ่ม 

4 4. ปฏิบัติ (Do)  
การจัดการเรียนการสอน
แบบออนไลน์ 

    ครูทุกคน 

5 5. เรียนรู้ร่วมกัน 
(Study)   
1. การนิเทศ กำกับ
ติดตาม โครงการ/
กิจกรรม           
     1.1 การสังเกต                   
     1.2 การนิเทศ     
 2. ติดตามระหว่าง
ดำเนินงาน           
      2.1 หน้าที่ความ
รับผิดชอบ           
      2.2 ปัญหาที่เกิด
ระหว่างดำเนินงาน            
      2.3 การดำเนินงาน
ตามกรอบระยะเวลา 

    หัวหน้ากลุ่ม
สาระการเรียนรู้
ทั้ง 8 กลุ่ม 

6 6. ปรับปรุงพัฒนางาน 
(Act)    
 1. ประเมินแก้ไขและ
พัฒนาการดำเนินงาน    

    1. น.ส.ฏรินทร  
คงมณี 
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ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอน ตัวช้ีวัด 
ค่า  
เป้า 

หมาย 

ระยะเวลา
ดำเนิน
กิจกรรม 

สถานที่
ดำเนิน 
งาน 

ผู้รับผิดชอบ 

 2. สรุปรายงานผลการ
ดำเนินงาน ตาม
โครงการ/กิจกรรม           
   2.1 รายงานสรุปผล
โครงการ/กิจกรรม 
   2.2 แบบประเมิน
โครงการ/กิจกรรม            
  2.3 แบบสอบถาม
ความพึงพอใจ 

หัวหน้ากลุ่ม
สาระการเรียนรู้
ทั้ง 8 กลุ่ม 

7 7. ปรับปรุงพัฒนางาน 
(Ratification)       
รับข้อคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะจาก
ผู้เกี่ยวข้องเป็นแนว           
ทางในการ ดำเนินงาน/
พัฒนางาน กิจกรรม 
ต่อไป 

    1. น.ส.ฏรินทร  
คงมณี 
 

 
5. งบประมาณ เงินอุดหนุน 15, 000 บาท  

ค่าใช้สอย 5,000 บาท 
 ค่าวัสดุ 10, 000 บาท 

 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

เงิน
อุดหนุน 

เรียนฟรี 
15 ปี 

รายได้ อ่ืนๆ รวม 

ยกผลสัมฤทธิ์การทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติ (ติว o – net ) ม. 3 ม 6 

5000    5000 

เปิดบ้านวิชาการ 10000    10000 
รวม 15000    15000 
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ประมาณการค่าใช้จ่าย   

กิจกรรม รายละเอียด 

ลักษณะรายจ่ายงบประมาณ การใช้จ่ายงบ 

ค่าตอบแทน 
ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ รวม 
ภาค

เรียนที่ 
1 

ภาค
เรียนที่ 

2 

ยกผลสัมฤทธิ์การ
ทดสอบทาง
การศึกษา
ระดับชาติ  
(ติว o – net) ม.3 
ม.6 

ค่าอาหารว่าง 

 

5,000 

 

5,000  5,000 

เปิดบ้านวิชาการ วัสดุ อุปกรณ์
สำหรับการจัด
กิจกรรมเปิดบ้าน
วิชาการ 

  

10,000 10,000 

 

10,000 

รวม    10,000 15,000  15,000 

  *หมายเหตุ งบประมาณถัวจ่ายทุกรายการ             
                 
6. การประเมินผล 

กิจกรรม ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
เป้า 

หมาย 
วิธีการวัดผล
ประเมินผล 

เครื่องมือวัด
ประเมินผล 

พัฒนาผลสัมฤทธ์
ทางการเรียน 8 
กลุ่มสาระ 

เชิงประมาณ 
- ร้อยละของนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
สูงขึ้น 0.3 ทุกกลุ่มสาระกลุ่มสาระ
มีคะแนน o-net  สูงขึ้น  
เชิงคุณภาพ     
โรงเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สูงขึ้น 

ร้อย
ละ 80 

 
 

4 กลุ่ม
สาระ 
ระดับ 

ดี 

1. ผลสัมฤทธ์
ทางการเรียน 
 
 
2. ผลสอบโอเน็ต 

1.รายงาน
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน 
 
2. ข้อสอบโอเน็ต 
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ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของโรงเรียนสูงขึ้นทุกกลุ่มสาระ 

 
      ลงชื่อ ..................................ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 
            (นางสาวฏรินทร  คงมณี) 
        
   ลงชื่อ ........................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
            (นางสาวฏรินทร  คงมณี) 
          หัวหน้ากลุ่มบริหารวชิาการ 
 
     ลงชื่อ .....................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
              (นางปิยวดี  จันทบูรณ์) 
  หัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณและแผนงาน  

 
ลงชื่อ ....................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 
         (นางสาวฏรินทร  คงมณี) 
       
        อนุมัติ              ไม่อนุมัติ 

 
ลงชื่อ...........................................ผู้อนุมัติโครงการ 
          (นาจันทนี  รักษ์ธรรม) 
      ผู้อำนวยการโรงเรียนพรุพีพิทยาคม 
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โรงเรียนพรุพีพิทยาคม สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร  
  
 

แบบเสนอกิจกรรมในโครงการ/งาน 
โรงเรียนพรุพีพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานีชุมพร 

ประจำปีการศึกษา 2565 
 

กิจกรรม    พัฒนาผลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
สนองยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ของสพฐ. ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน   

กลยุทธ์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพ่ือบรรลุเป้าหมายโลกเพ่ือการ
พัฒนายั่งยืน(SDGs) เพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

สนองยุทธศาสตร์ของ สพม.สฎชพ.         ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมการ 
จัดการศึกษา เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 

สนองยุทธ์ศาสตร์โรงเรียน              ยุทธศาสตร์ข้อที่ 1 พัฒนาคุณภาพนักเรียนตามมาตรฐานสากล
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม   นางสมใจ ขนาบศักดิ์ 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ       กลุ่มงานบริหารวิชาการ 
ลักษณะโครงการ    ใหม ่   ต่อเนื่อง   
สอดคล้องการประกันคุณภาพ   มฐ.1 (1.1) ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน 
สนับสนุนพันธกิจของโรงเรียน จัดการศึกษาให้มีค ุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ 

เทียบเคียงมาตรฐานสากล 
สนับสนุนเป้าประสงค์ของโรงเรียน         ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและศักยภาพเป็นพลโลก 
หลักการและเหตุผล 

การพัฒนาคุณภาพนักเรียน ตามมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั ้นพื้นฐาน พ.ศ. 2561 ได้
กำหนดมาตรฐานให้นักเรียนมีคุณภาพของผู้เรียน ออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  
และคุณลักษณะที ่พึงประสงค์ของผู ้ เร ียน ซึ ่งผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนของผู ้เร ียน นักเรียนจะต้อง มี
ความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิด
อย่างมีวิจารณญาน อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม  มี
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีผลการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกศึกษา และมี
ความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่อการทำงาน เพื่อให้เกิดการพัฒนาจึงจะต้องยกระดับผลสัมฤทธิ์ทาง
วิชาการของผู้เรียน 

ดังนั้นกลุ่มสารการเรียนรู้ศิลปะจึงจัดทำโครงการเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางดานวิชาการในรายวิชา
ศิลปะเพ่ือให้การเรียนการสอนมีความพร้อมต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างมีคุณภาพ 
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2. วัตถุประสงค์ 
1. ส่งเสริมนักเรียนให้มีความสามารถทางด้านเกษตร และอุตสาหกรรมอย่างเหมาะสม 

 2. ส่งเสริมนักเรียนให้มีการพัฒนาความรู้ด้านด้านเกษตร และอุตสาหกรรม 
 3. ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษากำหนด 
3.  เป้าหมาย 
     3.1 เชิงปริมาณ 
  นักเรียน จำนวน 450 คน 
     3.2 เชิงคุณภาพ 

1. ปรับปรุงพัฒนารกระบวนการบริหารจัดการ 
 2. ร้อยละ 90 นักเรียนให้มีความสามารถทางด้านเกษตร และอุตสาหกรรมอย่างเหมาะสม 
 3. ร้อยละ 80 นักเรียนมีการพัฒนาความรู้ด้านด้านเกษตร และอุตสาหกรรม 
 4. ร้อยละ 90 ผู้เรียนระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษากำหนด  

4. กิจกรรม/ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย/ระยะเวลา/สถานที่ 

 
 

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอน ตัวช้ีวัด 
ค่า  
เป้า 

หมาย 

ระยะเวลา
ดำเนิน
กิจกรรม 

สถานที่
ดำเนิน 
งาน 

ผู้รับผิดชอบ 

1 ชื้อวัสดุสื่อการและ
สอนด้าน
การเกษตรและ
อุตสาหกรรม 

นักเรียนให้มีความสามารถ
ทางด้านเกษตร และ
อุตสาหกรรมอย่างเหมาะสม 

ร้อย
ละ90 

1 เม.ย.65-
1 มี.ค. 66  

โรงเรียน
พรุพี
พิทยา
คม 

นางสมใจ  
ขนาบศักดิ์ 

2 ซื้อเมล็ดพันธ์เพ่ือ
การสอนเกษตร 

นักเรียนมีการพัฒนาความรู้
ด้านด้านเกษตร และ
อุตสาหกรรม 

 ร้อย
ละ80 

1.มิ.ย.65-
มี.ค.65 

โรงเรียน
พรุพี
พิทยา
คม 

นางสมใจ  
ขนาบศักดิ์ 

3 ซื้อวัสดุฝึกสาระ
(คหกรรม) 

ผู้เรียนมีระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา
กำหนด 

 ร้อย
ละ80 

1.มิ.ย.65-
มี.ค.65 

โรงเรียน
พรุ  พี
พิทยาคม 

นางสมใจ  
ขนาบศักดิ์ 
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5. งบประมาณ 
เงินอุดหนุน 23,000 บาท 
 

  ประมาณการค่าใช้จ่าย   

กิจกรรม รายละเอียด 

ลักษณะรายจ่ายงบประมาณ การใช้จ่ายงบ 

ค่าตอ
บแทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่า
วัสดุ 

รวม 
ภาค

เรียนที่ 
1 

ภาค
เรียนที่ 

2 

ชื้อวัสดุสื่อการ
และสอนด้าน
การเกษตรและ
อุตสาหกรรม 

-เหล็ก 3 หุน  

-ไม้กระดานอัด 10 มิลลิเมตร 

  1,600 
 

1,500 

 
 

3,100 

 
 

3,100 

 

ซื้อเมล็ดพันธ์
เพ่ือการสอน
เกษตร 

- ปุ 
- เ

ม
ล 

  1,230 1,230 1,230  

ซื้อวัสดุฝึกสาระ
(คหกรรม) 

-    4720 4720 4720  

  *หมายเหตุ งบประมาณถัวจ่ายทกุรายการ 

 
 
 
 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

เงินอุดหนุน 
เรียนฟรี 
15 ปี 

รายได้ อื่นๆ รวม 

ชื้อวัสดุสื่อการและสอนด้านการเกษตร
และอุตสาหกรรม 

3,100 
   

3,100 

ซื้อเมล็ดพันธ์เพ่ือการสอนเกษตร 1,230    1,230 

ซื้อวัสดุฝึกสาระ (คหกรรม) 4720    4720 

รวม 9150    9150 
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6. การประเมินผล 

กิจกรรม ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
เป้า 

หมาย 
วิธีการวัดผล
ประเมินผล 

เครื่องมือวัด
ประเมินผล 

ชื้อวัสดุสื่อการและ
สอนด้าน
การเกษตรและ
อุตสาหกรรม 

นักเรียนให้มีความสามารถทางด้าน
เกษตร และอุตสาหกรรมอย่าง
เหมาะสม 

ร้อยละ
90 

1.สังเกต 
 
 

1.แบบสังเกต 
 
 

ซื้อเมล็ดพันธ์เพ่ือ
การสอนเกษตร 

นักเรียนมีการพัฒนาความรู้ด้าน
ด้านเกษตร และอุตสาหกรรม 

 ร้อยละ
80 

สอบถาม แบบสอบถาม 

ซื้อวัสดุฝึกสาระ
(คหกรรม) 

ผู้เรียนมีระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา
กำหนด 

 ร้อยละ
80 

   ทดสอบ แบบทดสอบ 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. นักเรียนให้มีความสามารถทางด้านเกษตร และอุตสาหกรรมอย่างเหมาะสม 

 2. นักเรียนมีการพัฒนาความรู้ด้านด้านเกษตร และอุตสาหกรรม 
 3. ผู้เรียนมีระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษากำหนด 
 
 
ลงชื่อ .......................................ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 
        (นางสมใจ  ขนาบศักดิ์) 
 
ลงชื่อ .....................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
        ( นางฏรินทร คงมณี) 
      หวัหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ 
 
ลงชื่อ ..........................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
             ( นายสันติ  สวัสดี) 
  หัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณและแผนงาน  

 
ลงชื่อ ....................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 
       (นางสาวฏรินทร คงมณี) 
     
   
       อนุมัติ              ไม่อนุมัติ 

 
ลงชื่อ...........................................ผู้อนุมัติโครงการ 
          (นาจันทนี  รักษ์ธรรม) 
      ผู้อำนวยการโรงเรียนพรุพีพิทยาคม 
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แบบเสนอกิจกรรมในโครงการ/งาน 
โรงเรียนพรุพีพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานีชุมพร 

ประจำปีการศึกษา 2565 
 
 

กิจกรรม     พัฒนาผลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ 
สนองยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ของสพฐ. ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

กลยุทธ์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพ่ือบรรลุเป้าหมายโลกเพ่ือการ
พัฒนายั่งยืน(SDGs) เพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

สนองยุทธศาสตร์ของ สพม.สฎชพ.         ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมการ 
จัดการศึกษา เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 

สนองยุทธ์ศาสตร์โรงเรียน              ยุทธศาสตร์ข้อที่ 1 พัฒนาคุณภาพนักเรียนตามมาตรฐานสากล 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นายธีรพล  แก้วรักษ์ 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ       กลุ่มงานบริหารวิชาการ 
ลักษณะโครงการ    ใหม ่   ต่อเนื่อง   
สอดคล้องการประกันคุณภาพ   มฐ.1 (1.1) ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน 
สนับสนุนพันธกิจของโรงเรียน จัดการศึกษาให้มีค ุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ 

เทียบเคียงมาตรฐานสากล 
สนับสนุนเป้าประสงค์ของโรงเรียน        ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและศักยภาพเป็นพลโลก 

1. หลักการและเหตุผล 
การพัฒนาคุณภาพนักเรียน ตามมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน พ.ศ. 2561           

ได้กำหนดมาตรฐานให้นักเรียนมีคุณภาพของผู้เรียน ออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  
และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน ซึ่งผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน นักเรียนจะต้องมีความสามารถ
ในการอ่าน การเขียน การสื ่อสาร และการคิดคำนวณ มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่าง                
มีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม           
มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีผลการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกศึกษา    
และมีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่อการทำงาน เพื่อให้เกิดการพัฒนาจึงจะต้องยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางวิชาการของผู้เรียน 
 ดังนั้นกลุ่มสารการเรียนรู้ศิลปะจึงจัดทำโครงการเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางด้ านวิชาการในรายวิชา
ศิลปะเพ่ือให้การเรียนการสอนมีความพร้อมต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างมีคุณภาพ 
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2. วัตถุประสงค์ 
1. ส่งเสริมนักเรียนให้มีความสามารถทางด้านศิลปะอย่างเหมาะสม 

 2. ส่งเสริมนักเรียนมีความรู้ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีต่อวิชาศิลปะ 
 3. ส่งเสริมนักเรียนให้มีการพัฒนานวัตกรรมในวิชาศิลปะ 
 4. ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษากำหนด  

3.  เป้าหมาย 
     3.1 เชิงปริมาณ 

1. นักเรียน จำนวน 500 คน 
 2. ครูและบุคลากร 30 คน 
 3.กลุ่มนักเรียนผู้มีความสามารถทางด้านศิลปะ จำนวน 60 คน 
     3.2 เชิงคุณภาพ 

3.2.1. ปรับปรุงพัฒนารกระบวนการบริหารจัดการ 
1.1 ร้อยละ 90 นักเรียนให้มีความสามารถทางด้านศิลปะอย่างเหมาะสม 
1.2 ร้อยละ 80 นักเรียนสามารถ มีส่งเสริมนักเรียนมีความรู้ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีต่อวิชา

ศิลปะ 
1.3 ร้อยละ 80 นักเรียนมีความสามารถในการสร้างสรรค์ทางด้านทัศนศิลป์ ดนตรี นาฏศิลป์ 
1.4 ร้อยละ 90 นักเรียนสามารถยกระดับผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนวิชาศิลปะตามหลักส ูตร

สถานศึกษากำหนด 

4. กิจกรรม/ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย/ระยะเวลา/สถานที่ 

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอน ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้า 
หมาย 

ระยะเวลา
ดำเนิน
กิจกรรม 

สถานที่
ดำเนิน 
งาน 

ผู้รับผิดชอบ 

1 พัฒนาสื่อการสอน
กลุ่มสารการเรียนรู้
ศิลปะ 

1. นักเรียนให้มี
ความสามารถ
ทางด้านศิลปะอย่าง
เหมาะสม  

2. นักเรียนสามารถ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชา
ศิลปะตามหลักสูตร
สถานศึกษากำหนด 

ร้อยละ
90 

1 เม.ย.65-
1 มี.ค. 66  

โรงเรียน
พรุพี
พิทยา
คม 

นายธีรพล  
แก้วรักษ์ 
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ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอน ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้า 
หมาย 

ระยะเวลา
ดำเนิน
กิจกรรม 

สถานที่
ดำเนิน 
งาน 

ผู้รับผิดชอบ 

2 การพัฒนาทักษะ
ทางด้านศิลปะ 

นักเรียนสามารถ มี
ส่งเสริมนักเรียนมี
ความรู้ทักษะพื้นฐาน 
และเจตคติที่ดีต่อวิชา
ศิลปะ 

 ร้อยละ
80 

1 มิ.ย.65-
มี.ค.66 

โรงเรียน
พรุพี
พิทยา
คม 

นายอานนท์ 
นาคะปฏิยุทธ 

3 ส่งเสริมความสามารถ
ทางด้านศิลปะ 

นักเรียนมีความสามารถ
ในการสร้างสรรค์
ทางด้านทัศนศิลป์ 
ดนตรี นาฏศิลป์ 

 ร้อยละ
80 

1 มิ.ย.65-
มี.ค.66 

 นายธีรพล  
แก้วรักษ์ 

5. งบประมาณ 
 งบประมาณ   

เงินอุดหนุน  51,300 บาท 
 เรียนฟรี 15 ปี 5,000 บาท 
  รวม 56,300 บาท 

 
 

 

 

 

 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

เงิน
อุดหนุน 

เรียนฟรี 
15 ปี 

รายได้ อ่ืนๆ รวม 

พัฒนาสื่อการสอนกลุ่มสารการเรียนรู้ศิลปะ 37,500    37,500 
การพัฒนาทักษะทางด้านศิลปะ 6,700 5,000   11,700 
ส่งเสริมความสามารถทางด้านศิลปะ 7,100    7,100 

รวม     56,300 
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ประมาณการค่าใช้จ่าย   

กิจกรรม รายละเอียด 

ลักษณะรายจ่ายงบประมาณ การใช้จ่ายงบ 

ค่าตอบแทน 
ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ รวม 
ภาค

เรียนที่ 
1 

ภาค
เรียน
ที่ 2 

กิจกรรมที่ 1พัฒนา
สื่อการสอนกลุ่ม
สารการเรียนรู้
ศิลปะ 
 

ทัศนศิลป์ 
-อุปกรณ์ประกอบการ
สอน(สี กระดาษ พู่กัน 
ผ้า ผืนผ้าใบ ดิน เป็น
ต้น) 
-สื่อการสอน(รูปทรง 
โปรแกรม)  
ดนตรี 
-อุปกรณ์ประกอบการ
สอน (เครื่องดนตรี สาย 
อุปกรณ์ซ่อมเครื่อง
ดนตรี เป็นต้น ) 
-สื่อการสอน (ลำโพง 
ไมล์ เครื่องทำจังหวะ 
เป็นต้น) 
นาฏศิลป ์

-อุปกรณ์ประกอบการ
สอน  
-สื่อการสอน 

   
5,000 
 
 
2,500 
 
 
 
15,000 
 
 
 
5,000 
 
 
8,000 
 
 
1,000 

7,500 
 
 
 
 
 
15,000 
 

5,000 
 
 
 
 
 
10,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4000 

2,500 
 
 
 
 
 
5,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5,000 

กิจกรรมที่2 การ
พัฒนาทักษะ
ทางด้านศิลปะ 

 4,000 
 

4,000 3,700 
 

11,700 8,000 3,700 

กิจกรรมที่ 3
ส่งเสริม
ความสามารถ
ทางด้านศิลปะ 

 3,100 2,000 
 

2,000 
 

4,000 2,000 2,000 

  *หมายเหตุ งบประมาณถัวจ่ายทุกรายการ    
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6. การประเมินผล 
กิจกรรม ตัวช้ีวัดความสำเร็จ เป้า 

หมาย 
วิธีการวัดผล
ประเมินผล 

เครื่องมือวัด
ประเมินผล 

พัฒนาสื่อการสอน
กลุ่มสารการเรียนรู้
ศิลปะ 

- ทั
ป์ 

1 นักเรียนให้มีความสามารถทางด้าน
ศิลปะอย่างเหมาะสม 
1.5 นักเรียนสามารถยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาศิลปะ
ตามหลักสูตรสถานศึกษากำหนด 

ร้อยละ
90 
 

ร้อยละ
90 

1.สังเกต 
 
การประเมิน 

1. แบบสังเกต 
 
2 .แบบประเมิน 

 

การพัฒนาทักษะ
ทางด้านศิลปะ 

นักเรียนสามารถ มีส่งเสริมนักเรียนมี
ความรู้ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดี
ต่อวิชาศิลปะ 

 ร้อย
ละ80 

สอบถาม แบบสอบถาม 

ส่งเสริม
ความสามารถ
ทางด้านศิลปะ 

นักเรียนมีความสามารถในการ
สร้างสรรค์ทางด้านทัศนศิลป์ ดนตรี 
นาฏศิลป์ 

 ร้อย
ละ80 

ผลการจัดกิกรรม แบบรายงาน
กิจกรรม 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. นักเรียนมีความสามารถทางด้านศิลปะอย่างเหมาะสม 

 2. นักเรียนมีความรู้ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีต่อวิชาศิลปะ 
 3. นักเรียนให้มีการพัฒนานวัตกรรมในวิชาศิลปะ 
 4. นักเรียนมีระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษากำหนด  
 
ลงชื่อ ..........................................ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 
          (นายธีรพล  แก้วรักษ์) 
        
ลงชื่อ ..........................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
          (นางฏริทธร คงมณี) 
       หวัหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ 
 
ลงชื่อ ..........................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
            (นางปิยวดี จันทบูรณ์) 
  หัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณและแผนงาน  

 
ลงชื่อ ....................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 
      (นายธีรพล  แก้วรักษ์) 
 
       
    อนุมัติ              ไม่อนุมัติ 

 
ลงชื่อ...........................................ผู้อนุมัติโครงการ 
          นาจันทนี  รักษ์ธรรม) 
     ผู้อำนวยการโรงเรียนพรุพีพิทยาคม 
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แบบเสนอกิจกรรมในโครงการ/งาน 
โรงเรียนพรุพีพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานีชุมพร 

ประจำปีงบประมาณ 2565 
กิจกรรม  ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้

 คณิตศาสตร์ 
สนองยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ของสพฐ.  ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

 กลยุทธ์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพ่ือบรรลุเป้าหมายโลกเพ่ือ
 การพัฒนายั่งยืน(SDGs) เพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็น
 มิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
 พอเพียง 

สนองยุทธศาสตร์ของ สพม.สฎชพ. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริม
การจัดการศึกษา เพื่อสร้างขีดความสามารถในการ
แข่งขัน 

สนองยุทธ์ศาสตร์โรงเรียน               ยุทธศาสตร์ข้อที่ 1 พัฒนาคุณภาพนักเรียนตาม 
      มาตรฐานสากล 
ผู้รับผิดชอบโครงการ    นางชุติมา  ทองมีบัว 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ        กลุ่มงานบริหารวิชาการ 
ลักษณะโครงการ     ใหม ่  ต่อเนื่อง   
สอดคล้องการประกันคุณภาพ    มฐ.1 (1.1) ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน 
สนับสนุนพันธกิจของโรงเรียน  จัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ

 ชาติ เทียบเคียงมาตรฐานสากล 
สนับสนุนเป้าประสงค์ของโรงเรียน          ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและศักยภาพ

 เป็นพลโลก 
1. หลักการและเหตุผล 
 การศึกษาในศตวรรษที่ 21 ที่มุ่งเน้นเน้นการเรียนรู้ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาทักษะในด้านต่าง ๆ เช่น 
การสื่อสาร นวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้  ในด้านของสื่อการสอนและแหล่งการเรียนรู้ต้องมีการพัฒนานวัตกรรม 
มีความหลากหลายเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพของผู้เรียน มีกิจกรรมการเรียนรู้ที่จะช่วยส่งเสริม
ทักษะด้านต่าง ๆ ของผู้เรียนให้ก้าวทันโลกสู่การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เช่นกัน  
 การดำเนินชีวิตในปัจจุบัน คณิตศาสตร์มีบทบาทสำคัญยิ่งต่อการพัฒนามนุษย์ ทำให้มนุษย์มีความคิด 
คิดอย่างมีเหตุผล เป็นระบบ มีแบบแผน  คิดสร้างสรรค์ สามารถวิเคราะห์ปัญหาหรือสถานการณ์ได้อย่างถี่ถ้วน 
รอบคอบ ช่วยให้คาดการณ์ วางแผน ตัดสินใจ แก้ปัญหา และนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสม  นอกจากนี้คณิตศาสตร์ยังเป็นเครื่องมือในการศึกษาทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและศาสตร์อื่น ๆ 
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คณิตศาสตร์จึงมีประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิต ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้
อย่างมีความสุข”  และการจัดการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ของ
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เนื้อหาของวิชาส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่เป็นนามธรรม ยากต่อการเข้าใจ 
นักเรียนบางคนไม่สามรถบรรลุวัตถุประสงค์ของการเรียน ทำให้เกิดความเบื่อหน่าย อาจเป็นผลส่งให้นักเรียนมี
เจตคติไม่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์ได้ ครูคณิตศาสตร์มีหน้าที่โดยตรงในการสอนวิชาคณิตศาสตร์จึงควรเป็น
ผู้รับผิดชอบในการที่จะพัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ  
 ทางกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนพรุพีพิทยาคม จึงเล็งเห็นถึงความสำคัญของสื่อการสอน 
เพื่อใช้ในกระบวนการจัดการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายเพื่อสร้างแรงจูงใจใน
การเรียนของนักเรียน กระตุ้นการเรียนรู้ที่คงทนถาวรของนักเรียน และการเรียนการสอนที่ไม่น่าเบื่ออีกต่อไป 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือทำให้นักเรียนมีความกระตือรือร้นในเรื่องที่เรียนและมีส่วนร่วมในการเรียนมากขึ้น  
2.2 เพ่ือช่วยให้นักเรียนได้พัฒนาความคิดและมีความคงทนในการเรียนรู้ 
2.3 เพ่ือให้กิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์น่าสนใจมากข้ึน 
2.4 เพ่ือช่วยยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

3.  เป้าหมาย 
     3.1 เชิงปริมาณ 
 3.1.1 นักเรียน ครูและบุคลาการทางการศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ 90 
     3.2 เชิงคุณภาพ 

3.2.1 นักเรียนมีความสนใจในการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์เพ่ิมมากขึ้นอย่างมีคุณภาพเข้าใจเนื้อหาและ
กิจกรรมการเรียนรู้อย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้นสามารถนำความรู้มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้อง 
และ เหมาะสม 

 

4. กิจกรรม/ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย/ระยะเวลา/สถานที ่

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอน ตัวชี้วัด 
ค่า

เป้าหมาย 

ระยะเวลา
ดำเนนิ
กิจกรรม 

สถานที่
ดำเนนิงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

1 ยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน กลุ่มสาระ
การเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
(ค่ายคณิตศาสตร์) 

ร้อยละของนักเรียนที่
มีให้ความสนใจใน
กิจกรรมการเรียนการ
สอนรายวิชา
คณิตศาสตร์และ
ผลสัมฤทธิ์ทางการ

ผู้ให้ความ
สนใจ 
ร้อยละ 
90 
ผลสัมฤทธิ์
สูงขึ้น 

 โรงเรียน
พรุพีพิทยา
คม 

นางชุติมา ทองมีบัว 
นางสาวธนิดา 
พลายชุม 
นางสาวกมลกานต์  
ชูคำ 
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ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอน ตัวชี้วัด 
ค่า

เป้าหมาย 

ระยะเวลา
ดำเนนิ
กิจกรรม 

สถานที่
ดำเนนิงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

เรียนรายวชิา
คณิตศาสตร์เพ่ิม
สูงขึ้น 

1. ขั้นเตรียมการ(Plan) 
- เสนอกิจกรรมเพ่ือขอ
อนุมัติ 
- ประชุมวางแผนการ
ทำงานและแต่งตั้ง
ผู้รับผิดชอบ 

  1 พ.ค. 
2565 

 นางชุติมา ทองมีบัว 
นางสาวธนิดา 
พลายชุม 
นางสาวกมลกานต์  
ชูคำ 

2. ขั้นดำเนินการ (Do) 
 - ซื้อสื่อการเรียนการ
สอน 
 - ค่ายคณิตศาสตร ์

  ก.ค. 
2565 - 
มี.ค. 
2566 

 

 นางชุติมา ทองมีบัว 
นางสาวธนิดา 
พลายชุม 
นางสาวกมลกานต์  
ชูคำ 

3. ขั้นประเมินผล 
  - ประเมินผลการ
ดำเนินงาน 
  - ประเมินความพึง
พอใจ 

   
มี.ค. 
2566 

 นางชุติมา ทองมีบัว 
นางสาวธนิดา 
พลายชุม 
นางสาวกมลกานต์  
ชูคำ 

4. ขั้นปรับปรุง (Act) 
   - วิเคราะห์และ
ปรับปรุงแผนการทำงาน 

  มี.ค. 
2566 

 นางชุติมา ทองมีบัว 
นางสาวธนิดา 
พลายชุม 
นางสาวกมลกานต์  
ชูคำ 

5. งบประมาณ 
เงินอุดหนุน 16,000 บาท 
เรียนฟรี 15 ปี 17,000 บาท 
รวม 33,000 บาท 
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ประมาณการค่าใช้จ่าย   

กิจกรรม รายละเอียด 

ลักษณะรายจ่ายงบประมาณ 
การใช้จ่าย
งบ 

ค่าตอบแทน 
ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ รวม 
ภาค
เรียน
ที่ 1 

ภาค
เรียน
ที่ 2 

กิจกรรมที่ 1 
ซื้อสื่อการเรียน
การสอน 

จัดซื้อ สื่อ อุปกรณ์   6,000 6,000 ✓  

กิจกรรมที่ 2 
ค่าย
คณิตศาสตร ์

1. ค่าอาหารว่าง (มื้อละไม่
เกิน 25 บาท) 
(ครู/นักเรียน 70 คน 
จำนวน 1 วัน วันละ 2 มื้อ 
มื้อละ 25 บาท/คน) 

 3,500  3,500  ✓ 

 2. ค่าตอบแทนวิทยากร 
(ขรก.ไม่เกิน 600บาท/
คน/ชั่วโมง,อ่ืนๆไม่เกิน 
1,200บาท/คน/ชั่วโมง 
พิจารณาตามความ
เหมาะสม) (จำนวน 2 คน  
รวม 12 ชัว่โมงๆละ 600 
บาท) 

7,200   7,200  ✓ 

 3. ค่าเอกสาร   1,400 1,400  ✓ 
 4. ค่าวัสดุอุปกรณ์   4,900 4,900  ✓ 

รวม 7,200 3,500 12,300 23,000   
  *หมายเหตุ งบประมาณถัวจ่ายทุกรายการ 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

เงิน
อุดหนุน 

เรียนฟรี 15 ปี รายได้ อ่ืนๆ รวม 

1. ซื้อสื่อการเรียนการสอน 6,000    6,000 
2. ค่ายคณิตศาสตร์ 17,000    17,000 
รวม 23,000    23,000 
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วัสดุอุปกรณ์/รายการสิ่งของที่จะซ้ือ 
ลำดับที่ รายการ จำนวน/หน่วย งบประมาณ 

1. ชุดการพับรูปแบบเรขาคณิต 1,600 บาท  1 1,600 บาท 

2. แผนภูมิกระเป๋า 350 บาท  2 700 บาท 

3. เกมคณิตศาสตร์ 600 บาท  3 1,800 บาท 

4. สื่อการสอนจำนวน 600 บาท  2 1,200 บาท 

5. โปสเตอร์คณิตศาสตร์ 140 บาท  5 700 บาท 

8. อุปกรณ์ค่ายคณิตศาสตร์ 70 บาท  70 4,900 บาท 

รวมงบประมาณ (สองหม่ืนบาทถ้วน) 10,900 บาท 
 

6. การประเมินผล 

กิจกรรม ตัวช้ีวัดความสำเร็จ เป้า หมาย 
วิธีการวัดผล
ประเมินผล 

เครื่องมือวัด
ประเมินผล 

1. ซื้อสื่อการเรียนการ
สอน 

เชิงคุณภาพ 
นักเรียนมีความสนใจในการ
เรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์เพิ่ม
มากขึ้นอย่างมีคุณภาพ
เข้าใจเนื้อหาและกิจกรรม
การเรียนรู้อย่างเป็น
รูปธรรมมากขึ้นสามารถนำ
ความรู้มาประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจำวันได้อย่าง
ถูกต้อง และ เหมาะสม 

- นักเรียนมีความ
กระตือรือร้นใน
เรื่องท่ีเรียนและมี
ส่วนร่วมในการ
เรียนมากขึ้น 
- นักเรียนเกิด
การเรียนรู้ด้วย
กิจกรรมการ
เรียนการสอน
คณิตศาสตร์ที่มี
สื่อที่น่าสนใจ
มากขึ้น 

ประเมิน
ความพึง
พอใจของ
นักเรียนที่มี
ต่อการสอน
โดยใช้สื่อ
การเรียนการ
สอน 

 

แบบประเมิน
ความพึงพอใจ 

2. ค่ายคณิตศาสตร์ เชิงคุณภาพ 
นักเรียนมีความสนใจในการ
เรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์เพิ่ม
มากขึ้นอย่างมีคุณภาพ
เข้าใจเนื้อหาและกิจกรรม
การเรียนรู้อย่างเป็น

- นักเรียนเกิด
การเรียนรู้ด้วย
กิจกรรมการ
เรียนการสอน
คณิตศาสตร์ที่
น่าสนใจมากขึ้น 

ประเมิน
ความพึง
พอใจของ
นักเรียนที่มี
ต่อการเข้า

แบบประเมิน
ความพึงพอใจ 
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กิจกรรม ตัวช้ีวัดความสำเร็จ เป้า หมาย 
วิธีการวัดผล
ประเมินผล 

เครื่องมือวัด
ประเมินผล 

รูปธรรมมากขึ้นสามารถนำ
ความรู้มาประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจำวันได้อย่าง
ถูกต้อง และ เหมาะสม 

- นักเรียนได้
พัฒนาความคิด
และมีความคงทน
ในการเรียนรู้ 
- นักเรียน
สามารถบูรณา
การความรู้ที่ได้
จากการเข้าค่าย
คณิตศาสตร์มาใช้
ในการเรียน
คณิตศาสตร์ใน
ห้องเรียนปกติได้ 

ค่าย
คณิตศาสตร์ 
 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
6.1 นักเรียนมีความกระตือรือร้นในเรื่องที่เรียนและมีส่วนร่วมในการเรียนมากขึ้น  

6.2 นักเรียนได้พัฒนาความคิดและมีความคงทนในการเรียนรู้ 
6.3 นักเรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยกิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ที่น่าสนใจมากขึ้น 
6.4 นักเรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยกิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ที่น่าสนใจมากขึ้น 

 
 
ลงชื่อ ..........................................ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 
           (นางชุติมา  ทองมีบัว)   
 
ลงชื่อ ..........................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
        (นางสาวฏรินทร  คงมณี) 
       หวัหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ 
 
ลงชื่อ ..........................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
            (นายสันติ  สวัสดี) 
  หัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณและแผนงาน  

 
ลงชื่อ ....................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 
     (นางสาวฏรินทร คงมณี.) 
      
 
    อนุมัติ              ไม่อนุมัติ 
 
ลงชื่อ............................................ผู้อนุมัติโครงการ 
          (นางจันทนี  รักษ์ธรรม) 
      ผู้อำนวยการโรงเรียนพรุพีพิทยาคม 
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แบบเสนอกิจกรรมในโครงการ/งาน 
โรงเรียนพรุพีพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานีชุมพร 

ประจำปีการศึกษา 2565 

กิจกรรม    ส่งเสริมนักเรียนเรียนร่วมพัฒนาเต็มศักยภาพ 
สนองยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ของสพฐ. ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

กลยุทธ์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพ่ือบรรลุเป้าหมายโลกเพ่ือการ
พัฒนายั่งยืน(SDGs) เพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

สนองยุทธศาสตร์ของ สพม.สฎชพ.         ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมการ 
จัดการศึกษา เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 

สนองยุทธ์ศาสตร์โรงเรียน              ยุทธศาสตร์ข้อที่ 1 พัฒนาคุณภาพนักเรียนตามมาตรฐานสากล 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางสาวฎรินทร  คงมณี 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ       กลุ่มงานบริหารวิชาการ 
ลักษณะโครงการ    ใหม ่  ต่อเนื่อง   
สอดคล้องการประกันคุณภาพ   มฐ.1 (1.1) ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน 
สนับสนุนพันธกิจของโรงเรียน จัดการศึกษาให้มีค ุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ 

เทียบเคียงมาตรฐานสากล 
สนับสนุนเป้าประสงค์ของโรงเรียน          ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและศักยภาพเป็นพลโลก 

1. หลักการและเหตุผล 
จากแผนพัฒนาการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ ระยะที่ 5 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 

พุทธศักราช  2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) ซึ่งสอดคล้องเชื่อมโยงกับพระราชบัญญัติการจัดการ ศึกษา
สำหรับคนพิการ พ.ศ.2551 ที่กล่าวถึงสิทธิทางการศึกษาของคนพิการในการได้รับโอกาสและบริการในทุก
ระบบและทุกรูปแบบที่หลากหลายอย่างมีคุณภาพ 
 โรงเรียนพรุพีพิทยาคม ได้จัดการเรียนการสอนแบบการเรียนรวมให้เด็กท่ีมีความบกพร่องในด้านต่างๆ 
ได้รับการพัฒนาศักยภาพ ได้รับสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา 
เพื่อให้นักเรียนได้รับพัฒนาเต็มที่ตามศักยภาพของแต่ละบุคคลในลักษณะของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทั้งใน
ห้องเรียนและนอกห้องเรียน ให้นักเรียนได้แสดงความสามารถเต็มศักยภาพของตนเองในด้านต่างๆ ซึ่งเป็นส่วน
ของการยกระดับคุณภาพการศึกษา โดยจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลาย 
2. วัตถุประสงค ์

1.เพื่อให้นักเรียนเรียนรวมได้รับการพัฒนาตามศักยภาพของแต่ละบุคคลอย่างเหมาะสมและต่อเนื่อง
อย่างมีคุณภาพ 
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 2. เพ่ือจัดหา จัดทำสื่อที่มีความเหมาะสมในการจัดการเรียนการสอนของนักเรียน 

3.  เป้าหมาย 
     3.1 เชิงปริมาณ 
 3.1.1 นักเรียนเรียนรวมทั้งหมด จำนวน 20 คน 
     3.2 เชิงคุณภาพ 

3.2.1 นักเรียนที่มีความบกพร่องในด้านต่างๆ มีพัฒนาการด้านคุณภาพชีวิต ทักษะการดำรงชีวิต
ทักษะทางด้านสังคม และทักษะทางวิชาการ ตามศักยภาพของนักเรียนแต่ละบุคคล 

4. กิจกรรม/ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย/ระยะเวลา/สถานที ่

กิจกรรม/
ขั้นตอน 

ตัวช้ีวัด 
ค่า  
เป้า 

หมาย 

ระยะเวลา
ดำเนิน
กิจกรรม 

สถานที่
ดำเนิน 
งาน 

ผู้รับผิดชอบ 

พัฒนางาน 
จัดการเรียน
รวม 

1.ครูมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็น
รายบุคคล และใช้ข้อมูลในการวาง
แผนการจัดการเรียนรู้ เพ่ือพัฒนา
ศักยภาพของผู้เรียน 
2.ครูออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่
ตอบสนองความแตกต่างระหว่าง
บุคคลและพัฒนาการทางสติปัญญา 
3. ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม 
ผนวกกับการนำบริบทและภูมิปัญญา
ชาวบ้านมาบูรณาการในการจัดการ
เรียนรู้ 
4. ครูมีการวัดผลและประเมินผลที่
มุ่งเน้นการพัฒนาการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน ด้วยวิธีที่หลากหลาย 
5. ครูให้คำแนะนำ ปรึกษา และ
แก้ปัญหาให้กับผู้เรียนทั้งด้านการ
เรียนและคุณภาพชีวิตด้วยความเสมอ
ภาค 
6. ครูมีการศึกษา วิจัย และ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้ในวิชาที่ตน

ร้อยละ 
90 
 
 

ร้อยละ 
80 
 

ร้อยละ 
80 
 
 

ร้อยละ 
80 

 
ร้อยละ 

80 
 
 

ร้อยละ 
80 

ตลอดภาค
เรียน 

 

โรงเรียน
พรุพี
พิทยาคม 

 

น.ส.กฤติยา
ภรณ์  พันธุ 
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กิจกรรม/
ขั้นตอน 

ตัวช้ีวัด 
ค่า  
เป้า 

หมาย 

ระยะเวลา
ดำเนิน
กิจกรรม 

สถานที่
ดำเนิน 
งาน 

ผู้รับผิดชอบ 

รับผิดชอบ  และใช้ในการปรับการ
สอน 
7. ครูประพฤติปฏิบัติตนเป็น
แบบอย่างอย่างที่ดี  และเป็นสมาชิก
ที่ดีของสถานศึกษา 
8. ครูจัดการเรียนการสอนตามวิชาที่
ได้รับมอบหมายเต็มเวลา เต็ม
ความสามารถ 

 
 

ร้อยละ 
90 

 
ร้อยละ 

80 

5. งบประมาณ  
เงินอุดหนุน  4,500    บาท 
รวมเงินทั้งสิ้น   4,500     บาท (สี่พันห้าร้อยบาทถ้วน)  

ประมาณการค่าใช้จ่าย   

กิจกรรม รายละเอียด 

ลักษณะรายจ่ายงบประมาณ การใช้จ่ายงบ 

ค่าตอบ 
แทน 

ค่า
ใช้

สอย 

ค่า
วัสดุ 

รวม 
ภาค
เรียน
ที่ 1 

ภาค
เรียน
ที่ 2 

กิจกรรมที่ 1 
จัดจัดซื้อวัสดุ
เรียนรวม 

1. จัดทำแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล 
(IEP) 
- จัดซื้อแฟ้มเอกสารสำหรับเก็บข้อมูล
นักเรียนเป็นรายบุคคล  

   
 

3000 
 

   

กิจกรรม 
งบประมาณ 

เงิน
อุดหนุน 

เรียนฟรี 
15 ปี 

รายได้ อ่ืนๆ รวม 

นักเรียนที่มีความบกพร่องในด้านต่างๆ มีพัฒนาการ
ด้านคุณภาพชีวิต ทักษะการดำรงชีวิตทักษะทางด้าน
สังคม และทักษะทางวิชาการ ตามศักยภาพของ
นักเรียนแต่ละบุคคล 

4,500 

    

รวม 4,500         4,500 
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กิจกรรม รายละเอียด 

ลักษณะรายจ่ายงบประมาณ การใช้จ่ายงบ 

ค่าตอบ 
แทน 

ค่า
ใช้

สอย 

ค่า
วัสดุ 

รวม 
ภาค
เรียน
ที่ 1 

ภาค
เรียน
ที่ 2 

- วัสดุ/อุปกรณ์ในการจัดทำสื่อการ
เรียนการสอน 

200 

กิจกรรมที่ 2 
พัฒนาสื่อการ
เรียนการ
สอนเรียน
รวม 

2. จัดทำแผนการสอนเฉพาะบุคคล 
(IIP) 
- จัดทำแบบฝึกหัด/จัดหาสื่อการเรียน
การสอนสำหรับนักเรียนเรียนรวม 
- ไส้แฟ้ม 

   
 

1000 
 

300 

   

รวม   4500    
  *หมายเหตุ งบประมาณถัวจ่ายทุกรายการ 

 6. การประเมินผล 
กิจกรรม ตัวช้ีวัดความสำเร็จ เป้า 

หมาย 
วิธีการวัดผล
ประเมินผล 

เครื่องมือวัด
ประเมินผล 

1. พัฒนางาน
จัดการเรียนรวม 

เชิงคุณภาพ 
นักเรียนที่มีความบกพร่องในด้าน
ต่างๆ มีพัฒนาการด้านคุณภาพชีวิต 
ทักษะการดำรงชีวิตทักษะทางด้าน
สังคม และทักษะทางวิชาการ ตาม
ศักยภาพของนักเรียนแต่ละบุคคล 

ร้อยละ
100 

ประเมิน 
ทดสอบ 

 

แบบประเมิน  
แบบทดสอบ    

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. นักเรียนเรียนรวมได้รับการพัฒนาอย่างเต็มที่ตามศักยภาพ ได้รับการส่งเสริมและช่วยเหลือให้

นักเรียนเรียนรวมมีการพัฒนาทางด้านการเรียนดีขึ้น รวมถึงนักเรียนเรียนรวมมีการพัฒนาทางด้านร่างกาย  มี
สุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี 

2. โรงเรียนมีการจัดการเรียนรู้ให้นักเรียนเรียนรวมที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลและ
พัฒนาการของนักเรียนได้เต็มตามศักยภาพ 
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ลงชื่อ ..........................................ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 
      (นางสาวกฤติยาภรณ์  พันธุ)    
 
 
ลงชื่อ ..........................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
        (นางสาวฏรินทร คงมณี) 
     หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวชิาการ 
 
 
ลงชื่อ ..........................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
            (นายสันติ  สวัสดี ) 
  หัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณและแผนงาน  
 

 
ลงชื่อ ....................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 
      (นางสาวฏรินทร คงมณี)   
 
 
 
    อนุมัติ              ไม่อนุมัติ 
 
 
ลงชื่อ...........................................ผู้อนุมัติโครงการ 
          (นาจันทนี  รักษ์ธรรม) 
      ผู้อำนวยการโรงเรียนพรุพีพิทยาคม 
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แบบเสนอกิจกรรมในโครงการ/งาน 
โรงเรียนพรุพีพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานีชุมพร 

ประจำปีงบประมาณ 2565 

กิจกรรม      ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา
     และวัฒนธรรม 
สนองพันธกิจ/นโยบายของสพฐ. พันธกิจที่ 4  สร้างโอกาส ความเสมอภาคลดความเหลื่อมล้ำ ให้

ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม 
นโยบายที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มี
คุณภาพมีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 

สนองยุทธศาสตร์ของ สพม.สฎชพ.        ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมการ จัด
การศึกษา เพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 

สนองยุทธ์ศาสตร์โรงเรียน    ยุทธศาสตร์ข้อที่ 2 พัฒนานักเรียนให้เป็นผู้มีคุณธรรม  จริยธรรม 
ตามคุณลักษณะที่พึงประสงค ์

ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางปิยวดี  จันทบูรณ์ 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ       กลุ่มงานบริหารวิชาการ 
ลักษณะโครงการ    ใหม ่  ต่อเนื่อง   
สอดคล้องการประกันคุณภาพ   มฐ.2 (2.1 2.2  2.3 2.4)  
สนับสนุนพันธกิจของโรงเรียน พัฒนาอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม แหล่งเรียนรู้ สาธารณูปโภค 

และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

1.หลักการและเหตุผล 
ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ตระหนักถึงบทบาทและ

ภารกิจสำคัญในการเสริมสร้างความร่วมมืออาเซียนเพื่อพัฒนาความร่วมมือด้านการศึกษาอันจะนำไปสู่การพัฒนา 

ศักยภาพประชาชนในภูมิภาคให้สามารถแข่งขันบนเวทีโลก โดยขับเคลื่อนกลไกการศึกษา  เพ่ือพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

อันเป็นพื้นฐานสำคัญของการพัฒนาความเจริญรุ่งเรืองในภูมิภาคอย่างยั่งยืน  โดยประกาศจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพ

ผู้เรียนเส้นทางสู่ความสำเร็จการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง   (พ.ศ. ๒๕๕๒ – ๒๕๖๑) ซึ่งได้กำหนดแผนการ

พัฒนาเยาวชนไทยเป็นพลเมืองอาเซียนที่มีความพร้อมในการเป็นสมาชิกที่ดีของประชาคมอาเซียน สามารถ

ติดต่อสื่อสารและอยู่ร่วมกันได้บนพื้นฐานของความเสมอภาคและผลประโยชน์ร่วมกันในการเสริมสร้างความมั่นคงใน

ด้านเศรษฐกิจ การเมือง สังคมของภูมิภาคอาเซียน   
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                กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม ได้เล็งเห็นความสำคัญในการจัดกิจกรรม

การเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้นักเรียนมีความรู้และได้รับประโยชน์อย่างเต็มท่ี และให้

นักเรียนเกิดความตื่นตัวและพร้อมในการเรียนรู้ที่มั่นคงต่อไป 
 

2.  วัตถุประสงค์ 

2.1  เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจในการเรียนมากขึ้น 

2.2  เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้จากสื่อท่ีมีประสิทธิภาพ 

2.3  พัฒนายกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

2.4  เพื่อทดแทนเครื่องเดิมที่ชำรุดแล้ว  
 

3.  เป้าหมาย 

 3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 

  นักเรียน  ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนพรุพีพิทยาคม ร้อยละ 90 ได้เข้าบริการห้อง

กลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม  

 3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

 1.  นักเรียนมีความรู้และเข้าใจง่ายขึ้นในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในรายวิชาของกลุ่มสาระ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

2.   นักเรียนเกิดความกระตือรือร้นอยากเรียนมากข้ึน 
 

4.  กิจกรรม/ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย 

กิจกรรม ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

ซื้อพรมปูพ้ืนห้อง   

วัสดุตกแต่งห้องกลุ่มสาระ 

ร้อยละของนักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ

การเรียนรู้ และการมีความพร้อมในการทำ

กิจกรรมการเรียน 

 

ร้อยละ 90 
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5.  กิจกรรม/ระยะเวลา 

 

ชื่อกิจกรรม 

ปีการศึกษา  2565 

ภาคเรียนที่  1 (พ.ค.2565-ต.ค.2565) ภาคเรียนที่  2 (พ.ย.2565-เม.ย.2566) 

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. 

- ซื้อพรมปูพ้ืน

ห้องวัสดุตกแต่ง

ห้องกลุ่มสาระ 

     ✓      ✓ 

 

6.  รายละเอียดกิจกรรมการดำเนินการและงบประมาณที่ใช้ 

 งบประมาณ  ใช้ภาคเรียนที่ 2   20,000 บาท  

 รวมเงินทั้งสิ้น 20,000 บาท  (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) 

 

กิจกรรม 

 

วิธีดำเนินการ 

ลักษณะรายจ่าย  

ผู้รับผิดชอบ ตอบแทน ใช้

สอย 

วัสดุ/ 

 

รวม 

ซื้อตู้เหล็กใส่หนังสือ 1 ตัว 

วัสดุตกแต่งห้องกลุ่มสาระ 

 

-  ประชุมวางแผน 

-  เสนอโครงการ 

-  ดำเนินการ 

-  สรุปผลการประเมิน 

-  รายงานผลการจัด

กิจกรรม 

  ✓ 10000 นางปิยวดี  

 จันทบูรณ์ 

 

 

7.ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  นางปิยวดี จันทบูรณ์ 

8. งบประมาณ / วัสดุอุปกรณ์/รายการสิ่งของที่จะซื้อ งบประมาณ 10,000 บาท 

ลำดับที่ รายการ จำนวน/หน่วย งบประมาณ 
1 ซื้อพรมปูพ้ืนห้อง 

วัสดุตกแต่งห้องกลุ่มสาระ 
1 ผืน 20,000  บาท 

 รวมงบประมาณ 
(หนึ่งหม่ืนบาทถ้วน) 

 
20,000  บาท 
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8.  วิธีประเมิน 
ตัวช้ีวัดโครงการ วิธีการประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 

ร้อยละของนักเรียน  ครู  ที่เข้า
มาใช้บริการห้องกลุ่มสาระสังคม
ฯ 

- ประเมินความพึงพอใจ -  แบบประเมินความพึง
พอใจ 

 

9.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

1. นักเรียน  ครูและบุคลากรทางการศึกษา  ได้ใช้สื่อที่มีประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน 

 2. นักเรียนได้เรียนรู้และมีส่วนร่วมในการใช้สื่อที่มีประสิทธิภาพ 

5. นักเรียนสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ไปเป็นแนวทางในการ

พัฒนาตนเอง 

 
 
ลงชื่อ ..........................................ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 
           (นางปิยวดี  จันทบูรณ์) 
 
ลงชื่อ .............................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
           (นางสาวฎรินทร  คงมณี) 
         หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ     
  
ลงชื่อ ............................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
               (นายสันติ สวัสด ี) 
  หัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณและแผนงาน  

 
ลงชื่อ ....................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 
       (นางสาวฎรินทร  คงมณี) 
       
 
    อนุมัติ              ไม่อนุมัติ 

 
 
ลงชื่อ............................................ผู้อนุมัติโครงการ 
          (นางจันทนี  รักษ์ธรรม) 
      ผู้อำนวยการโรงเรียนพรุพีพิทยาคม 
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แบบเสนอกิจกรรมในโครงการ/งาน 

โรงเรียนพรุพีพิทยาคม  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี-ชุมพร 

                                              ประจำปีการศึกษา  2565 

กิจกรรม        จัดซื้ออุปกรณ์การเรียนการสอนพลศึกษา 

สนองยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ของสพฐ.   ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

กลยุทธ์ที่ 5  การจัดการศึกษาเพ่ือบรรลุเป้าหมายโลกเพ่ือการ

พัฒนายั่งยืน  (SDGs)เพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

สนองยุทธศาสตร์ของ สพม.สฎชพ. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัด

การศึกษา เพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 

สนองยุทธศาสตร์โรงเรียน    ยุทธศาสตร์ข้อที่ 1  พัฒนาคุณภาพนักเรียนตามมาตรฐานสากล 

ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม     นายโสภณ  หนูวุ่น 

กลุ่มงาน/กลุ่มสาระท่ีรับผิดชอบกิจกรรม กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา 

ลักษณะโครงการ/กิจกรรม    (     )  ใหม่ (  /   )  ต่อเนื่อง (     )  งานประจำ 

สอดคล้องการประกันคุณภาพ  มฐ   1  (   1.2   ) ( 4 ) 

สนับสนุนพันธกิจโรงเรียน    จัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ 

    เทียบเคียงมาตรฐานสากล 

สนับสนุนเป้าประสงค์ของโรงเรียน   ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและศักยภาพเป็นพลโลก 

1. หลักการและเหตุผล   
- 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1   ผู้เรียนมีอุปกรณ์ฝึกทักษะอย่างเพียงพอต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
2.2   มีวัสดุอุปกรณ์จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มีคุณภาพดีใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

     

3. เป้าหมาย  

     3.1   เชิงปริมาณ    แป้นบาสเกตบอล พลาสติกทึบ    จำนวน  1  ชุด  ตาข่ายประตูฟุตซอล จำนวน  

1  ชุด 

3.2   เป้าหมายเชิงคุณภาพ   วัสดุอุปกรณ์มีคุณภาพดีใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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4.   กิจกรรม/ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย/ระยะเวลา/สถานที่ 

 
ที ่

 
กิจกรรม/ขั้นตอน 

 
ตัวช้ีวัด 

ค่า
เป้าหมาย 

ระยะเวลา
ดำเนิน
กิจกรรม 

สถานที่
ดำเนินงาน 

 
ผู้รับผิดชอบ 

1 จัดซื้ออุปกรณ์การเรียน
การสอนพลศึกษา 
- เสนอโครงการ 
- ประชุมวางแผน
ดำเนินการ 
- สำรวจวัสดุอุปกรณ์ที่
จัดซื้อ 
- ดำเนินการจัดซื้อ
อุปกรณ์ 
- ประเมิน สรุป   
รายงานผล 

ข้อ 3.1      
  (  ) 

ร้อยละ  
100 

พ.ค.-
ก.ย.65 

โรงเรียนพรุพี
พิทยาคม 

นายโสภณ    
หนูวุ่น 

 

5. งบประมาณกิจกรรม 

เงินอุดหนุน        42,000 บาท 

     รวมทั้งสิ้น       42,000 บาท (สี่หมื่นสองพันบาทถ้วน) 

 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

เงินอุดหนุน 
เรียนฟรี 15 

ปี 
รายได้ อ่ืน ๆ รวม 

จัดซื้ออุปกรณ์การ
เรียนการสอนพล
ศึกษา 

42,000 - - - 42,000 

รวม 42,000 - - - 42,000 
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รวมประมาณการค่าใช้จ่าย 

 
กิจกรรม 

 
รายละเอียด 

 
ลักษณะรายจ่ายงบประมาณ 

 

การใช้จ่าย
งบประมาณ 

ค่าตอบ 
แทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ รวม 
ภาค

เรียนที่  
1 

ภาค
เรียนที่  

2 
จัดซื้ออุปกรณ์การเรียน
การสอนพลศึกษา 

-แป้นบาสเกตบอล พลาสติกทึบ    
จำนวน 1 ชุด 
-ตาข่ายประตูฟุตซอล จำนวน 1 
ชุด 

- 
 
 
- 

- 
 
 
- 

/ 
 
 
/ 

29,800 
 
 

2,200 

/ 
 
 
/ 

 

 หมายเหตุ  งบประมาณถัวจ่ายทุกรายการ 

 

วัสดุอุปกรณ์ / รายการสิ่งของท่ีจะซ้ือ 

ลำดับที่ รายการ จำนวน / หน่วย งบประมาณ 
1 แป้นบาสเกตบอล พลาสติกทึบ 1 ชุด 29,800 
2 ตาข่ายประตูฟุตซอล 1 ชุด 2,200 

 

6. การประเมินผล 

กิจกรรม ตัวช้ีวัดความสำเร็จ เป้าหมาย 
วิธีการวัดผล
ประเมินผล 

เครื่องมือวัด
ประเมินผล 

จัดซื้ออุปกรณ์การเรียนการสอน      
พลศึกษา 

1. ร้อยละของผู้เรียนที่ใช้วัสดุ   
    อุปกรณ์ในกิจกรรมการเรียน     
    การสอน 

ร้อยละ
100 

1. สำรวจความพึง 
    พอใจ 
2. สังเกต 

1.  แบบสำรวจ 
     ความพึงพอใจ 
2.  แบบสังเกต 

 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1.  มีวัสดุอุปกรณ์ในฝึกทักษะในกิจกรรมการเรียนการสอนที่มีคุณภาพดีใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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โรงเรียนพรุพีพิทยาคม สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร  
  
 

 
ลงชื่อ ..........................................ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 
           (                            )   
 
ลงชื่อ ..........................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 
        (                                ) 
 
ลงชื่อ ..........................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
            (                            ) 
  หัวหน้ากลุ่มงาน/กลุ่มสาระ…………………………….. 

 
ลงชื่อ ....................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 
   (                                   ) 
  หัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณและแผนงาน   
 
    อนุมัติ              ไม่อนุมัติ 
 
ลงชื่อ............................................ผู้อนุมัติโครงการ 
          (นางจันทนี  รักษ์ธรรม) 
      ผู้อำนวยการโรงเรียนพรุพีพิทยาคม 
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โรงเรียนพรุพีพิทยาคม สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร  
  
 

แบบเสนอกิจกรรมในโครงการ/งาน 

โรงเรียนพรุพีพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานีชุมพร 

ประจำปีการศึกษา 2565 

โครงการพัฒนาโครงการ/กิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2565 

ชื่อโครงการ : แนะแนวศึกษาต่อ 2565 

 ลักษณะโครงการ: โครงการใหม่ ต่อเนื่อง 

สนองยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ของสพฐ.   พันธกิจที่ 4  สร้างโอกาส ความเสมอภาคลดความเหลื่อมล้ำ ให้
ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม 
นโยบายที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มี
คุณภาพมีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 

สนองยุทธศาสตร์ของ สพม.สฎชพ. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมการ จัด
การศึกษา เพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 

สนองยุทธศาสตร์โรงเรียน    ยุทธศาสตร์ข้อที่ 2 พัฒนานักเรียนให้เป็นผู้มีคุณธรรม  จริยธรรม 

     ตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม     นายเสนอ จันชู  

กลุ่มงานที่รับผิดชอบ :    กลุ่มบริหารงานวิชาการ 

สอดคล้องการประกันคุณภาพ    มฐ.1 (1.1) ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน 

สนับสนุนพันธกิจโรงเรียน   จัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน   

     การศึกษาของชาติ เทียบเคียงมาตรฐานสากล 

 สนับสนุนเป้าประสงค์ของโรงเรียน  ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและ  

     ศักยภาพเป็นพลโลก 

ระยะเวลาดำเนินการ : 1 มกคาคม 2566 – 1 มีนาคม 2566 

งบประมาณ :  5,500 บาท โรงเรียนพรุพีพิทยาคมได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอน จัดการเรียนการ

สอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ตามหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนของการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในทุก ๆ ปี

การศึกษาโรงเรียนพรุพีพิทยาคม ได้ดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศ และดำเนินการออกแนะแนวศึกษาต่อ 

เพื่อให้ความรู้แก่นักเรียนได้รับทราบรายละเอียดการศึกษาต่อ และจะได้นำไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการ

ตัดสินใจเลือกที่เรียนให้ถูกต้องกับบุคลิกภาพ และความถนัดของแต่ละบุคคล 
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โรงเรียนพรุพีพิทยาคม สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร  
  
 

2.  วัตถุประสงค์ 

 1.  เพ่ือให้ความรู้เรื่องการศึกษาต่อ เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจเลือกเรียนในระดับ  

ที่สูงขึ้นให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ  มัธยมศึกษาปีที่ 4 

2.  เพ่ือเผยแพร่ผลงานของโรงเรียนพรุพีพิทยาคม 
 

3.  เป้าหมาย 

      เป้าหมายเชิงปริมาณ    - 

   

 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

   1. นักเรียนระดับชั้น ม.1   จำนวน    120  คน 

   2. นักเรียนระดับชั้น ม.4   จำนวน    120  คน 

4.  กิจกรรม / ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย 

กิจกรรม ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
แนะแนวศึกษาต่อ ประจำปี

การศึกษา  2565 

จำนวนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม แบ่งเป็น

นักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการ และนักเรียนนอกเขต

พ้ืนที่บริการ 

ร้อยล่ะ 100 ของนักเรียนที่

เข้าร่วมกิจกรรม รับทราบ

ข้อมูล ความรู้กับกิจกรรม 

 

5.  กิจกรรม/ระยะเวลาดำเนินการ 

 
ชื่อกิจกรรม 

ปีการศึกษา 2560 

ภาคเรียนที่ 1 (พ.ค.2560 – ต.ค.2560) ภาคเรียนที่ 2 (พ.ย.2560 – เม.ย.2561) 

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. 
แนะแนวศึกษาต่อ ประจำปี

การศึกษา  2565 

 
        

 
  

 

6.  รายละเอียดกิจกรรมการดำเนินการและงบประมาณที่ใช้ 
  งบประมาณ ใช้ภาคเรียนที่ 2 จำนวน 5,000 บาท  
  รวมเงินทั้งสิ้น 5,000 บาท  (ห้าพันบาทถ้วน) 
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โรงเรียนพรุพีพิทยาคม สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร  
  
 

กิจกรรม วิธีดำเนินการ 

 ลักษณะรายจ่าย 

ผู้รับผิดชอบ  ตอบ

แทน 

ใช้

สอย 
วัสดุ รวม 

แนะแนวศึกษาต่อ 
ประจำปี
การศึกษา  2565 

ใช้รูปแบบ
ดำเนินการ PDCA    
Plan  
Do                    
Check 
Action 

 - 5,000 5,000 5,000 ครูเสนอ จันชู 

 รวม 5,000  

7. วัสดุอุปกรณ์/รายการสิ่งของท่ีจะซื้อ 

ลำดับที่ รายการ จำนวน/หน่วย งบประมาณ 

1 รายการค่ายานพาหนะ 1,800 1,800 

2 รายการของที่ระลึก 3,700 3,700 

 รวมงบประมาณ    (ห้าพันห้าร้อยบาท)  5,500 

 

8.  วิธีประเมิน 

ตัวช้ีวัดโครงการ วิธีการประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
แนะแนวศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา  2565 ใช้แบบสอบถามผู้เข้าร่วมกิจกรรม แบบสอบถาม 

 

9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ   
แนะแนวและนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6  และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในโรงเรียนเขตพื้นที่บริการ

และนอกเขตพ้ืนที่บริการ สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เขต 3 จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้รับทราบข้อมูลและ
เข้าใจในการศึกษาต่อ 
 

10. สรุปรายงาน 

  บันทึกการติดตาม 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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โรงเรียนพรุพีพิทยาคม สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร  
  
 

 

 
      ลงชื่อ ..............................................ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 
            (…………………………………………..) 
      
   ลงชื่อ ..........................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
            ( ………………………………………….) 
              หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป 
     
     ลงชื่อ ..........................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
              (                           ) 
  หัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณและแผนงาน  

 
ลงชื่อ ...............................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 
    (…………………………………………..) 
       
    อนุมัติ              ไม่อนุมัติ 

 
ลงชื่อ.................................................ผู้อนุมัติโครงการ 

               (นางจันทนี  รักษ์ธรรม) 
         ผู้อำนวยการโรงเรียนพรุพีพิทยาคม 
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โรงเรียนพรุพีพิทยาคม สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร  
  
 

แบบเสนอกิจกรรมในโครงการ/งาน 
โรงเรียนพรุพีพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร 

ประจำปีการศึกษา 2564 

กิจกรรม    จัดหาวัสดุสนับสนุนการเรียนการสอน งาน และสำนักงาน 
สนองยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ของสพฐ. ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

กลยุทธ์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพ่ือบรรลุเป้าหมายโลกเพ่ือการ
พัฒนายั่งยืน(SDGs) เพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

สนองยุทธศาสตร์ของ สพม.สฎชพ.        ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมการ 
จัดการศึกษา เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 

สนองยุทธ์ศาสตร์โรงเรียน              ยุทธศาสตร์ข้อที่ 1 พัฒนาคุณภาพนักเรียนตามมาตรฐานสากล 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นายปรัชญา  มณีอ่อน 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ       กลุ่มงานบริหารวิชาการ 
ลักษณะโครงการ    ใหม ่  ต่อเนื่อง   
สอดคล้องการประกันคุณภาพ   มฐ.1 (1.1) ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน 
สนับสนุนพันธกิจของโรงเรียน จัดการศึกษาให้มีค ุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ 

เทียบเคียงมาตรฐานสากล 
สนับสนุนเป้าประสงค์ของโรงเรียน          ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและศักยภาพเป็นพลโลก 

1. หลักการและเหตุผล 
การพัฒนาคุณภาพนักเรียนด้านความรู้ของนักเรียนจะต้องมีการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ

ผู้เรียนในด้านต่างต่างๆที่สอดคล้องกับ ความสมารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร การคิดคำนวณ  การคิด
วิเคราะห์  จะต้องพัฒนานักเรียนให้มีการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น และการแก้ปัญหา ส่งผลให้นักเรียนผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการสูงขึ้น 

2. วัตถุประสงค์                     
1. เพื่อจัดหาวัสดุอุปกรณ์ใช้บริหารการจัดการเรียนการสอน กลุ่มสาระ งานและสำนักงาน 
2. เพื่อให้นักเรียน ครูมีวัสดุ และอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอนและงานสนับสนับสนุนการเรียน

การสอน              

3. เป้าหมาย   
3.1 เชิงปริมาณ  

นักเรียน 500 คน  และครู 35  คน 
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3.2 เชิงคุณภาพ  

โรงเรียนมีการบริหารการจัดการเรียนการสอนและงานสนับสนับสนุนการเรียนการสอนเพ่ือ
เอ้ือต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน 
 
4. กิจกรรม/ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย/ระยะเวลา/สถานที ่

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอน ตัวช้ีวัด 
ค่า  
เป้า 

หมาย 

ระยะเวลา
ดำเนิน
กิจกรรม 

สถานที่
ดำเนิน 
งาน 

ผู้รับผิดชอบ 

1  1. ทีมงาน (Team)    
- ประชุมคณะกรรมการ
ดำเนินงานเพื่อจัดทำ
กิจกรรม     
- แต่งตั้งคณะกรรมการ
ดำเนินงาน 

1. ร้อยละโรงเรยีนมี
วัสดุอุปกรณ์ใช้
บริหารการจัดการ
เรียนการสอน กลุ่ม
สาระ งานและ
สำนักงาน 
2. ร้อยละของ
นักเรียน ครูมีวัสดุ 
และอุปกรณ์สำหรับ
การเรียนการสอน
และงานสนับ
สนับสนุนการเรียน 

100 
 
 

 
 
 
80 

ตลอดปี
การศึกษา 

โรงเรียน
พรุพี

พิทยาคม 

นางสาวกลมล
กานต์ ชูคำ 

2 2. ตรวจสอบก่อน
ดำเนินงาน (Check) 
ประเมินแผนงาน กิจกรรม 
ก่อนดำเนินงาน ดังนี้    
- วัตถุประสงค์ของ
โครงการ/กิจกรรม     
- เป้าหมายของ
โครงการ/กิจกรรม     
- การอนุมัติโครงการ/
กิจกรรม 

    นางสาวกลมล
กานต์ ชูคำ 
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ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอน ตัวช้ีวัด 
ค่า  
เป้า 

หมาย 

ระยะเวลา
ดำเนิน
กิจกรรม 

สถานที่
ดำเนิน 
งาน 

ผู้รับผิดชอบ 

3 3. การวางแผนการ
ดำเนินงาน (Plan)    
- จัดทำกำหนดการ/
ปฏิทินการดำเนินงาน    
- จัดเตรียมเอกสาร     
- จัดเตรียมสถานที่การ
ดำเนินงาน 

    นางสาวกลมล
กานต์ ชูคำ 

4 4. ปฏิบัติ (Do)  
- จัดซื้อวัสดุกลุ่มสาระ
และสำนักงาน 

    นางสาวกมล
กานต์ ชูคำ 

5 5. เรียนรู้ร่วมกัน 
(Study)   
- การนิเทศ กำกับ
ติดตาม โครงการ/
กิจกรรม           
1.1 การสังเกต                   
1.2 การนิเทศ     
- ติดตามระหว่าง
ดำเนินงาน           
2.1 หน้าที่ความ
รับผิดชอบ           
2.2 ปัญหาที่เกิดระหว่าง
ดำเนินงาน            
2.3 การดำเนินงานตาม
กรอบระยะเวลา 

    นางสาวกมล
กานต์ ชูคำ 

6 ปรับปรุงพัฒนางาน 
(Act)    
- ประเมินแก้ไขและ
พัฒนาการดำเนินงาน    

    นางสาวกมล
กานต์ ชูคำ 
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ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอน ตัวช้ีวัด 
ค่า  
เป้า 

หมาย 

ระยะเวลา
ดำเนิน
กิจกรรม 

สถานที่
ดำเนิน 
งาน 

ผู้รับผิดชอบ 

- สรุปรายงานผลการ
ดำเนินงาน ตาม
โครงการ/กิจกรรม           
     2.1 รายงานสรุปผล
โครงการ/กิจกรรม 
     2.2 แบบประเมิน
โครงการ/กิจกรรม            
     2.3 แบบสอบถาม
ความพึงพอใจ 

7 7. ปรับปรุงพัฒนางาน 
(Ratification)   
รับข้อคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะจาก
ผู้เกี่ยวข้องเป็นแนวทางใน
การ ดำเนินงาน/พัฒนา
งาน กิจกรรม ต่อไป 

    นางสาวกมล
กานต์ ชูคำ 

 

5. งบประมาณ 
 งบประมาณ  133,000 บาท  (หนึ่งแสนสามหมื่นสามพันบาทถ้วน) 

 
 
 
 
 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

เงินอุดหนุน 
เรียนฟรี 
15 ปี 

รายได้ อ่ืนๆ รวม 

จัดซื้ออุปกรณ์สนับสนุนการเรียนการสอนและวัสดุ
สำนักงาน 

133,000    133,000 
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ประมาณการค่าใช้จ่าย 
เงินอุดหนุน 203,000 บาท   

กิจกรรม รายละเอียด 

ลักษณะรายจ่ายงบประมาณ การใช้จ่ายงบ 

ค่าตอบ
แทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ รวม 
ภาค

เรียนที่ 
1 

ภาค
เรียนที่ 

2 

จัดซื้ออุปกรณ์
สนับสนุนการ
เรียนการสอน 

- กระดาษ A 4   70000 70000 3500 3500 

- ค่าซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ 
และปริ้นเตอร์  

 10,000 
 10,000 5,000 5,000 

- ค่าหมึกเครื่องพิมพ์  อิงค์
เจ็ต 

  
2000 2000   

- ค่าหมึกเครื่องพิมพ์ 
เลเซอร์ 1000 

  
1000 1000   

- ค่าหมึกเครื่องพิมพ์ 
เลเซอร์ cannon 

  
5,000 5,000 5,000  

ไวนิล  2000   1000 1000 

ค่าโฟมบอร์ด  3000  3000 1500 1500 

ค่าวัสดุอ่ืนๆ 
  

40,000 40,000 20,00
0 

20,000 

รวม   15000
0 

11800
0 

133,00
0 

65000 65000 

รวมทั้งหมด     133000   

  *หมายเหตุ งบประมาณถัวจ่ายทุกรายการ 
 
6. การประเมินผล 

กิจกรรม ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
เป้า 

หมาย 
วิธีการวัดผล
ประเมินผล 

เครื่องมือวัด
ประเมินผล 

จัดซื้ออุปกรณ์
พัฒนาการจัดการ
เรียนการสอน
และการสร้าง
นวัตกรรม 

เชิงประมาณ 
- ร้อยละวัสดุอุปกรณ์ใช้บริหาร
การจัดการเรียนการสอน กลุ่ม
สาระ งานและสำนักงาน 
- ร้อยละของนักเรียน ครูมีวัสดุ 
และอุปกรณ์สำหรับการเรียนการ

ร้อย
ละ 
100 

 
 

1. บันทึกการใช้
วัสดุอุปกรณ์ 
 
 
 

1. แบบบันทึกการ
ใช้วัสดุอุปกรณ์ 
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กิจกรรม ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
เป้า 

หมาย 
วิธีการวัดผล
ประเมินผล 

เครื่องมือวัด
ประเมินผล 

สอนและงานสนับสนับสนุนการ
เรียน 
เชิงคุณภาพ     
โรงเรียนมีการบริหารการจัดการ
เรียนการสอนและงานสนับ
สนับสนุนการเรียนการสอนเพ่ือ
เอ้ือต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน 
 

ระดับ 
ดี 

2. ความพึงพอใจ
ของผู้เกี่ยวข้อง 

2. แบบประเมิน
ความพึงพอใจ 
 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

3. โรงเรียนมีวัสดุอุปกรณ์ใช้บริหารการจัดการเรียนการสอน กลุ่มสาระ งานและสำนักงาน 
4. ครูมีวัสดุ และอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอนและงานสนับสนับสนุนการเรียน 

 

 

 

 

 

 

 
      ลงชื่อ ..................................ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 
            (นางสาวกลมลกานต์ ชูคำ) 
        
   ลงชื่อ .......................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
          (นางสวาฏรินทร คงม ี) 
         หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ 
 
     ลงชื่อ ......................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
              ( นางปิยวดี  จันทบูรณ์) 
  หัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณและแผนงาน  

 
ลงชื่อ ...................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 
      (นายธีรพล  แก้วรักษ์) 
       
 
    อนุมัติ              ไม่อนุมัติ 

 
ลงชื่อ...........................................ผู้อนุมัติโครงการ 
          (นางจันทนี  รักษ์ธรรม) 
      ผู้อำนวยการโรงเรียนพรุพีพิทยาคม 
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แบบเสนอกิจกรรมในโครงการ/งาน 
โรงเรียนพรุพีพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุราษฎร์ธานี  ชุมพร 

ประจำปีการศึกษา 2565 
 

กิจกรรม     ส่งเสริมคุณภาพการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
สนองยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ของสพฐ.   พันธกิจ3พัฒนาศักยภาพและคุณภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะ 

ตามหลักสูตรและคุณลักษณะในศตวรรษที ่ 21 นโยบายที ่ 2  
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริม 
การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 

สนองยุทธศาสตร์ของ สพม.สฎชพ.   ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัด 
                                                  การศึกษาเพ่ือสร้างขีด ความสามารถในการแข่งขัน 
สนองยุทธศาสตร์โรงเรียน    ยุทธศาสตร์ข้อที่ 4 

พัฒนาหลักสูตรสถานศึกกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน 
เป็นสำคัญตามมาตรฐานสากล 

ผู้รับผิดชอบโครงการ     นายไมตรี เพ็งจันทร์ 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ   กลุ่มงานบริหารงานวิชาการ 
ลักษณะโครงการ              ใหม่       ต่อเนื่อง 
สอดคล้องการประกันคุณภาพ    มฐ.3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
สนับสนุนพันธกิจโรงเรียน  พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเพ่ือสนองต่อความแตกต่างระหว่าง 

บุคคลให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถตามาตรฐานสากลสู่ความ 
เป็นเลิศทางวิชาการท่ียั่งยืน   

สนับสนุนเป้าประสงค์ของโรงเรียน หลักสูตรสถานศึกษาตอบสนองต่อความแตกต่างระหว่างบุคคล 
ให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานสากลและสู่ความ 
เป็นเลิศทางวิชาการท่ียั่งยืน                                                                                                                 

1. หลักการและเหตุผล 
 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามแนวพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ.2542  นั้นเน้นการ 
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถในการเรียน ยึดเด็กเป็นศูนย์กลาง และในปัจจุบันที่โลกมีความ  
เจริญก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโรงเรียนในฐานะหน่วยงานที่ให้ความรู้และพัฒนานักเรียนต้
องปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจึงจําเป็นต้องมีการบริหารจัดการที่ดีจากการเตรียมความพร้อมท
างด้านวัสดุอุปกรณ์และครุภัณฑ์เพียงพอซึ่งก็จะส่งผลให้เกิดการส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการการบริ
การการพัฒนางานด้านอื่นๆและการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้กับนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน  
 



แผนปฏิบัติราชการประจำปีการศึกษา 2565                         134 

โรงเรียนพรุพีพิทยาคม สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร  
  
 

 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้เห็นความสําคัญของการมีความพร้อมทางด้านสื่อ   
วัสดุอุปกรณ์และครุภัณฑ์ในกระบวนการจัดการเรียนการสอนสําหรับครูและนักเรียนโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่ม   
วิชาวิทยาศาสตร์ที่จําเป็นต้องมีการทดลองปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์เพื่อเป็นการฝึกทักษะกระบวนการของ  
นักเรียนและเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติการทดลอง 
 

2. วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือให้ผู้เรียนมีวัสดุ อุปกรณ์ในการเรียนการสอนอย่าเพียงพอ 

     2. เพ่ือส่งเสริมผู้เรียนให้มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  
 

3. เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 
      นักเรียนที่เรียนวิทยาศาสตร์ ร้อยละ 90  มีวัสดุ อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ใช้อย่างเพียงพอ  
 3.2 เชิงคุณภาพ 
              นักเรียนได้รับการส่งเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และมีความสามารถในการใช้อุปกรณ์ 
วิทยาศาสตร์  
 

        4. กิจกรรม/ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย/ระยะเวลา/สถานที่ 

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอน ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
ระยะเวลา 

ดำเนินกิจกรรม 
สถานที ่

ดำเนินงาน 
ผู้รับผิดชอบ 

1 
2 
3 
 
 
 
 
4 
5 

ประชุมชี้แจงโครงการ 
แต่งตั้งคณะทำงาน 
ดำเนินงานตามโครงการ 
- กำหนดขั้นตอน 

ปฏิบัติงาน 
- ดำเนินงานจัดซื้อจัดหา 
ตามข้ันตอน 
ประเมินผล 
สรุป รายงานผล 

การจัดการ 
เรียนการ 
สอน 
วิทยาศาสตร์ 
เป็นไปอย่างมี 
ประสิทธิภาพ 

90 พ.ค. - ต.ค 65 
 

โรงเรียนพรุ
พีพิทยาคม 

นายไมตรี 
เพ็งจันทร์ 
นายปรัชญา 
มณีอ่อนนางสาวสุ
พัตรา จุ้ยจำนงค์ 
นางสาวรุ่งนภา  
สุขมิตร 
 

 

5. งบประมาณ 
 เงินอุดหนุน 30,000   บาท 
 รวมทั้งสิ้น 30,000  บาท ( สามหม่ืนบาทถ้วน ) 
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กิจกรรม 
งบประมาณ 

เงินอุดหนุน เรียนฟรี 15 ปี รายได้ อ่ืน ๆ รวม 
จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ 30000 - - - - 

รวม 30000 - - - - 
 

ประมาณค่าใช้จ่าย 

กิจกรรม รายละเอียด 

ลักษณะรายจ่ายงบประมาณ การใช้จ่ายงบ 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 
ภาค 

เรียนที่ 
1 

ภาค 
เรียนที่ 

2 
จัดซื้อวัสดุ 
อุปกรณ์ 
วิทยาศาสตร์  

1.ประชุมชี้แจงโครงการ - - - - - - 
2.แต่งตั้งคณะทำงาน - - - - - - 
3.ดำเนินงานตามโครงการ       
   3.1 
กำหนดขั้นตอนปฏิบัติงาน 

- - - - - - 

   3.2 ดำเนินงานจัดซื้อจัดหา 
     ตามข้ันตอน 

- - 30000 30000 30000 - 

4.ประเมินผล - - - - - - 
5.สรุป รายงานผล - - - - - - 

รวม - - 30000 30000 30000  
*หมายเหตุ งบประมาณถัวจ่ายทุกรายการ 

 วัสดุอุปกรณ์/รายการสิ่งของที่จะซ้ือ 

ลำดับที่ รายการ จำนวน/หน่วย งบประมาณ 
1 บีกเกอร์ 100 ml.  1 โหล / 400 400 
2 บีกเกอร์ 250 ml. 1 โหล / 800 800 
3 บีกเกอร์ 600 ml. 1 โหล / 600 600 
4 บีกเกอร์ 1000 ml 1 โหล / 850 850 
5 หลอดทดลองขนาดกลาง 1 โหล / 650 650 
6 แท่งแก้วคนสาร 20 cm. 1 โหล / 300 300 
7 จานหลุมโลหะ C-201 1 โหล / 450 450 
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ลำดับที่ รายการ จำนวน/หน่วย งบประมาณ 
8 ชุดตะเกียงแอลกอฮอล์อลูมิเนียม พร้อมที่ก้ัน 5 ชุด/ 250 1250 
9 เทอร์โมมิเตอร์ 0 - 100 C 1 โหล / 800 800 
10 จานเพาะเชื้อใหญ่ (Petri Dishes) 5 ชุด / 70 350 
11 ชุดการนำความร้อน G-523 5 ชุด /185 925 
12 โซเดียมไฮโปคลอไรด์ 400 cc. 5ขวด /72 360 
13 โปตัสเซียมเปอร์มังกาเนต 450 g. (ด่างทับทิม 3 กระปุก/175 525 
14 เมธานอล 450 cc. (แอลกอฮอล์จุดไฟ) 5 ขวด/ 68 340 
15 เอธานอล 450 cc. (Ethanol) 5 ขวด/103 515 
16 โซเดียมคลอไรด์ 450 g. (เกลือแกง)  5 กระปุก/50 250 

17 คอปเปอร์(II) ซัลเฟต 450 g.  5 กระปุก/150 750  
18 ไอโอดีน 100 cc.  5 ขวด/100 500 
19 โซเดียมไบคาร์บอเนต 350 g.  5 กระปุก/60 300 
20 กรดไฮโดรคลอริก 450 cc. เจือจาง 6  5 ขวด/ 100 500 
21 ฟินอล์ฟทาลีน 100 cc. (Phenolphthalein) 10 ขวด/100 1000 
22 กรดอะซีติก 400 cc. เข้มข้น 12 mol 10 ขวด/100 1000 
23 โซเดียมไฮดรอกไซด์ 400 cc. (เข้มข้น)  10 ขวด/100 1000 
24 แคลเซียมไฮดรอกไซด์ 250 g.  5 กระปุก/ 80 400  
25 ยูนิเวอร์ซัลอินดิเคเตอร์100 cc.  10 กล่อง/80 800 
26 ผงตะไบเหล็ก 100 g. (Iron powder) 10กล่อง/60 600 
27 กระดาษโครมาโตกราฟฟี 10 กล่อง/100 1000 
28 กำมะถันผง 350 g. (Sulphur powder)  10กล่อง/90 900 
29 โซเดียมไนเตรด 450 g.  10 กล่อง/80 800 
30 โปตัสเซียมไนเตรด 450 g.  10กล่อง/120 1200 
31 กระดาษกรอง 93 Whatman (Filter 

Papers)  
10กล่อง/200 2000 

32 กระดาษเซลโลเฟน (กระกาษแก้วใส)  5กล่อง/50  250 
33 กระดาษลิตมัสสีแดง (Red Litmus Papers)  10กล่อง/90 900 
34 กระดาษลิตมัสสีน้ าเงิน (Blue Litmus 

Papers)  
10กล่อง/90 900 

35 ถุงทราย 500 g. (Sand Bag)  20ถุง/50 1000 
36 เครื่องชั่งสปริง 1000 g. P-101  20 อัน/100 2000 
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ลำดับที่ รายการ จำนวน/หน่วย งบประมาณ 
37 ชุดการเกิดลม G-545 ( Wind generator 

Set)  
3 ชุด/200 600 

38 เครื่องเคาะสัญญาณเวลา P.115-2  3ชุด/680 2040 
39 ชุดทดลองการดูดกลืนความร้อนของสีG-5139  3ชุด/670 2010  
40 แอลกอฮอล์จุดไฟ 450 cc. (เมธานอล)  5ขวด/100 500 

รวมงบประมาณ (สามหม่ืนบาทถ้วน)  30000 บาท 
 

 6. การประเมินผล 

กิจกรรม ตัวช้ีวัดความสำเร็จ เป้าหมาย วิธีการวัด ประเมินผล 
เครื่องมือวัด 
ประเมินผล 

จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ 
วิทยาศาสตร์ 

การจัดการเรียนการสอน
วิทยาศาสตร์เป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพ 

มีอุปกรณ์และสาร 
เคมีเพียงพอต่อการ 
เรียนการสอนวิทยา
ศาสตร์ 

1. สอบถาม สัมภาษณ์   
2. ประเมินโครงการ 

1. แบบสอบถาม 
2. แบบประเมิน 
โครงการ 

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 6.1 มีวัสดุอุปกรณ์วิทยาศาสตร์เพียงพอการจัดการเรียนการสอน ในทุกระดับชั้น  

 

ลงชื่อ.....................................................ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

            (นายไมตรี  เพ็งจันทร์) 

 

ลงชื่อ.......................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 

        (........................................................) 

     หัวหน้ากลุ่มงาน/ฝ่าย……………………………………. 

 

ลงชื่อ........................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 

        (........................................................) 

   หัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณและแผนงาน 

 

ลงชื่อ......................................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 

      (........................................................) 

 

                ⚪ อนุมัติ        ⚪ไม่อนุมัติ 

 

ลงชื่อ.............................................................ผู้อนุมัติโครงการ 

                   (นางจันทนี  รักษ์ธรรม) 

             ผู้อำนวยการโรงเรียนพรุพีพิทยาคม 
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แบบเสนอกิจกรรมในโครงการ/งาน 
โรงเรียนพรุพีพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร 

ประจำปีการศึกษา 2565 
 

โครงการที่   1 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

กิจกรรม    ส่งเสริมทักษะวิชาการด้านทักษะชีวิต 

ลักษณะโครงการ/กิจกรรม     (    )  ใหม่       ( ✓ )  ต่อเนื่อง       (    ) งานประจำ 

ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม     นางสาวฏรินทร  คงมณี 
กลุ่มงาน/กลุ่มสาระท่ีรับผิดชอบกิจกรรม  กลุ่มบริหารวิชาการ 
สนองยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ของ สพฐ.  ยุทธศาสตร์ที่ 2  สถานศึกษาจัดการศึกษาเพื่อการบรรลุเป้าหมาย

การพัฒนาอย่างย ั ่ งย ืน (Sustainable Development Goal : 
SDGs) และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

สนองยุทธศาสตร์ของ สพม.สฎชพ. ยุทธศาสตร์ที ่ 2  การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมการ     
จัดการศึกษา เพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 

สอดคล้องการประกันคุณภาพ    มฐ.1 (1.1) ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน 

สนับสนุนพันธกิจโรงเรียน   จัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน   

     การศึกษาของชาติ เทียบเคียงมาตรฐานสากล 

 สนับสนุนเป้าประสงค์ของโรงเรียน  ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและ  

     ศักยภาพเป็นพลโลก 

1. หลักการและเหตุผล 
การพัฒนาคุณภาพนักเรียนด้านความรู้ของนักเรียนจะต้องมีการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ

ผู้เรียนในด้านต่างต่างๆที่สอดคล้องกับ ความสมารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร การคิดคำนวณ  การคิด
วิเคราะห์  จะต้องพัฒนานักเรียนให้มีการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น และการแก้ปัญหา ส่งผลให้นักเรียนผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการสูงขึ้น นอกจากนี้จำเป็นมีวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้
การการพัฒนางาน นักเรียนสามารถนำเสนองาน ในรูปแบบนวัตกรรมได้ รวมทั้งการนำเทคโนโลยีเพื่อใช้ใน
การสื่อสาร และการใช้สารสนเทศประกอบในการจัดการเรียนการสอน เพ่ือพัฒนาให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีและมี
ทักษะอาชีพ 

 
2. วัตถุประสงค์                     

1. เพื่อพัฒนานักเรียนมีความรู้พื้นฐาน และทักษะอาชีพ 
2. เพื่อสนับสนุนนักเรียนให้มีเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ           
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   3. เป้าหมาย   
-   เชิงปริมาณ 
 นักเรียน 496 คน ครู และบุคลากร จำนวน 36   คน        
-    เชิงคุณภาพ              

1  นักเรียนมีความรู้พ้ืนฐาน และทักษะอาชีพ      
 

4. กิจกรรม/ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย/ระยะเวลา/สถานที ่

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอน ตัวช้ีวัด 

ค่า  

เป้า 

หมาย 

ระยะเวลา

ดำเนิน

กิจกรรม 

สถานที่

ดำเนิน 

งาน 

ผู้รับผิดชอบ 

1  1. ทีมงาน (Team)    

      1. ประชุม

คณะกรรมการ

ดำเนินงานเพื่อจัดทำ

กิจกรรม     

     2. แต่งตั้ง

คณะกรรมการ

ดำเนินงาน 

1. ร้อยละของ

นักเรียนมีทักษะ

อาชีพ 

 

95 

 

 

 

ตลอดปี

การศึกษา 

โรงเรียน

พรุพี

พิทยา

คม 

นางสาวฏรินทร  

คงมณี 

2 2. ตรวจสอบก่อน

ดำเนินงาน(Check) 

 ประเมินแผนงาน 

กิจกรรม ก่อนดำเนินงาน 

ดังนี้    

     1. วัตถุประสงค์ของ

โครงการ/กิจกรรม     

     2. เป้าหมายของ

โครงการ/กิจกรรม     

     3. การอนุมัติ

โครงการ/กิจกรรม 

    นางสาวฏรินทร  

คงมณี 
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โรงเรียนพรุพีพิทยาคม สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร  
  
 

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอน ตัวช้ีวัด 

ค่า  

เป้า 

หมาย 

ระยะเวลา

ดำเนิน

กิจกรรม 

สถานที่

ดำเนิน 

งาน 

ผู้รับผิดชอบ 

3 3. การวางแผนการ

ดำเนินงาน(Plan)    

      1. จัดทำ

กำหนดการ/ปฏิทินการ

ดำเนินงาน    

      2. จัดเตรียมเอกสาร     

      3.  จัดเตรียม

สถานที่การดำเนินงาน 

    1. น.ส.ฏรินทร  

คงมณี 

2. หัวหน้ากลุ่ม

สาระการเรียนรู้

ทั้ง 8 กลุ่ม 

4 4. ปฏิบัติ (Do)  

การจัดการเรียนการสอน

แบบออนไลน์ 

    ครูทุกคน 

5 5. เรียนรู้ร่วมกัน 

(Study)   

1. การนิเทศ กำกับ

ติดตาม โครงการ/

กิจกรรม           

     1.1 การสังเกต                   

     1.2 การนิเทศ     

 2. ติดตามระหว่าง

ดำเนินงาน           

      2.1 หน้าที่ความ

รับผิดชอบ           

      2.2  ปัญหาที่เกิด

ระหว่างดำเนินงาน            

    หัวหน้ากลุ่มสาระ

การเรียนรู้ทั้ง 8 

กลุ่ม 
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ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอน ตัวช้ีวัด 

ค่า  

เป้า 

หมาย 

ระยะเวลา

ดำเนิน

กิจกรรม 

สถานที่

ดำเนิน 

งาน 

ผู้รับผิดชอบ 

      2.3 การดำเนินงาน

ตามกรอบระยะเวลา 

6 6. ปรับปรุงพัฒนางาน 

(Act)    

     1. ประเมินแก้ไขและ

พัฒนาการดำเนินงาน    

     2. สรุปรายงานผล

การดำเนินงาน ตาม

โครงการ/กิจกรรม           

      2.1 รายงาน

สรุปผลโครงการ/

กิจกรรม 

      2.2  แบบ

ประเมินโครงการ/

กิจกรรม            

      2.แบบสอบถาม 

ความพึงพอใจ 

    1. น.ส.ฏรินทร  

คงมณี 

หัวหน้ากลุ่มสาระ

การเรียนรู้ทั้ง 8 

กลุ่ม 

7 7. ปรับปรุงพัฒนางาน 

(Ratification)       

รับข้อคิดเห็นและ

ข้อเสนอแนะจาก

ผู้เกี่ยวข้องเป็นแนว           

ทางในการ ดำเนินงาน/

พัฒนางาน กิจกรรม 

ต่อไป 

    1. น.ส.ฏรินทร  

คงมณี 
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5. งบประมาณ 

     ประมาณการค่าใช้จ่าย   

กิจกรรม รายละเอียด 

ลักษณะรายจ่ายงบประมาณ การใช้จ่ายงบ 

ค่าตอบแทน 
ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ รวม 
ภาค

เรียนที่ 
1 

ภาค
เรียนที่ 

2 

ส่งเสริมทักษะ
วิชาการด้าน
ทักษะชีวิต 

-กิจกรรมเถ้าแก่
น้อย 
- การพัฒนา
ทักษะอาชีพ 
-ลดเวลาเรียนเพิ่ม
เวลารู้ 

 

3000 
 

3000 
 

5000 

 

3000 
 

3000 
 
5000 

 
 
 

3000 
 

3000 
 

5000 

รวม   11000  11000  11000 

  *หมายเหตุ งบประมาณถัวจ่ายทุกรายการ                             

 

6. การประเมินผล 

กิจกรรม ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
เป้า 

หมาย 
วิธีการวัดผล
ประเมินผล 

เครื่องมือวัด
ประเมินผล 

ส่งเสริมทักษะ
วิชาการด้าน
ทักษะชีวิต 

เชิงประมาณ 
- ร้อยละของนักเรียนมีทักษะอาชีพ 
เชิงคุณภาพ     
นักเรียนมีเจตคติที่ดีและมีทักษะ
อาชีพ 

ร้อยละ 
80 

ระดับ 
ดี 

1. ประเมิน 
 
ประเมินความ
ความพึงพอใจ 

1. แบบประเมิน 
 
แบบประเมินความ
พึงพอใจ 

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. นักเรียนมีเจตคติที่ดีและมีทักษะอาชีพ 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

เงิน
อุดหนุน 

เรียนฟรี 
15 ปี 

รายได้ อ่ืนๆ รวม 

ส่งเสริมทักษะวิชาการด้านทักษะชีวิต 15,000    15,000 
รวม 15,000    15,000 
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โรงเรียนพรุพีพิทยาคม สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร  
  
 

 

 

      ลงชื่อ ..............................................ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

            (…………………………………………..) 

        

   ลงชื่อ ..........................................ผู้เห็นชอบโครงการ 

            ( ………………………………………….) 

           หวัหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ 

 

     ลงชื่อ ..........................................ผู้เห็นชอบโครงการ 

              (                           ) 

  หัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณและแผนงาน  

 

ลงชื่อ ...............................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 

    (นางสาวฏรินทร  คงมณี) 

       

    อนุมัติ              ไม่อนุมัติ 

 

ลงชื่อ.................................................ผู้อนุมัติโครงการ 

          (นาจันทนี  รักษ์ธรรม) 

      ผู้อำนวยการโรงเรียนพรุพีพิทยาคม 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนปฏิบัติราชการประจำปีการศึกษา 2565                         144 
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โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

แบบเสนอกิจกรรมในโครงการ/งาน 

โรงเรียนพรุพีพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุราษฎร์ธานี  ชุมพร 

ประจำปีการศึกษา 2565 
กิจกรรม          ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ 
สนองยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ของสพฐ.   ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

กลยุทธ์ที่ 5  การจัดการศึกษาเพ่ือบรรลุเป้าหมายโลกเพ่ือการ

พัฒนายั่งยืน  (SDGs)เพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

สนองยุทธศาสตร์ของ สพม.สฎชพ. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัด

การศึกษา เพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 

สนองยุทธศาสตร์โรงเรียน    ยุทธศาสตร์ข้อที่ 1  พัฒนาคุณภาพนักเรียนตามมาตรฐานสากล 

ผู้รับผิดชอบโครงการ     นางสาวฏรินทร  คงมณี 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ   กลุ่มบริหารวิชาการ 
ลักษณะของโครงการ     ใหม่       ต่อเนื่อง 
สอดคล้องการประกันคุณภาพ    มฐ.1 (1.1) ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน 

สนับสนุนพันธกิจโรงเรียน   จัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน   

     การศึกษาของชาติ เทียบเคียงมาตรฐานสากล 

 สนับสนุนเป้าประสงค์ของโรงเรียน  ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและ  

     ศักยภาพเป็นพลโลก 

หลักการและเหตุผล 

การศึกษาจะต้องจัดกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลายที่มุ่งให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาทุกด้าน ทั้งด้าน
ร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข การจัดกิจกรรม
ให้นักเรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง  ฝึกการปฏิบัติให้คิดเป็น  ทำเป็น ให้เกิดการเรียนรู้ทุกเวลาและ
สถานที่ ซึ่งสอดคล้องกับกลยุทธ์ สพฐ. ข้อ 3 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานทุกระดับ พัฒนาระบบการบริหาร
จัดการเรียนรู้โดยใช้ระบบเครือข่ายและเทคโนโลยี  มีเป้าหมายคือ  ผู้เรียนได้รับการพัฒนาทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้  และสามารถแข่งขันในระดับต่าง ๆ จึงได้จัดให้มีโครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการขึ้น 
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วัตถุประสงค์ 

   1. นักเรียนได้ค้นพบความสามารถ ความถนัด ความสนใจ ของตนเอง และได้พัฒนาความสามารถ       

นั้นเต็มศักยภาพ 

            2. นักเรียนเข้าแข่งขันทักษะทางวิชาการในระดับที่สูงขึ้นตามโอกาส 
  

เป้าหมาย 

  เชิงปริมาณ  ร้อยละ 80  ของ นักเรียนจำนวน  500 คน ได้เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

 เชิงคุณภาพ  นักเรียน เข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการได้แสดงออกถึงความสามารถ  ความถนัด  

ความสนใจ  ของแต่ละบุคคล 

กิจกรรม / ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย 
กิจกรรม 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ ความก้าวหน้าทางการเรียนตาม
หลักสูตรสถานศึกษา 

80% 

 
กิจกรรม/ระยะเวลาดำเนินการ 

 
ชื่อกิจกรรม 

ปีการศึกษา 2565 
ภาคเรียนที่ 1 (พ.ค.2565 – ต.ค.2565) ภาคเรียนที่ 2(พ.ย.2565 – เม.ย.2566) 

พ.ค. มิ.ย ก.ค. ส.ค. ก.ย ต.ค. พ.ย ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. 
ส่งเสริมความเป็นเลิศทาง
วิชาการ 

            

 
กิจกรรม 

 
วิธีดำเนินการ 

ลักษณะรายจ่าย  
ผู้รับผิดชอบ ตอบ

แทน 
ใช้สอย วัสดุ รวม 

ส่งเสริมความเป็นเลิศทาง
วิชาการ 

1.เสนอโครงการเพ่ือ
ขออนุมัติ 
2.ประชุม / วางแผน
ผู้เกี่ยวข้อง 

3. ฝึกซ้อม 

10000 150000 
 
 
 
 
 

40000 
 
 
 
 
 

200000 
 
 
 
 
 

นางสาวฏรินทร  คงมณ ี
/หัวหน้ากลุม่สาระ 
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โรงเรียนพรุพีพิทยาคม สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร  
  
 

 

รายละเอียดกิจกรรมการดำเนินการและงบประมาณที่ใช้ 

  งบประมาณ  

    เงินอุดหนุน 107,240 บาท  

    เรียนฟรี 200,000 บาท 

  รวมเงินทั้งสิ้น  307,240บาท  (สามแสนเจ็ดพันสองร้อยสี่สิบบาทถ้วน) 

วัสดุอุปกรณ์/รายการสิ่งของที่จะซ้ือ 

ลำดับที่ รายการ จำนวน/หน่วย งบประมาณ 
1 กิจกรมแข่งขันทักษะทางวิชาการในภูมิภาค                 8 กลุ่มสาระ 50,000 
2 กิจกรมแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับเขตพ้ืนที่ 8 50,000 
3 กิจกรมแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับภาคใต้ 8 50,000 
4 กิจกรมแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับชาติ 8 50,000 
 รวมงบประมาณ 

(สองแสนบาทถ้วน) 
 200,000 

 

วิธีประเมิน 

ตัวช้ีวัดโครงการ วิธีการประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
1. นักเรียนมีความพึงพอใจในการเข้ากิจกรรม สัมภาษณ์ 

สำรวจความพึงพอใจ 
แบบสัมภาษณ์ 
แบบสำรวจ 

2. นักเรียนได้รับรางวัลจากการแข่งขันทักษะทาง
วิชาการระดับต่าง ๆ เพ่ิมสูงขึ้นจากปีที่ผ่านมา 

สำรวจรายการ แบบสำรวจรายการ 

  

 
กิจกรรม 

 
วิธีดำเนินการ 

ลักษณะรายจ่าย  
ผู้รับผิดชอบ ตอบ

แทน 
ใช้สอย วัสดุ รวม 

4.จัดกิจกรรมแข่งขัน
ทักษะทางวิชาการ 

5.สรุป / ประเมินผล  
และรายงานผล 

 
 
 

 
 

 

รวม (ใช้งบเรียนฟรี 15 ปี) 200,000  
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โรงเรียนพรุพีพิทยาคม สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร  
  
 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
  1.นักเรียนมีทักษะและประสบการณ์ในการแข่งขันทักษะทางวิชาการสูงขึ้น 

2.การจัดการศึกษาของโรงเรียนมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของชุมชน 
 

ลงชื่อ.....................................................ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 
       (นางสาวฏรินทร  คงมณี) 
ลงชื่อ.......................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
        (........................................................) 
     หัวหน้ากลุ่มงาน/ฝ่าย……………………………………. 
ลงชื่อ........................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
        (........................................................) 
   หัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณและแผนงาน 

ลงชื่อ......................................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 
       (นางสาวฏรินทร  คงมณี) 
                 อนุมัติ        ไม่อนุมัติ 
 
ลงชื่อ.............................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                   (นางจันทนี  รักษ์ธรรม) 
             ผู้อำนวยการโรงเรียนพรุพีพิทยาคม 
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แบบเสนอกิจกรรมในโครงการ/งาน 

โรงเรียนพรุพีพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร 

ประจำปีการศึกษา 2565 

โครงการพัฒนาโครงการ/กิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2565 

ชื่อโครงการ :      ส่งเสริมและพัฒนา ลูกเสือ เนตรนารี 

 ลักษณะโครงการ:     โครงการใหม่ ต่อเนื่อง 
สนองยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ของสพฐ.    พันธกิจที่ 4  สร้างโอกาส ความเสมอภาคลดความเหลื่อม

 ล้ำ ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึง
 และเท่าเทียม 
 นโยบายที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการ
 การศึกษาที่มีคุณภาพมีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ำ
 ทางการศึกษา 

สนองยุทธศาสตร์ของ สพม.สฎชพ.  ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริม
 การ จัดการศึกษา เพ่ือสร้างขีดความสามารถในการ
 แข่งขัน 

สนองยุทธศาสตร์โรงเรียน     ยุทธศาสตร์ข้อที่ 2 พัฒนานักเรียนให้เป็นผู้มีคุณธรรม  

      จริยธรรมตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

กลุ่มงานที่รับผิดชอบ :     กลุ่มบริหารงานวิชาการ 

ผู้รับผิดชอบ:     นางเบญจมาศ หนูจันทร์แก้ว 

สอดคล้องการประกันคุณภาพ     มฐ.1 (1.1) ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน 

สนับสนุนพันธกิจโรงเรียน    จัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน  

      การศึกษาของชาติ เทียบเคียงมาตรฐานสากล 

 สนับสนุนเป้าประสงค์ของโรงเรียน   ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและ 

      ศักยภาพเป็นพลโลก 

ระยะเวลาดำเนินการ :     1 พฤษภาคม 2565 – 1 เมษายน 2566 

งบประมาณ :       120,000 บาท  

1. หลักการและเหตุผล 
 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซึ่งกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเป็นกิจกรรมที่จัดให้ผู้เรียนได้พัฒนาความสามารถของ

ตนเองตามศักยภาพ มุ่งเน้นเพิ่มเติมจากกิจกรรมที่ได้จัดให้เรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่ม การเข้า 
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ร่วมและปฏิบัติกิจกรรมที่เหมาะสมร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุขกับกิจกรรมที่เลือกด้วยตนเองตามความถนัด 

และความสนใจอย่างแท้จริง การพัฒนาที่สำคัญ ได้แก่ การพัฒนาองค์รวมของความเป็นมนุษย์ให้ครบทุกด้าน 

ทั้งร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และสังคม โดยอาจจัดเป็นแนวทางหนึ่งที่จะสนองนโยบายในการสร้างเยาวชน

ของชาติให้เป็นผู้มีศีลธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย และมีคุณภาพเพื่อพัฒนาองค์รวมของความเป็นมนุษย์ที่

สมบูรณ์ ปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกของการทำประโยชน์เพื่อสังคม ซึ่งสถานศึกษาจะต้องดำเนินการอย่างมี

เป้าหมาย 

2.  วัตถุประสงค์ 
 กิจกรรมลูกเสือ เป็นกิจกรรมที่มุ่งพัฒนาความมีระเบียบวินัย ความเป็นผู้นำผู้ตามที่ดี มีความรับผิดชอบ  
มีการทำงานร่วมกัน การรู้จักแก้ปัญหา การตัดสินใจที่เหมาะสม ความมีเหตุผล การช่วยเหลือแบ่งปันกัน เอ้ือ
อาทร และสมานฉันท์ โดยจัดให้สอดคล้องกับความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผู้เรียน ให้ได้ปฏิบัติ
ด้วยตนเองในทุกขั้นตอน ได้แก่ การศึกษาวิเคราะห์วางแผน ปฏิบัติตามแผน ประเมินและปรับปรุงการทำงาน 
เน้นการทำงานร่วมกันเป็นกลุ่ม ตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับวุฒิภาวะของผู้เรียน และวิถีชีวิตใน
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ซึ ่งกระบวนการจัดกิจกรรมให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ของคณะลูกเสือแห่งชาติ คือ เพ่ือพัฒนาลูกเสือทั้ง ทางกาย สติปัญญา จิตใจ และศีลธรรม ให้เป็น
พลเมืองดี มีความรับผิดชอบ และช่วยสร้างสรรค์สังคมให้เกิดความสามัคคี และมีความเจริญก้าวหน้า ทั้งนี้  
เพ่ือความสงบสุข และความม่ันคงของประเทศชาติ     

      
3. เป้าหมาย 

เชิงปริมาณ 

     1.ผู้กำกับลูกเสือ และรองผู้กำกับลูกเสือโรงเรียนพรุพีพิทยาคม 
                    2.นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นเป็นลูกเสือของโรงเรียนพรุพีพิทยาคมทุกคนได้ทำ 
กิจกรรมลูกเสือตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้ 

เชิงคุณภาพ 

1.ลูกเสือมีนิสัยในการสังเกต  จดจำ  เชื่อฟัง  และพ่ึงตนเอง 
2.ลูกเสือมีความซื่อสัตย์  สุจริต  มีระเบียบวินัยและเห็นอกเห็นใจผู้อ่ืน 
3.ลูกเสือรู้จักบำเพ็ญตนเพ่ือสาธารณประโยชน์ 
4.ลูกเสือรู้จักทำการฝีมือ  และฝึกฝนให้ทำกิจกรรมต่าง ๆ ตามความเหมาะสม 

                     5.ลูกเสือรู้จักรักษาและส่งเสริมจารีตประเพณี  วัฒนธรรม  และความมั่นคงของประเทศชาติ 
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4. กิจกรรม / ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย 

หัวข้อ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
1.กิจกรรมวันสำคัญทางลูกเสือ 

-วันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ 
-วันถวายราชสดุดี ร.6 

ผู้กำกับและรองผู้กำกับลูกเสือ 
นักเรียนลูกเสือ เนตรนารี 

ร้อยล่ะ 90  รับทราบข้อมูล 

2.กิจกรรมพิธีการลูกเสือ 
-พิธีเข้าประจำกองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ 
-กิจกรรมเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม
ประจำปีของลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ 

ผู้กำกับและรองผู้กำกับลูกเสือ 
นักเรียนลูกเสือ เนตรนารี 

ร้อยล่ะ 90  รับทราบข้อมูล 

 
5. กิจกรรม/ระยะเวลาดำเนินการ 

ชื่อกิจกรรม ปีการศึกษา 2565 
ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

พ.ค. มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย ต.ค. พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย 
1.กิจกรรมวันสำคัญทางลูกเสือ             

กิจกรรมวันสถาปนาคณะ
ลูกเสือแห่งชาต ิ

            

กิจกรรมวันถวายราชสดุดี ร.6             

2.กิจกรรมพิธีการลูกเสือ             
กิจกรรมพิธีเข้าประจำกอง
ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ 

            

กิจกรรมเดินทางไกลและอยู่ค่าย
พักแรมประจำปีของลูกเสือ
สามัญรุ่นใหญ่ 
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6.  รายละเอียดกิจกรรมการดำเนินการและงบประมาณที่ใช้ 
 งบประมาณ  จำนวน 120,000บาท 

กิจกรรม วิธีดำเนินการ 
ลักษณะรายจ่าย  

ผู้รับผิดชอบ ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

-กิจกรรมวันสถาปนา
คณะลูกเสือแห่งชาติ 

ใช้รูปแบบดำเนินการ 
PDCA 
Plan 
/Do/Check/Action  

 
3,500 

 
3,500 คณะผู้กำกับและ

รองผู้กำกับลูกเสือ 

-กิจกรรมวันถวายราช

สดุดี ร.6 

 3,500 
 

3,500 คณะผู้กำกับและ
รองผู้กำกับลูกเสือ 

-กิจกรรมพิธีเข้าประจำ
กองลูกเสือสามัญรุ่น
ใหญ่ 

 1,000  1,000 คณะผู้กำกับและ
รองผู้กำกับลูกเสือ 

กิจกรรมเดินทางไกล
และอยู่ค่ายพักแรม
ประจำปีของลูกเสือ
สามัญรุ่นใหญ่ 

 85,000  85,000 คณะผู้กำกับและ
รองผู้กำกับลูกเสือ 

7.การวัดและประเมินผล 
ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 

นักเรียนได้ปฏิบัติกิจกรรมอย่างมีความสุขและ
ได้ประสบการณ์ 

การสังเกต / การรายงาน
การจัดกิจกรรม 

แบบสังเกต / แบบ
รายงานการจัด
กิจกรรม 

 

8.ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
ลูกเสือทุกคนเป็นผู้ปฏิบัติตนตาม คำปฏิญาณ และกฎของลูกเสือ 

9. บันทึกการติดตาม   

............................................................................................................................. ................................... 
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      ลงชื่อ ..............................................ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 
            (…………………………………………..) 
      
   ลงชื่อ ..........................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
            ( ………………………………………….) 
              หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป 
     
     ลงชื่อ ..........................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
              (                           ) 
  หัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณและแผนงาน  

 
ลงชื่อ ...............................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 
    (…………………………………………..) 
       
    อนุมัติ              ไม่อนุมัติ 

 
ลงชื่อ.................................................ผู้อนุมัติโครงการ 

          (นาจันทนี  รักษ์ธรรม) 
      ผู้อำนวยการโรงเรียนพรุพีพิทยาคม 
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แบบเสนอกิจกรรมในโครงการ/งาน 
โรงเรียนพรุพีพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุราษฎร์ธานี  ชุมพร 

ประจำปีการศึกษา 2565 
 

 กิจกรรม          โครงการทัศนศึกษาตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี  

     อย่างมีคุณภาพ 

สนองยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ของสพฐ.   กลยุทธ์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพ่ือบรรลุเป้าหมาย  

    โลกเพ่ือการพัฒนายั่งยืน(SDGs) เพ่ือเสริมสร้าง  

    คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญาของ 

    เศรษฐกิจพอเพียง 

สนองยุทธศาสตร์ของ สพม.สฎชพ.  ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัด

การศึกษาเพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 

 สนองยุทธศาสตร์โรงเรียน    ยุทธศาสตร์ข้อที่ 1 พัฒนาคุณภาพนักเรียนตาม  

     มาตรฐานสากล 

 ผู้รับผิดชอบโครงการ     นางสุชาดา คงกลับ 

กลุ่มงานที่รับผิดชอบ   กลุ่มบริหารวิชาการ  

ลักษณะโครงการ             ใหม่       ต่อเนื่อง 

สอดคล้องการประกันคุณภาพ    มฐ.1 (1.1) ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน 

สนับสนุนพันธกิจโรงเรียน   จัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน   

     การศึกษาของชาติ เทียบเคียงมาตรฐานสากล 

 สนับสนุนเป้าประสงค์ของโรงเรียน  ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและ  

     ศักยภาพเป็นพลโลก 

1. หลักการและเหตุผล 
 ด้วยเจตนารมณ์ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 มาตรา 49 ได้บัญญัติว่า “บุคคล
ย่อมมีสิทธิเสมอกันในการรับการศึกษาไม่น้อยกว่า 12 ปี ที่รัฐจะต้องจัดให้อย่างท่ัวถึง และมีคุณภาพโดยไม่เก็บ
ค่าใช้จ่าย” คณะรัฐมนตรีได้มีนโยบายเร่งด่วนที่จะลดภาระค่าครองชีพให้กับประชาชน ข้อ 1.3.1 ว่า “ให้ทุก
คนมีโอกาสได้รับการศึกษาฟรี 15 ปี โดยสนับสนุนตำราหลักให้แก่สถานศึกษา จัดให้มีชุดนักเรียน และอุปกรณ์
การเรียนฟรีให้ทนัปีการศึกษา 2555 และสนับสนุน ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เพื่อชดเชยค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่สถานศึกษา
เรียกเก็บจากผู้ปกครอง” ซึ่งกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนที่กำหนดให้ สถานศึกษาจัดในส่วนที ่เป็นกิจกรรม
ทัศนศึกษานั้นเป็นกิจกรรมศึกษาตามแหล่งเรียนรู้ต่างๆ เพื่อสร้างเสริมประสบการณ์ ตรงให้นักเรียนที่เรียน
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เพิ ่มเติมจากการเรียนในห้องเรียน และเพื ่อให้นักเรียนมีความรู้และประสบการณ์อย่างกว้างขวาง โดย
กำหนดให้ดำเนินการจัดกิจกรรมทัศนศึกษาปีละ 1 ครั้ง 
 โรงเรียนพรุพีพิทยาคม จึงได้จัดกิจกรรมทัศนศึกษาเพื่อตอบสนองนโยบายเรียนฟรี 15 ปี อย่างมี
คุณภาพขึ้นเนื่องจากกิจกรรมดังกล่าวนี้เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนทุกคนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่าง
เต็มตามศักยภาพ 
 

2. วัตถุประสงค์ 

 1. เพ่ือสร้างเสริมประสบการณ์ตรงให้นักเรียนที่เพ่ิมเติมจากการเรียนในห้องเรียน 

 2. เพื่อให้นักเรียนสามารถนำความรู้ และประสบการณ์ที่ได้จากการทัศนศึกษามาใช้ในการเรียนและ

การดำเนินชีวิตประจำวัน 
 

3. เป้าหมาย 

 3.1 เชิงปริมาณ 

      นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 จำนวน 500 คน มีประสบการณ์ตรงและได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้

นอกห้องเรียนเพิ่มมากขึ้น    

 3.2 เชิงคุณภาพ 

     นักเรียนสามารถนำความรู้ และประสบการณ์ที่ได้จากการทัศนศึกษามาใช้ในการเรียนและการ

ดำเนินชีวิตประจำวันได้อย่างมีความสุข 

 

4. กิจกรรม/ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย/ระยะเวลา/สถานที่ 

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอน ตัวช้ีวัด 
ค่า

เป้าหมาย 

ระยะเวลา
ดำเนิน
กิจกรรม 

สถานที่
ดำเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

1 จัดทำโครงการ/เสนอ
โครงการเพื่อขออนุมัติ/
จัดทำคำสั่งผู้รับผิดชอบ 

นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1-6 
ได้รับประสบการณ์
ตรงจากแหล่ง
เรียนรู้นอก
ห้องเรียน ร้อยละ 
95 

95 ม.ค. 2566  นางสุชาดา  
คงกลับ 

2 วางแผนปฏิบัติ (P)  ก.พ. 2566  กรรมการผ่าย
อำนวยการ 

3 ดำเนินการตามแผน (D) -  มี.ค. 2566  ครูทุกคน 
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ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอน ตัวช้ีวัด 
ค่า

เป้าหมาย 

ระยะเวลา
ดำเนิน
กิจกรรม 

สถานที่
ดำเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

4 ตรวจสอบประเมินผล (C) -  มี.ค. 2566   

5 นำผลประเมินปรับปรุง
งานและรายงานผล (A) 

-  มี.ค. 2566  คณะกรรมการ
ประเมินผล 

 
 5. งบประมาณ 

เงินเรียนฟรี 15 ปี 375,000 บาท 
รวมทั้งสิ้น  375,000 บาท ( สามแสนเจ็ดหม่ืนห้าพันบาทถ้วน ) 

 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

เงิน
อุดหนุน 

เรียนฟรี 15 
ปี 

รายได้ อ่ืน ๆ รวม 

ทัศนศึกษา -  - - 201,000 
รวม -  - - 201,000 

 
 ประมาณค่าใช้จ่าย 

กิจกรรม รายละเอียด 

ลักษณะรายจ่ายงบประมาณ การใช้จ่ายงบ 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 
ภาค
เรียน
ที่ 1 

ภาค
เรียน
ที่ 2  

1 ค่าเหมารถบัสประจำ
ทางจำนวน 14 คัน 
คันละ 14,000 บาท 

- 196,000 - 196,000   

2 ค่าเข้าชม - 3,000 - 3,000   
3 ค่าป้ายโครงการ - 2,000 - 2,000   

รวม - 201,000 - 201,000   
 *หมายเหตุ งบประมาณถัวจ่ายทุกรายการ 
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 วัสดุอุปกรณ์/รายการสิ่งของที่จะซ้ือ 
ลำดับที่ รายการ จำนวน/หน่วย งบประมาณ 

1 ค่าเหมารถบัสประจำทางจำนวน 14 คัน 
คันละ 14,000 บาท 

14 คัน 196,000 

2 ค่าเข้าชม - 3,000 
3 ค่าป้ายโครงการ 1 แผ่น 2,000 
รวมงบประมาณ (สองแสนหนึ่งพันบาทถ้วน)  201,000 บาท 

 
 
 6. การประเมินผล 

กิจกรรม ตัวช้ีวัดความสำเร็จ เป้าหมาย 
วิธีการวัด 
ประเมินผล 

เครื่องมือวัด
ประเมินผล 

ทัศนศึกษา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
1-6 จำนวน 500 คน ได้รับ
ประสบการณ์ตรงเพิ่มเติม
จากแหล่งเรียนรู้นอก
ห้องเรียน 

95 -ประเมินความพึง
พอใจ 
-สังเกต/สัมภาษณ์ 

-แบบประเมินความพึง
พอใจที่มีต่อการไป
ทัศนศึกษา 
-แบบสัมภาษณ์/สังเกต 

 

 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

6.1 นักเรียนได้สร้างเสริมประสบการณ์ตรงเพ่ิมเติมจากการเรียนในห้องเรียน 

6.2 นักเรียนสามารถนำความรู้ และประสบการณ์ตรงที่ได้จากการทัศนศึกษามาใช้ในการเรียนรู้    

และการดำเนินชีวิตประจำวัน 
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ลงชื่อ.....................................................ผู้รับผิดชอบกิจกรรม    
                (นางสุชาดา คงกลับ) 
 
ลงชื่อ.......................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
             ( นางสาวฏรินทร คงมณี ) 
          หัวหน้ากลุ่มงานบริหารวิชาการ 
 
ลงชื่อ........................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
               ( นางปิยวดี จันทบูรณ์) 
   หัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณและแผนงาน 
 

 
ลงชื่อ......................................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 
            ( นางสาวฏรินทร คงมณี ) 
 
                 อนุมัติ        ไม่อนุมัติ 
 
ลงชื่อ.............................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                   (นางจันทนี  รักษ์ธรรม) 
             ผู้อำนวยการโรงเรียนพรุพีพิทยาคม 
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โรงเรียนพรุพีพิทยาคม สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร  
  
 

แบบเสนอกิจกรรมในโครงการ/งาน 
โรงเรียนพรุพีพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุราษฎร์ธานี  ชุมพร 

ประจำปีการศึกษา 2565 
 กิจกรรม          เพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปลาย  

  
สนองยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ของสพฐ.   พันธกิจที่ 4  สร้างโอกาส ความเสมอภาคลดความเหลื่อมล้ำ ให้

ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม 
นโยบายที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มี
คุณภาพมีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 

สนองยุทธศาสตร์ของ สพม.สฎชพ. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมการ จัด
การศึกษา เพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 

สนองยุทธศาสตร์โรงเรียน    ยุทธศาสตร์ข้อที่ 2 พัฒนานักเรียนให้เป็นผู้มีคุณธรรม  จริยธรรม 

     ตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

 ผู้รับผิดชอบโครงการ     นางสุธาสินี  หนูนาค 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ   กลุ่มบริหารวิชาการ  

ลักษณะโครงการ             ใหม่       ต่อเนื่อง 

สอดคล้องการประกันคุณภาพ    มฐ.1 (1.1) ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน 

สนับสนุนพันธกิจโรงเรียน   จัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน   

     การศึกษาของชาติ เทียบเคียงมาตรฐานสากล 

 สนับสนุนเป้าประสงค์ของโรงเรียน  ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและ  

     ศักยภาพเป็นพลโลก 

 1. หลักการและเหตุผล 

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์  เป็นกิจกรรมสร้างเยาวชนให้ “เป็นคนเก่ง เป็นคนดี   

มีค ุณลักษณะและมีสมรรถนะตามที ่หลักสูตรกำหนด”  การให้นักเรียนทำกิจกรรมเพื ่อสังคมและ

สาธารณประโยชน์ เป็นความมุ่งหวังที่จะสร้าง “จิตสาธารณะ” และคุณลักษณะแฝงอื่น ๆ อีกมากมาย ผ่าน

กิจกรรมนี้  ในการสร้างจิตสาธารณะ ให้แก่นักเรียน เช่น 

   1) ส่งเสริมให้เด็กมีความสามารถในการดูแลรักษาบ้าน และรับผิดชอบงานบ้าน  ถือเป็นงาน

สาธารณะที่ใกล้ตัวที่สุด โดยมีพฤติกรรมที่เป็นรูปธรรม เช่น ตื่นนอนแต่เช้า กวาดบ้าน-ถูบ้าน จัดระเบียบ/

กวาดบริเวณบ้าน  
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   2) ส่งเสริมให้เด็กร่วมรับผิดชอบในการดูแลรักษาซอย/หมู่บ้านที่อยู่อาศัย  โดยมีพฤติกรรมที่

เป็นรูปธรรม เช่น  ปลูกต้นไม้ (ไม้ดอก ไม้ประดับ) หน้าบ้านพร้อมดูแลรักษา กวาด/ทำความสะอาดถนนหรือที่

สาธารณะรอบบ้านในรัศมี 5 เมตร  เป็นกรรมการฝ่ายเยาวชนเพื่อการดูแลรักษาซอย/หมู่บ้านที่อยู่อาศัย เป็น

ต้น (หากสถานศึกษากำหนดคุณสมบัติของเยาวชนที่เป็นรูปธรรม ดังตัวอย่างข้างต้น พร้อมผลักดัน หรือ

ส่งเสริมให้เกิดคุณลักษณะต่าง ๆ เหล่านั้นอย่างจริงจัง ท่านเชื่อหรือไม่ว่า “ชุมชนจะเป็นแหล่งที่น่าอยู่ในชั่ว

พริบตา”  อีกทั้งเยาวชนจะเกิดคุณลักษณะอื่น ๆ ตามมา เช่น ความเสียสละเพื่อส่วนรวม  ทักษะการจัดการ 

ฯลฯ) 

   3) จัดกิจกรรมเพื่อชี้นำทิศทางการพัฒนาหรือแก้ปัญหาให้แก่ชุมชน   อาทิ  ในช่วงฤดูกาลของ

การเสียภาษีเงินได้ประจำปี  ครูคณิตศาสตร์มอบหมายให้นักเรียนสอบถามเงินได้ของพ่อแม่และนำใบคำนวณ

ภาษี (ภ.ง.ด.91)มาคำนวณที่โรงเรียนแล้วมอบหมายให้นักเรียนนำกลับไปบ้านเพื่อหารือกับคุณพ่อ-คุณแม่เพ่ือ

ชำระภาษีต่อไป  ครูวิทยาศาสตร์/ครูสังคมศึกษาให้นักเรียนร่วมปฏิบัติการรณรงค์การลดการใช้พลังงานไฟฟ้า

ในบ้าน  ครูสุขศึกษาร่วมกับชุมนุมสุขภาพในโรงเรียนจัดทำจดหมายเตือนหรือปฏิบัติกิจกรรมรณรงค์ทำลาย

แหล่งยุงลายเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก  โรคโควิด 19 หรือโรคอื่น ๆ เป็น 

   4) สถานศึกษาเป็นแกนนำในการพัฒนาชุมชนในรัศมีที่เป็นที่ตั้งของสถานศึกษา เช่น รับผิดชอบ

ดูแลในรัศมี 1 กิโลเมตร รอบสถานศึกษา โดยร่วมกับชุมชนอย่างจริงจังในการพัฒนาบรรยากาศ/สิ่งแวดล้อม

ของชุมชน ทั้งนี้ อาจปฏิบัติการผ่านกิจกรรมชุมนุมที่มีอยู่ในโรงเรียน และเน้นให้นักเรียนมีบทบาทหลักในการ

ร่วมวางแผนพัฒนา การปฏิบัต ิการเช ่นนี้ เสมือน “การใช้ชุมชนที ่เป็นที ่ต ั ้งของสถานศึกษา เป็น

ห้องปฏิบัติการทดลองประสบการณ์ชีวิตต่าง ๆ แก่ผู้เรียน”   

   5) ประสานงานกับผู ้ปกครอง หรือเครือข่ายผู ้ปกครอง  ให้ร่วมกันวางแผนเพื ่อทำกิจกรรม

สาธารณประโยชน์ร่วมกันเป็นวงศ์ตระกูล โดยวางแผนเป็นรายปี พร้อมแจ้งแผนงานให้โรงเรียนทราบตั้งแต่ต้น

ปี การกระทำเช่นนี้ นอกจากจะเป็นการแบ่งเบาภาระของโรงเรียนในการส่งเสริมให้นักเรียนจัดทำกิจกรรม

สาธารณประโยชน์แล้ว ยังเป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์ในครอบครัว และส่งเสริมให้ครอบครัวไทย “มีจิต

สาธารณะไปในตัวด้วย” 

 

2. วัตถุประสงค์ 

 1. เพื่อส่งเสริมนักเรียนมีความสามารถในการดูแลรักษาบ้าน และรับผิดชอบงานบ้าน ถือเป็นงาน

สาธารณะที่ใกล้ตัวที่สุด 

    2.เพื่อส่งเสริมนักเรียนร่วมรับผิดชอบในการดูแลรักษาซอย/หมู่บ้านที่อยู่อาศัย   
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3. เพ่ือส่งเสริมนักเรียนช่วยเหลืองาน ในโรงเรียน ในหมู่บ้าน ชุมชน สังคม เช่น การทำความสะอาด

โรงเรียนเก็บขยะริมถนนบริเวณชุมชนโรงเรียนพรุพีพิทยาคม ช่วยงานประจำปีวัดในท้องถิ่น  

 

3. เป้าหมาย 

3.1 เชิงปริมาณ 

   นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนพรุพีพิทยาคม จำนวน 250 คน 

 3.2 เชิงคุณภาพ 

   นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนพรุพีพิทยาคม ร่วมทำกิจกรรมเพ่ือสังคมและ

สาธารณประโยชน์ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา  

 

4. กิจกรรม/ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย/ระยะเวลา/สถานที่ 

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอน ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
ระยะเวลา
ดำเนิน
กิจกรรม 

สถานที่
ดำเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

1 ประชุม 
วางแผน 
ปฏิบัติ 
ประเมินผล 

นักเรียนทำ
กิจกรรม ตาม
วัตถุประสงค์ 

ร้อยละ 85 ปีการศึกษา 
2565 

โรงเรียนพรุพี
พิทยาคม 

นางสุธาสินี 
หนูนาค 

 

5. งบประมาณ 

เงินเรียนฟรี 15 ปี  5,000 บาท 

รวมทั้งสิ้น  5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน) 

 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

เงินอุดหนุน เรียนฟรี 15 ปี รายได้ อ่ืน ๆ รวม 

เพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน์ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปลาย 

 5,000   5,000 

รวม  5,000   5,000 
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ประมาณค่าใช้จ่าย 

กิจกรรม รายละเอียด 

ลักษณะรายจ่ายงบประมาณ การใช้จ่ายงบ 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 
ภาค

เรียนที่ 
1 

ภาค
เรียนที่ 

2 
เพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน์ 
ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปลาย 

1. ไวนิล ป้ายกิจกรรม 
2. ถุงขยะ/อุปกรณ์ทำ
ความสะอาดและพัฒนา 
 

 3,000 2,000  2,500 2,500 

รวม  3,000 2,000  2,500 2,500 
*หมายเหตุ งบประมาณถัวจ่ายทุกรายการ 

 

วัสดุอุปกรณ์/รายการสิ่งของที่จะซ้ือ 

ลำดับที่ รายการ จำนวน/หน่วย งบประมาณ 
1 ไวนิลป้ายกิจกรรม 1 2,000 
2 ชุดวัสดุ/อุปกรณ์ทำความสะอาด/พัฒนา 1 3,000 

รวมงบประมาณ (ห้าพันบาทถ้วน)  5,000 บาท 
  

6. การประเมินผล 

กิจกรรม ตัวช้ีวัดความสำเร็จ เป้าหมาย 
วิธีการวัด 
ประเมินผล 

เครื่องมือวัด
ประเมินผล 

เพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน์ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปลาย 

นักเรียนทำกิจกรรม
เพ่ือสังคมและ
สาธารณประโยชน์
สำเร็จตรงตาม
วัตถุประสงค์ 

ร้อยละ 5 สอบถาม แบบสอบถาม 

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

    6.1 นักเรียนมีส่วนร่วมและมีจิตสำนึกในการรับผิดชอบ ในการพัฒนาบ้านตนเอง ชุมชนและสังคม 

                      6.2  นักเรียนมีจิตสาธารณะในการช่วยเหลือครอบครัว โรงเรียน ชุมชนและสังคม 
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ลงชื่อ.....................................................ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 
            (นางสุธาสินี    หนนูาค) 
 
ลงชื่อ.......................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
        (........................................................) 
     หัวหน้ากลุ่มงาน/ฝ่าย……………………………………. 
 
ลงชื่อ........................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
        (........................................................) 
   หัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณและแผนงาน 
 

 
ลงชื่อ......................................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 
           ( นางสุธาสินี  หนูนาค) 
 
                 อนุมัติ        ไม่อนุมัติ 
 
ลงชื่อ.............................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                   (นางจันทนี  รักษ์ธรรม) 
             ผู้อำนวยการโรงเรียนพรุพีพิทยาคม 
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แบบเสนอกิจกรรมในโครงการ/งาน 
โรงเรียนพรุพีพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุราษฎร์ธานี  ชุมพร 

ประจำปีการศึกษา 2565 
 
กิจกรรม             จัดหาครุภัณฑ์โทรทัศน์ แอลอีดี ( LED TV) แบบ Smart TV หรือ 

Android TV ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ 
สนองยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ของสพฐ.   พันธกิจที่ 6  

การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ 
สิ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเป้าหมาย 
พัฒนาที่ยั่งยืน 
นโยบายที่ 5  
ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ 
สิ่งแวดล้อม 

สนองยุทธศาสตร์ของ สพม.สฎชพ. ยุทธศาสตร์ที่ 5 
ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร 
กับสิ่งแวดล้อม 

สนองยุทธศาสตร์โรงเรียน     พัฒนาอาคารสถานที สิ่งแวดล้อม แหล่งเรียนรู ้
และภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

ผู้รับผิดชอบโครงการ      นายพรชัย รุ่งนิลรัตน์ 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ   กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป 

ลักษณะโครงการ              ใหม่       ต่อเนื่อง 

สอดคล้องการประกันคุณภาพ    มฐ.2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 

สนับสนุนพันธกิจโรงเรียน    พัฒนาการบริหารจัดการตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพ 

สนับสนุนเป้าประสงค์ของโรงเรียน   สถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้อย่างหลากหลาย พอเพียง 
เอ้ือต่อการเรียนรู้ ใช้อย่างคุ้มค่า ส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้ 
นอกสถานศึกษาเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษา 

หลักการและเหตุผล 

  จากมาตรฐานสถานศึกษาข้อที่ 2 ว่าด้วยกระบวนการบริหารและการจัดการนั้น ได้ระบุไว้ว่าการจัด 
สภาพแวดล้อมทางกายภายและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพนั้นมีความสำคัญต่อนักเรียน 
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เป็นอย่างยิ่งทางกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจึงได้สำรวจสภาพแวดล้อมของห้องปฎิบัติการ
ทางวิทยาศาสตร์ฟิสิกส์และห้องปฎิบัติการทางวิทยาศาสตร์ชีววิทยาขาดสื่ออุปกรณ์ที่ทันสมัยส่งผลให้  
บรรยากาศในห้องเรียนเป็นอุปสรรคต่อการเรียน นักเรียนขาดความกระตือรือร้น 
 ดังนั้นทางกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจึงมีความประสงค์ที่จะส่งเสริมและสนับ  
สน ุ น ให ้ น ั ก เ ร ี ยนม ี ห ้ อ ง เ ร ี ยนท ี ่ เ อ ื ้ อ ต ่ อการ เ ร ี ยนร ู ้  โ ดย เ ฉพาะท ี ่ เ น้ นน ั ก เ ร ี ยน เป ็นสำคัญ 
จึงมีความจำเป็นที่เสนอโครงการนี้ขึ้นมา 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้เห็นความสําคัญของการมี ความพร้อมทางด้านสื่อ 
วัสดุอุปกรณ์และครุภัณฑ์ในกระบวนการจัดการเรียนการสอนสําหรับครูและนักเรียนโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่ม  
วิชาวิทยาศาสตร์ที่จําเป็นต้องมีอุปกรณ์และสื่อทางเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพ่ือเป็นการฝึกทักษะกระบวนการเรียน
รู้ของนักเรียน  
 
2. วัตถุประสงค ์
 1. เพ่ือสร้างโอกาสให้ครูและนักเรียนได้เข้าถึงสื่อเทคโนโลยีการจัดการเรียนรู้ที่ทันสมัย 
 2 เพ่ือให้ครูสามารถพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้ส่งผลต่อคุณภาพการจัดการเรียนรู้ให้สูงขึ้น 
 3. เพ่ือสร้างเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการจัดการเรียนรู้ของครูได้อย่างกว้างขวางและทั่วถึง 
 
3. เป้าหมาย 

  3.1 เชิงปริมาณ 
      1.จัดหาครุภัณฑ์โทรทัศน์ โทรทัศน์ แอลอีดี ( LED TV) แบบ Smart TV หรือ Android TV 
ขนาดไม่น้อยกว่า 55 นิ้วพร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วงและติดตั้งจำนวน  2  เครื่อง 

     2. นักเรียนทุกคนที่เรียนภาษาไทยได้เรียนรู้ผ่านเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
      3. ครูมีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกในการจัดการเรียนการสอน 

  3.2 เชิงคุณภาพ 
      ครูและนักเรียนทุกคนได้เข้าถึงสื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ที่ทันสมัยสอดคล้องกับความต้องการ 
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4. กิจกรรม/ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย/ระยะเวลา/สถานที่ 

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอน ตัวช้ีวัด 
ค่า 

เป้าหมาย 
ระยะเวลา 

ดำเนินกิจกรรม 
สถานที่ 

ดำเนินงาน 
ผู้รับผิดชอบ 

1. 
 
 
 
2. 
 
 
 
 
3. 
 
4. 
 

ประชุมวางแผนครูใน
กลุ่มสาระ 
เพ่ือพิจารณา 
แผนงานจัดทำโครง 
การวางแผนการดำเนิ
นงานแต่งตั้งคณะทำ 
งาน 
ดำเนินงานตามโครง 
การ 
กำหนดขั้นตอน 
ปฏิบัติงาน 
ดำเนินงานจัดซื้อ 
จัดหาตามขั้นตอน 
สอบถามความเห็น 
ความพึงพอใจของ 
ผู้เกี่ยวข้องวัดและ 
ประเมินผลการดำเนิน
งานโครงการและ 
ความพึงพอใจของ 
ผู้เกี่ยวข้อง 

ครูได้ใช้เทคโนโลยี 
ในการจัดการเรียน
การสอนเพ่ือเน้นผู้ 
เรียนเป็นสำคัญ 

90 พ.ค. - ต.ค 65 
 

โรงเรียนพรุพี
พิทยาคม 

นายไมตรี เพ็งจันทร์ 
นายปรัชญา 
มณีอ่อน 
นางสาวสุพัตรา 
จุ้ยจำนงค์ 
นางสาวรุ่งนภา  
สุขมิตร 
 

 
5. งบประมาณ 

  เงินอุดหนุน  46,000      บาท 
   
 
 
 



แผนปฏิบัติราชการประจำปีการศึกษา 2565                         166 
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ลำดับที่ รายการ จำนวน/หน่วย งบประมาณ 
1 โทรทัศน์ แอลอีดี ( LED TV) แบบ Smart TV 

หรือ Android TV ขนาดไม่น้อยกว่า     
55 นิ้ว 

2 เครื่อง/20,000 40,000 

2 สายสัญญาณ HDMI ความยาว 5 เมตร 2 เส้น/ 1,000 2,000 
3 อุปกรณ์แขวนจอโทรทัศน์ติดผนังจอโทรทัศน์ติดผ

นัง 
2 ชุด/2,000 4,000 

รวมงบประมาณ (สี่หม่ืนหกพันบาทถ้วน)  46,000 บาท 
รวมทั้งสิ้น 46,000  บาท (สี่หม่ืนหกพันบาทถ้วน) 
 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

เงินอุดหนุน เรียนฟรี 15 ปี รายได้ อ่ืน ๆ รวม 

จัดหาครุภัณฑ์โทรทัศน์ 
โทรทัศน์ แอลอีดี ( LED TV) 
แบบ Smart TV หรือ 
Android TV 
ขนาดไม่น้อยกว่า55 
นิ้วพร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วงและ 
ติดตั้งจำนวน  2  เครื่อง 

46000 - - - - 

รวม 46000 - - - - 

 
ประมาณค่าใช้จ่าย 

กิจกรรม รายละเอียด 

ลักษณะรายจ่ายงบประมาณ การใช้จ่ายงบ 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย 
ค่าวัสดุ
/ค่าครุ
ภันฑ์ 

รวม 
ภาค 

เรียนที่ 
1 

ภาค 
เรียนที่ 

2 
จัดหาครุภัณฑ์โ
ทรทัศน์ 
แอลอีดี ( LED 
TV) แบบ 
Smart TV หรือ 
Android TV 

1.ประชุมชี้แจงโครงการ - - - - - - 
2.แต่งตั้งคณะทำงาน - - - - - - 
3.ดำเนินงานตามโครงการ       
   3.1 
กำหนดขั้นตอนปฏิบัติงาน 

- - - - - - 

   3.2 ดำเนินงานจัดซื้อจัดหา - - 46000 46000 46000 - 
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กิจกรรม รายละเอียด 

ลักษณะรายจ่ายงบประมาณ การใช้จ่ายงบ 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย 
ค่าวัสดุ
/ค่าครุ
ภันฑ์ 

รวม 
ภาค 

เรียนที่ 
1 

ภาค 
เรียนที่ 

2 
ขนาดไม่น้อยกว่
า55 
นิ้วพร้อมอุปกร
ณ์ต่อพ่วงและติ
ดตั้งจำนวน  2  
เครื่อง 

     ตามข้ันตอน 
4.ประเมินผล - - - - - - 
5. สรุป รายงานผล 

- - - - - - 

รวม - - 46000 46000 46000  
*หมายเหตุ งบประมาณถัวจ่ายทุกรายการ 
วัสดุอุปกรณ์/รายการสิ่งของที่จะซ้ือ 
 
6. การประเมินผล 
 

กิจกรรม 
ตัวช้ีวัด 

ความสำเร็จ 
เป้าหมาย 

วิธีการวัดผล 
ประเมินผล 

เครื่องมือวัดประเมินผล 

จัดหาครุภัณฑ์โทรทัศน์ แอลอีดี       
( LED TV) แบบ Smart TV หรือ 
Android TV 
ขนาดไม่น้อยกว่า55 
นิ้วพร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วงและ 
ติดตั้งจำนวน  2  เครื่อง 

เชิงคุณภาพ 
 
เชิงประมาณ 

ระดับดี 
 

ร้อยละ 100 

1.สังเกต 
2.สอบถาม 
3.ประเมินความพึง
พอใจ 

1.แบบสังเกต 
2.แบบสอบถาม 
3.แบบประเมินความ 
พึงพอใจ 

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

  ห้องปฎิบัติการทางวิทยาศาสตร์ฟิสิกส์และห้องปฎิบัติการทางวิทยาศาสตร์ชีววิทยาพร้อมใช้การ

จดัการเรียนรู้ มีวัสดุอุปกรณ์อำนวยความสะดวกในการจัดการเรียนรู้และมีการบริหารจัดการจัดสภาพแวดล้อม

ที่เอ้ือให้ครูและนักเรียนทุกคนได้เข้าถึงสื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ที่ทันสมัยสอดคล้องกับความต้องการ 
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ลงชื่อ.....................................................ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

            (นายไมตรี  เพ็งจันทร์) 

ลงชื่อ.......................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 

        (........................................................) 

     หัวหน้ากลุ่มงาน/ฝ่าย……………………………………. 

ลงชื่อ........................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 

        (........................................................) 

   หัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณและแผนงาน 

 

 

ลงชื่อ......................................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 

      (........................................................) 

           ⚪ อนุมัติ        ⚪ไม่อนุมัติ 

 

ลงชื่อ.............................................................ผู้อนุมัติโครงการ 

                   (นางจันทนี  รักษ์ธรรม) 

             ผู้อำนวยการโรงเรียนพรุพีพิทยาคม 
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โครงการที่ 2 
โครงการส่งเสริมคุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ของผู้เรียน 
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แบบเสนอกิจกรรมในโครงการ/งาน 
โรงเรียนพรุพีพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานีชุมพร 

ประจำปีงบประมาณ 2565 
ชื่อโครงการ     โครงการส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 
กิจกรรม รณรงค์ ป้องกัน แก้ปัญหายาเสพติดในรั้ว ฟ้า-ขาว 
สนองพันธกิจ/นโยบายของสพฐ. พันธกิจที่ 4  สร้างโอกาส ความเสมอภาคลดความเหลื่อมล้ำ ให้

ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม 
นโยบายที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่
มีคุณภาพมีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 

สนองยุทธศาสตร์ของ สพม.สฎชพ.        ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมการ จัด
การศึกษา เพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 

สนองยุทธ์ศาสตร์โรงเรียน    ยุทธศาสตร์ข้อที่ 2 พัฒนานักเรียนให้เป็นผู้มีคุณธรรม  จริยธรรม 
ตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

ผู้รับผิดชอบกิจกรรม   นายโสภณ  หนูวุ่น 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ       กลุ่มงานบริหารกิจการนักเรียน 
ลักษณะกิจกรรม  ใหม ่  ต่อเนื่อง   
สอดคล้องการประกันคุณภาพ   มฐ.1 (1.2) คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
สนับสนุนพันธกิจของโรงเรียน พัฒนาระบบดูแลช่วยนักเรียนให้มีศักยภาพ เพื่อบ่มเพาะ 

คุณธรรม วินัย 
ค่านิยมอันดีงามและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

สนับสนุนเป้าประสงค์ของโรงเรียน         มีระบบดูแลช่วยนักเรียนให้มีศักยภาพ เพ่ือบ่มเพาะ คุณธรรม วินัย
ค่านิยมอันดีงามและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

1. หลักการและเหตุผล 
โรงเรียนเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนและสังคม  นอกจากให้ความรู้ในด้านต่าง ๆ  แก่นักเรียนแล้วยังต้องมี

หน้าที่รับผิดชอบดูแลสุขภาพพลานามัยให้สมบูรณ์อยู่เสมอ แต่ในสภาพปัจจุบันปัญหายาเสพติดซึ่งมาใน
รูปแบบและวิธีการต่าง ๆ แพร่หลายเข้าไปสู่เยาวชนและสถานศึกษา ต่าง ๆ  มากยิ่งขึ้น ทางโรงเรียนจึงมีความ
จำเป็นที่จะหาแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดดังกล่าวมิให้เกิดขึ้นในโรงเรียน 
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2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันทางด้านสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงให้แก่นักเรียน 

 2.2 เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันทางด้านจิตใจที่เข้มแข็งให้แก่นักเรียน 
 2.3 เพ่ือสร้างความตระหนักด้านมหันตภัยของยาเสพติดในระดับประเทศ 
 2.4 เพ่ือสร้างความตระหนักด้านมหันตภัยของยาเสพติดในระดับสถานศึกษา 
 2.5 เพ่ือปฏิบัติกิจกรรม ป้องกัน เฝ้าระวัง ยาเสพติดทั้งในสถานศึกษา  
 2.6 เพ่ือร่วมรณรงค์ ต่อต้าน และป้องกัน ยาเสพติดอย่างในชุมชนบ้านเกิด 
 2.6 เพ่ือสนองตอบนโยบายรัฐบาลเกี่ยวกับยาเสพติด 
 
3.  เป้าหมาย 
 3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ นักเรียนโรงเรียนพรุพีพิทยาคมทุกคน ไม่ติดยาเสพติด      

3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ นักเรียนโรงเรียนพรุพีพิทยาคม เป็นผู้มีพลานามัยที่สมบูรณ์ มีจิตใจที่เข้มแข็ง 
ไม่  ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด และสามารถร่วมเป็นกำลังของสังคม ประเทศชาติ ในการต่อต้านยาเสพติดได้ 

4. กิจกรรม/ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย/ระยะเวลา/สถานที ่

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอน ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้า 
หมาย 

ระยะเวลา
ดำเนิน
กิจกรรม 

สถานที่
ดำเนิน 
งาน 

ผู้รับผิดชอบ 

1 วันต่อต้านยาเสพติด 
1. ประชุมวางแผน 
2. ดำเนินกิจกรรม 
  - ติดป้ายไวนิลคำขวัญวันต่อตา้นยาเสพติดหน้า
โรงเรียน 
 - จัดประกวดการเขียนเรียงความการป้องยาเสพ
ติด 
- จัดนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกบัยาเสพติด 
 - ถวายสัตย์ปฏิญาณหน้าแถวตอนเช้า ในวันที่ 
26 มิถุนายน 2565 
3. ประเมินผล 
4. รายงานผล 

นักเรียนวัน
ต่อต้านยาเสพ
ติด 

ร้อยละ 
100 

มิถุนายน 
2565 

โรงเรียน
พรุพี
พิทยา
คม 

นายโสภณ 
นางสาวรุ่ง
นภา 
นางสาวปฐมา
วดี 
นางเกษรา
ภรณ์ 

2 วันงดสูบบุหรี่โลก 
1.ประชุมวางแผน 
2. ดำเนินกิจกรรม 

นักเรียน
ความรู้

ร้อยละ 
100 

กรกฎาคม 
2565 

โรงเรียน
พรุพี

นางสาวรุ่ง
นภา 
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ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอน ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้า 
หมาย 

ระยะเวลา
ดำเนิน
กิจกรรม 

สถานที่
ดำเนิน 
งาน 

ผู้รับผิดชอบ 

 ให้ความรู้เกี่ยวกับโทษของบุหรี่หน้าแถวตอนเช้า 
3. ประเมินผล 
4. รายงานผล 

เกี่ยวกับโทษ
ของบุหรี่ 

พิทยา
คม 

นางสาวปฐมา
วดี 
 

3 กิจกรรมโรงเรียนปลอดบุหรี่ 
1. ประชุมวางแผน 
2. จัดทำคำสั่ง คณะทำงาน 
3. ประชาสัมพันธ์นโยบายผ่านช่องทางที่
หลากหลาย 
4. ประสานงานร่วมกับโครงการโรงเรียน
ปลอดบุหรี่ สพม.11 ในการจัดกิจกรรม/
ติดตามผล 
5. สรุปผลการติดตามการดำเนินงาน 

นักเรียนมี
ภูมิคุ้มกันเรื่อง
บุหรี่และมี
จำนวนผู้สูบ
ลดลง 

ร้อยละ 
100 

ปีงบประมาณ 
2565 

โรงเรียน
พรุพี
พิทยา
คม 

นายคมสันติ์
นางสาวรุ่ง
นภา 
นางสาวปฐมา
วดี 
นายธีรพล 
นายไมตรี 

4 ทูบีนัมเบอร์วัน 
- ประชุมวางแผน 
- แต่งตั้งคำสั่ง 
- ดำเนินงานตามแผน 
- สรุปผลการทำกิจกรรม 

นักเรียนมีการ
ร่วมกิจกรรม
เชิงสร้างสรรค์ 

ร้อยละ 
100 

ปีงบประมาณ 
2565 

โรงเรียน
พรุพี
พิทยา
คม 

 

5 ค่ายอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับโทษและพิษภัย
ของสารเสพติด 
1. ประชุมวางแผน 
2. แต่งตั้งคำสั่งผู้รับผิดชอบ 
3. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ รู้เท่าทันยาเสพติด 
4. สรุปผลโครงการ 

นักเรียนมี
ความรู้ในการ
ป้องกันตนเอง
จากยาเสพติด 

ร้อยละ 
100 

กรกฎาคม 
2565 

โรงเรียน
พรุพี
พิทยา
คม 

นางสาวรุ่ง
นภา 
นางสาวปฐมา
วดี 
นางเกษรา
ภรณ์ 

6 ค่ายอบรมเชิงปฏิบัติการ หยุดท้องวัยใส 
1. ประชุมวางแผน 
2.แต่งตั้งคำสั่งผู้รับผิดชอบ 
3. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ  
4. สรุปผลโครงการ 

นักเรียนมี
ความรู้การ
ป้องกันและ
แก้ไขปัญหา
การตั้งครรภ์
ในวัยรุ่น 

ร้อยละ 
100 

กรกฎาคม 
2565 

โรงเรียน
พรุพี
พิทยา
คม 

นางสาวรุ่ง
นภา 
นางสาวปฐมา
วดี 
นางเกษรา
ภรณ์ 
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5. งบประมาณ 
 งบประมาณ  เรียนฟรี 15 ปี 21,320  บาท 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

เงิน
อุดหนุน 

เรียนฟรี 
15 ปี 

รายได้ อ่ืนๆ รวม 

1. วันต่อต้านยาเสพติด 2700    2700 
2. วันงดสูบบุหรี่โลก 3000    3000 
3. กิจกรรมโรงเรียนปลอดบุหรี่ 2620    2620 
4. ทูบีนัมเบอร์วัน 1000    1000 
5. ค่ายอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับโทษและพิษภัยของสารเสพติด 7000    7000 
6. ค่ายอบรมเชิงปฏิบัติการ หยุดท้องวัยใส 5000    5000 

รวม     21320 

 

ประมาณการค่าใช้จ่าย   

กิจกรรม รายละเอียด 

ลักษณะรายจ่ายงบประมาณ 
การใช้จ่าย

งบ 

ค่าตอบ 
แทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่า
วัสดุ 

รวม 
ภาค
เรียน
ที่ 1 

ภาค
เรียน
ที่ 2 

1. วันต่อต้านยา
เสพติด 

- ไวนิล คำขวัญ 
- ขอรางวัลสำหรับการจัดกิจกรรมสัปดาห์ต่อต้าน
ยาเสพติด 
- วัสดุจัดนิทรศการ  
  1. โฟม 
  2. สีโปสเตอร ์
  3. กระดาษ 
  4. อุปกรณ์ตกแต่ง 3 ชุด 

  1000 
500 

 
 

300 
200 
200 
500 

1000 
500 

 
 

300 
200 
200 
500 

  

2. วันงดสูบบุหรี่
โลก 

- ไวนิลติดหน้าโรงเรียน 
- วัสดุสำหรับเดินขบวนรณรงค์ 
- ของรางวัลสำหรับการจัดกิจกรรมหน้าเสาธง 

  1000 
1500 
500 

1000 
1500 
500 
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กิจกรรม รายละเอียด 

ลักษณะรายจ่ายงบประมาณ 
การใช้จ่าย

งบ 

ค่าตอบ 
แทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่า
วัสดุ 

รวม 
ภาค
เรียน
ที่ 1 

ภาค
เรียน
ที่ 2 

3. กิจกรรม
โรงเรียนปลอด
บุหรี่ 

- ไวนิลเผยแพร่กิจกรรมปลอดบุหรี่ 
- แฟ้มรองรับการประเมินโรงเรียนปลอดบุหรี่ 9 
แฟ้ม 
- อาหารว่างสำหรับรับรองคณะกรรมการประเมิน 

  
 

 
300 

700 
1620 

700 
1620 

 
300 

  

4. ทูบีนัมเบอร์วัน - ค่าเดินทางในการนำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม  1000  1000   
5. ค่ายอบรมให้
ความรู้เกี่ยวกับ
โทษและพิษภัย
ของสารเสพติด 

- ค่าตอบแทนวิทยากร 2 คน 
- อาหารว่างสำหรับเข้าร่วมอบรม (กลุ่มเป้าหมาย) 
- ไวนิล 

3600  
2000 

 
 
1000 

4000 
2000 
1000 

  

6. ค่ายอบรมเชิง
ปฏิบัติการ หยุด
ท้องวัยใส 

- ไวนิล 
- อาหารว่าง 
- วัสดุสำหรับจัดกิจกรรม 
- กระดาษขาวเทา 20 แผ่น 
- ปากกาไวท์บอร์ด 10 ด้าม คละสี 
- เชือก 1 ม้วน 
- กระดาษเกียรติบัตร 3 แพค 
- ของรางวัล 
- กระดาษจัดกิจกรรม 
- ฟิวเจอร์บอร์ดขนาดใหญ่ 1 แผ่น 

  
2500 

 
 

1000 
 

 
200 
100 
50 
500 
300 
200 
150 

1000 
2500 

 
200 
100 
50 
500 
300 
200 
150 

  

รวม 3600 5800 11520 21320   
 *หมายเหตุ งบประมาณถัวจ่ายทุกรายการ         
วัสดุอุปกรณ์/รายการสิ่งของที่จะซ้ือ 

ลำดับ
ที ่

รายการ จำนวน/หน่วย งบประมาณ 

1 ไวนิล คำขวัญ (วันต่อต้านยาเสพติด) 1 แผ่น 1000 
2 ขอรางวัลสำหรับการจัดกิจกรรมสัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด 20 ชิ้น 500 
3 โฟม 3 แผ่น 300 
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ลำดับ
ที ่

รายการ จำนวน/หน่วย งบประมาณ 

4 สีโปสเตอร์ 2 ขวด 200 
5 กระดาษ 1 แพค 200 
6 อุปกรณ์ตกแต่ง 3 ชุด 3 ชุด 500 
7 ไวนิลติดหน้าโรงเรียน (วันงดสูบบุหรี่โลก) 1 แผ่น 1000 
8 วัสดุสำหรับเดินขบวนรณรงค์ 1 ชุด 1500 
9 ของรางวัลสำหรับการจัดกิจกรรมหน้าเสาธง 20 ชิ้น 500 
10 ไวนิลเผยแพร่กิจกรรมปลอดบุหรี่ 1 แผ่น 700 
11 แฟ้มรองรับการประเมินโรงเรียนปลอดบุหรี่ 9 แฟ้ม 9 แฟ้ม 1620 
12 อาหารว่างสำหรับรับรองคณะกรรมการประเมิน 6 ชุด 300 
13 ค่าเดินทางในการนำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม (ทูบีนัมเบอร์วัน) ค่าเดินทาง 1000 
14 ค่าตอบแทนวิทยากร 2 คน (ค่ายอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับโทษและ

พิษภัยของสารเสพติด) 
2 ท่าน 3600 

15 อาหารว่างสำหรับเข้าร่วมอบรม กลุ่มเป้าหมาย 2000 
16 ไวนิล (ค่ายอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับโทษและพิษภัยของสารเสพติด) 1 แผ่น 1000 
17 ไวนิล (ค่ายอบรมเชิงปฏิบัติการ หยุดท้องวัยใส) 1 แผ่น 1000 
18 อาหารว่างสำหรับเข้าร่วมอบรม กลุ่มเป้าหมาย 2500 
19 กระดาษขาวเทา  20 แผ่น 20 
20 ปากกาไวท์บอร์ด คละสี 10 ด้าม 100 
21 เชือก  1 ม้วน 50 
22 กระดาษเกียรติบัตร  3 แพค 500 
23 ของรางวัล 15 ชิ้น 300 
24 กระดาษเอ 4 จัดกิจกรรม 2 รีม 200 
25 ฟิวเจอร์บอร์ดขนาดใหญ่  1 แผ่น 150 

รวมงบประมาณ (สองหม่ืนหนึ่งพันสามร้อยย่ีสิบบาทถ้วน)  21320 บาท 
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6. การประเมินผล 

กิจกรรม ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
เป้า 

หมาย 
วิธีการวัดผล
ประเมินผล 

เครื่องมือวัด
ประเมินผล 

1. วันต่อต้านยา
เสพติด 

นักเรียนวันต่อต้านยาเสพติด ร้อยละ 
100 

ประเมิน แบบประเมิน 

2. วันงดสูบบุหรี่
โลก 

นักเรียนความรู้เกี่ยวกับโทษของบุหรี่ ร้อยละ 
100 

ประเมิน แบบประเมิน 

3. กิจกรรม
โรงเรียนปลอดบุหรี่ 

 ร้อยละ 
100 

ประเมิน แบบประเมิน 

4. ทูบีนัมเบอร์วัน  ร้อยละ 
100 

ประเมิน แบบประเมิน 

5. ค่ายอบรมให้
ความรู้เกี่ยวกับ
โทษและพิษภัยของ
สารเสพติด 

นักเรียนความรู้ในการป้องกันตนเอง
จากยาเสพติด 

ร้อยละ 
100 

ประเมิน แบบประเมิน 

6. ค่ายอบรมเชิง
ปฏิบัติการ หยุด
ท้องวัยใส 

นักเรียนมีความรู้การป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น 

ร้อยละ 
100 

ประเมิน แบบประเมิน 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 นักเรียนมีพลานามัยสมบูรณ์โรงเรียนเป็นสถานที่ท่ีปลอดยาเสพติด 
 
ลงชื่อ ..........................................ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 
            (นายโสภณ  หนูวุ่น) 
        
ลงชื่อ ..........................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
            (นายคมสันติ์ วัฒนาวราธร) 
            หวัหน้ากลุ่มกิจการนักเรียน 
 
ลงชื่อ ..........................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
            (นางปิยวดี จันทบูรณ์) 
  หัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณและแผนงาน  

 
ลงชื่อ ....................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 
    (นายคมสันติ์ วัฒนาวราธร) 
       
 

   🔾 อนุมัติ             🔾 ไม่อนุมัติ 
 

 
ลงชื่อ............................................ผู้อนุมัติโครงการ 
          (นาจันทนี  รักษ์ธรรม) 
      ผู้อำนวยการโรงเรียนพรุพีพิทยาคม 
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แบบเสนอกิจกรรมในโครงการ/งาน 
โรงเรียนพรุพีพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานีชุมพร 

ประจำปีงบประมาณ 2565 
กิจกรรม ส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน 
สนองพันธกิจ/นโยบายของ สพฐ. พันธกิจที่ 4  สร้างโอกาส ความเสมอภาคลดความเหลื่อมล้ำ ให้

ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม 
นโยบายที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่
มีคุณภาพมีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 

สนองยุทธศาสตร์ของ สพม.สฎชพ.             ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริม
การ จัดการศึกษา เพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 

สนองยุทธ์ศาสตร์โรงเรียน    ยุทธศาสตร์ข้อที่ 2 พัฒนานักเรียนให้เป็นผู้มีคุณธรรม  จริยธรรม 
ตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

ผู้รับผิดชอบกิจกรรม   นางสาวรุ่งนภา  สุขมิตร 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ       กลุ่มงานบริหารกิจการนักเรียน 
ลักษณะกิจกรรม     ใหม ่  ต่อเนื่อง   
สอดคล้องการประกันคุณภาพ   มฐ.1 (1.2) คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
สนับสนุนพันธกิจของโรงเรียน พัฒนาระบบดูแลช่วยนักเรียนให้มีศักยภาพ เพื่อบ่มเพาะ 

คุณธรรม วินัย ค่านิยมอันดีงามและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
สนับสนุนเป้าประสงค์ของโรงเรียน         มีระบบดูแลช่วยนักเรียนให้มีศักยภาพ เพ่ือบ่มเพาะ คุณธรรม วินัย 

ค่านิยมอันดีงามและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

1. หลักการและเหตุผล 
ตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส่งเสริมให้โรงเรียนได้จัดการส่งเสริม

ประชาธิปไตยแก่นักเรียนและประชาชน เพ่ือนำไปสู่การปกครองระบอบประชาธิปไตย จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้อง
ให้นักเรียนได้รับการฝึกฝนและพัฒนาให้มีชีวิตที่เป็นประชาธิปไตย และนำวิธีการจากโรงเรียนไปสู่โลกภายนอก 

ดังนั้นการปลูกฝัง การถ่ายทอด และการส่งเสริมให้นักเรียนมีวิถีชีวิตแห่งประชาธิปไตย และได้นำเอา
แบบอย่างวิธีการที่ถูกต้องไปใช้ในชีวิตประจำวัน และโลกภายนอกได้อย่างเหมาะสม 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1 จัดกิจกรรมโดยให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมและส่งเสริมบรรยากาศประชาธิปไตย 

 2.2 ส่งเสริมให้นักเรียนมีความเข้าใจในการปกครองระบอบประชาธิปไตยมากยิ่งขึ้น 
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3.  เป้าหมาย 
 3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ   นักเรียนโรงเรียนพรุพีพิทยาคมร้อยละ 90 มีแนวคิดประชาธิปไตยท่ี
ถูกต้องทั้งหลักการและวิธีการ 

3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ    
 1) นักเรียนโรงเรียนพรุพีพิทยาคมมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมประชาธิปไตยอย่างมี

ประสิทธิภาพ  
2) นักเรียนโรงเรียนพรุพีพิทยาคมได้ทำกิจกรรมเกี่ยวกับประชาธิปไตยเป็นหมู่คณะ และรู้จัก

วิธีการอยู่ร่วมกันอย่างสันติวิธี 
 3) คณะกรรมการสภานักเรียนได้แนวทางในการร่วมพัฒนาโรงเรียนตามหลักการของสภา

นักเรียนต้นแบบ 

4. กิจกรรม/ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย/ระยะเวลา/สถานที ่

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอน ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้า 
หมาย 

ระยะเวลา
ดำเนิน
กิจกรรม 

สถานที่
ดำเนิน 
งาน 

ผู้รับผิดชอบ 

1 กิจกรรมเลือกตั้ง
คณะกรรมการนักเรียน 
1. ประชุมวางแผน 
2. แต่งตั้งคณะทำงาน 
3. ดำเนินการจัดการ
เลือกตั้ง 
4. สรุปผลการดำเนิน
กิจกรรม 

ร้อยละของ
นักเรียนชั้น ม.1 
– ม.6 ได้ใช้
สิทธิ์ในการ
เลือกตั้ง
คณะกรรมการ
สภานักเรียน 

ร้อยละ 
100 

สิงหาคม
2565 

โรงเรียน
พรุพี
พิทยา
คม 

นางสาวรุ่งนภา 
นางสาวปฐมาวดี 
 

2 กิจกรรมอบรมส่งเสริม
ภาวะผู้นำคณะกรรมการ
สภานักเรียน 
1.ประชุมวางแผน 
2. แต่งตั้งคณะทำงาน 
3. จัดอบรมปฏิบัติการ
ปลูกฝังภาวะผู้นำให้สภา
นักเรียน 
4. สรุปผลการดำเนิน
โครงการ 

นักเรียนมี
ความรู้ในการ
เป็นภาวะผู้นำ 

ร้อยละ 
100 

ปีงบประมาณ
2565 

โรงเรียน
พรุพี
พิทยา
คม 

นายคมสันติ์ 
นางสาวรุ่งนภา 
นางสาวปฐมาวดี 
นางเกษราภรณ์ 
นางปิยวดี 
นางนวพร 
นางสาวธิดารัตน์ 
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ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอน ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้า 
หมาย 

ระยะเวลา
ดำเนิน
กิจกรรม 

สถานที่
ดำเนิน 
งาน 

ผู้รับผิดชอบ 

3 วัสดุในการจัดเก็บข้อมูล
ระบบงานส่งเสริม
ประชาธิปไตยในโรงเรียน 

ร้อยละของการ
ดำเนินงานจัด
กิจกรรมเสร็จ
สิ้นสมบูรณ์ 

ร้อยละ 
100 

ธันวาคม 
2565 

โรงเรียน
พรุพี
พิทยา
คม 

นางสาวรุ่งนภา 
นางสาวปฐมาวดี 
นางเกษราภรณ์ 

5. งบประมาณ 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

เงิน
อุดหนุน 

เรียนฟรี 
15 ปี 

รายได้ อ่ืนๆ รวม 

1. กิจกรรมเลือกตั้งคณะกรรมการ
นักเรียน 

7,280    7,280 

2. กิจกรรมอบรมส่งเสริมภาวะผู้นำ
คณะกรรมการสภานักเรียน 

5,500    5,500 

3. วัสดุในการจัดเก็บข้อมูลระบบงาน
ส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน 

2,500    2,500 

รวม 15,280    15,280 
 
    ประมาณการค่าใช้จ่าย   

กิจกรรม รายละเอียด 

ลักษณะรายจ่ายงบประมาณ 
การใช้จ่าย

งบ 

ค่าตอบแทน 
ค่าใช้
สอย 

ค่า
วัสดุ 

รวม 
ภาค
เรียน
ที่ 1 

ภาค
เรียน
ที่ 2 

1. กิจกรรม
เลือกตั้ง
คณะกรรมการ
นักเรียน 

- วัสดุอุปกรณ์ในการจัดการเลือกตั้ง 
- คูหาเลือกตั้ง 2 คูหา 
- เชือก 2 ม้วน 
- ปากกกาไวบอร์ด 1 โหล 
- ไวนิล 
- กรอบใส่เกียรติบัตร 30 กรอบ 
- สีสเปรย์ 3 กระป๋อง 

   
2000 
100 
280 
1000 
3600 
300 

 
2000 
100 
280 
1000 
3600 
300 
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กิจกรรม รายละเอียด 

ลักษณะรายจ่ายงบประมาณ 
การใช้จ่าย

งบ 

ค่าตอบแทน 
ค่าใช้
สอย 

ค่า
วัสดุ 

รวม 
ภาค
เรียน
ที่ 1 

ภาค
เรียน
ที่ 2 

2. กิจกรรมอบรม
ส่งเสริมภาวะผู้นำ
คณะกรรมการสภา
นักเรียน 

- ค่าตอบแทนวิทยากร 2 คน 
- จัดทำเอกสารประกอบการอบรม 
- ค่าอาหารว่างสำหรับผู้เข้าร่วมอบรม 

3000  
 
1000 

 
1500 

 
 

3000 
1500 
1000 

  

3. วัสดุในการ
จัดเก็บข้อมูล
ระบบงานส่งเสริม
ประชาธิปไตยใน
โรงเรียน 

- โฟมบอร์ดทำเนียบสภานักเรียน 
- ซองพร้อมสาย 30 ชุด 

 
 
 

 1000 
1500 

 

1000 
1500 

  

รวม 3000 1000 11280 15280   

*หมายเหตุ งบประมาณถัวจ่ายทุกรายการ 
 
 วัสดุอุปกรณ์/รายการสิ่งของท่ีจะซื้อ 

ลำดับ
ที ่

รายการ จำนวน/หน่วย งบประมาณ 

1 คูหาเลือกตั้ง  2 คูหา 2000 
2 เชือก  2 ม้วน 100 
3 ปากกกาไวบอร์ด  1 โหล 280 
4 ไวนิล (กิจกรรมเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน) 1 แผ่น 1000 
5 กรอบใส่เกียรติบัตร  30 กรอบ 3600 
6 สีสเปรย์  3 กระป๋อง 300 
7 ค่าตอบแทนวิทยากร  2 คน 3000 
8 จัดทำเอกสารประกอบการอบรม 30 ชุด 1500 
9 ค่าอาหารว่างสำหรับผู้เข้าร่วมอบรม 30 ชุด 1000 
10 โฟมบอร์ดทำเนียบสภานักเรียน 1 บอร์ด 1000 
11 ซองพร้อมสาย  30 ชุด 1500 

รวมงบประมาณ (หนึ่งหม่ืนห้าพันสองร้อยแปดสิบบาทถ้วน)  15280 บาท 
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6. การประเมินผล 

กิจกรรม ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
เป้า 

หมาย 
วิธีการวัดผล
ประเมินผล 

เครื่องมือวัด
ประเมินผล 

1. กิจกรรมเลือกตั้ง
คณะกรรมการนักเรียน 

ร้อยละของนักเรียนชั้น ม.1 – 
ม.6 ได้ใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้ง
คณะกรรมการสภานักเรียน 

ร้อยละ 
100 

ประเมิน แบบประเมิน 

2. กิจกรรมอบรมส่งเสริม
ภาวะผู้นำคณะกรรมการ
สภานักเรียน 

นักเรียนมีความรู้ในการเป็นภาวะ
ผู้นำ 

ร้อยละ 
100 

ประเมิน แบบประเมิน 

3. วัสดุในการจัดเก็บ
ข้อมูลระบบงานส่งเสริม
ประชาธิปไตยในโรงเรียน 

ร้อยละของการดำเนินงานจัด
กิจกรรมเสร็จสิ้นสมบูรณ์ 

ร้อยละ 
100 

ประเมิน แบบประเมิน 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1.  นักเรียนมีวินัยในการปกครองตนเองได้ตามวิถีประชาธิปไตย 
          2. นักเรียนมีความรับผิดชอบต่อตนเอง และต่อส่วนรวม 
           3. นักเรียนสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมประชาธิปไตยได้อย่างมีความสุข 
          4.นักเรียนสามารถปฏิบัติตนในระบบประชาธิปไตยอย่างเหมาะสม 
 
 
ลงชื่อ ..........................................ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 
           (นางสาวรุ่งนภา สุขมิตร) 
        
ลงชื่อ .............................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
         (นายคมสันติ์ วัฒนาวราธร) 
        หัวหน้ากลุ่มกิจการนักเรียน 
 
ลงชื่อ ...........................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
            (นางปิยวดี จันทบูรณ์) 
  หัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณและแผนงาน  

 
ลงชื่อ ....................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 
        (นายคมสันติ์ วัฒนาวราธร) 
       
 

   🔾 อนุมัติ             🔾 ไม่อนุมัติ 
 
 
ลงชื่อ............................................ผู้อนุมัติโครงการ 
             (นาจันทนี  รักษ์ธรรม) 
      ผู้อำนวยการโรงเรียนพรุพีพิทยาคม 
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แบบเสนอกิจกรรมในโครงการ/งาน 
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ประจำปีงบประมาณ 2565 
กิจกรรม   ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
สนองพันธกิจ/นโยบายของ สพฐ. พันธกิจที่ 4  สร้างโอกาส ความเสมอภาคลดความเหลื่อมล้ำ ให้

ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม 
นโยบายที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่
มีคุณภาพมีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 

สนองยุทธศาสตร์ของ สพม.สฎชพ.             ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริม
การ จัดการศึกษา เพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 

สนองยุทธ์ศาสตร์โรงเรียน    ยุทธศาสตร์ข้อที่ 2 พัฒนานักเรียนให้เป็นผู้มีคุณธรรม  จริยธรรม 
ตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางสาวร ุ่งนภา สุขมิตร 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ       กลุ่มงานบริหารกิจการนักเรียน 
ลักษณะโครงการ    ใหม ่  ต่อเนื่อง   
สอดคล้องการประกันคุณภาพ   มฐ.1 (1.2) คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
สนับสนุนพันธกิจของโรงเรียน พัฒนาระบบดูแลช่วยนักเรียนให้มีศักยภาพ เพื่อบ่มเพาะ 

คุณธรรม วินัย ค่านิยมอันดีงามและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
สนับสนุนเป้าประสงค์ของโรงเรียน         มีระบบดูแลช่วยนักเรียนให้มีศักยภาพ เพ่ือบ่มเพาะ คุณธรรม วินัย 

ค่านิยมอันดีงามและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

1. หลักการและเหตุผล 
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เป็นกระบวนการดำเนินงานดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างมีข้ันตอน พร้อม

ด้วยวิธีการ และการทำงานที่ชัดเจน โดยมีครูที่ปรึกษาเป็นบุคลากรหลักในการดำเนินการดังกล่าว และมีการ
ประสานความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับครูที่เกี่ยวข้อง ผู้ปกครองและชุมชน  

 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือสร้างเสริมความเข้าใจระหว่างผู้ปกครอง นักเรียน โรงเรียน ในการช่วยเหลือนักเรียนในด้าน

ต่างๆ 
          2.2 นักเรียนได้รับคำปรึกษาจากครูที่ปรึกษาในด้านต่างๆ 
          2.3 มีข้อมูลสารสนเทศเก่ียวนักเรียนในด้านต่างๆ 
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3.  เป้าหมาย 
 3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 

 ผู้เรียนร้อยละ 100 ได้รับการเยี่ยมบ้าน ได้รับการดูแลช่วยเหลือ ส่งเสริม ป้องกันและ
แก้ปัญหา โดยมีวิธีการและเครื่องมือสำหรับครูประจำชั้นหรือครูที่ปรึกษา และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้
นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ    
 นักเรียนมีทักษะในการดำเนินชีวิตที่ถูกต้องดำรงชีวิตอย่างมีความสุข 

4. กิจกรรม/ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย/ระยะเวลา/สถานที ่

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอน ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้า 
หมาย 

ระยะเวลา
ดำเนิน
กิจกรรม 

สถานที่
ดำเนิน 
งาน 

ผู้รับผิดชอบ 

1 ประชุมผู้ปกครอง
นักเรียน 
1. ประชุมวางแผน 
2. แต่งตั้งคณะทำงาน 
3. ดำเนินการจัดการ
ประชุมผู้ปกครอง 
4. สรุปรายงานการ
ประเมินโครงการ 

ผู้ปกครอง
นักเรียนเข้าร่วม
ประชุม 

ร้อยละ 
100 

กรกฎาคม
2565 

โรงเรียน
พรุพี
พิทยา
คม 

นายคมสันติ์ 
นางสาวรุ่ง
นภา 
นางสาวปฐมา
วดี 
นางเกษรา
ภรณ์ 

2 กิจกรรมเยี่ยมบ้าน 
1.ประชุมวางแผน 
2. แต่งตั้งคณะทำงาน/
ปฏิทินการเยี่ยมบ้าน 
3. ดำเนินการเยี่ยมบ้าน
นักเรียน 
4. สรุปผลการดำเนินงาน 

นักเรียนทุกคน
ได้รับการเยี่ยม
บ้าน 

ร้อยละ 
100 

มิถุนายน-
กรกฎาคม

2565 

โรงเรียน
พรุพี
พิทยา
คม 

ครูประจำชั้น 

3 วัสดุอุปกรณ์จัดเก็บ
ข้อมูลระบบดูแลนักเรียน
1. ประชุมวางแผน 
2. เก็บรวบรวมจัดพิมพ์
ข้อมูล 

ร้อยละของการ
ดำเนินงานจัด
กิจกรรมเสร็จสิ้น
สมบูรณ์ 

ร้อยละ 
100 

ปีงบประมาณ 
2565 

โรงเรียน
พรุพี
พิทยา
คม 

นายคมสันติ์ 
นางสาวรุ่ง
นภา 
นางสาวปฐมา
วดี 
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ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอน ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้า 
หมาย 

ระยะเวลา
ดำเนิน
กิจกรรม 

สถานที่
ดำเนิน 
งาน 

ผู้รับผิดชอบ 

3. สรุปรายงานการ
ดำเนินงาน 

นางเกษรา
ภรณ์ 

 

5. งบประมาณ 
 งบประมาณ เงินอุดหนุน 51,540 บาท  

กิจกรรม 
งบประมาณ 

เงิน
อุดหนุน 

เรียนฟรี 
15 ปี 

รายได้ อ่ืนๆ รวม 

1. ประชุมผู้ปกครองนักเรียน 31,940    31,940 
2. กิจกรรมเยี่ยมบ้าน 12,300    12,300 
3. วัสดุอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลระบบดูแล
นักเรียน 

7,300    7,300 

รวม 51,540    51,540 

         

ประมาณการค่าใช้จ่าย   

กิจกรรม รายละเอียด 

ลักษณะรายจ่ายงบประมาณ 
การใช้จ่าย

งบ 
ค่า

ตอบ 
แทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่า
วัสดุ 

รวม 
ภาค
เรียน
ที่ 1 

ภาค
เรียน
ที่ 2 

1. ประชุม
ผู้ปกครองนักเรียน 

- อาหารว่าง (ประชุม
ผู้ปกครอง) 
- ไวนิล 
- กระดาษเคลือบ 18 แผ่น 
- กระดาษเกียรติบัตร 2 รีม 
- แฟ้มสรุปรายงาน 

 26,500  
 

1,000 
540 
300 
600 

26,500 
 

1,000 
540 
300 
600 
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กิจกรรม รายละเอียด 

ลักษณะรายจ่ายงบประมาณ 
การใช้จ่าย

งบ 
ค่า

ตอบ 
แทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่า
วัสดุ 

รวม 
ภาค
เรียน
ที่ 1 

ภาค
เรียน
ที่ 2 

- จัดสถานที่ 3,000 3,000 

2. กิจกรรมเยี่ยม
บ้าน 

- แฟ้มสรุปรายงาน 1 แฟ้ม 
- กระดาษหน้าปก 1 รีม 
- ค่าน้ำมันสำหรับเดินทางไป
เยี่ยมบ้านนักเรียน 

  
 
12,000 

150 
150 

150 
150 

12,000 

  

3. วัสดุอุปกรณ์
จัดเก็บข้อมูลระบบ
ดูแลนักเรียน 

- บอร์ดโครงสร้างฝ่ายกิจการ 
- โฟมบอร์ดระเบียบเครื่อง
แต่งกาย 
- หมึกดำ 3 ขวด 
- หมึกสี 2 ชุด (3ขวด/ชุด) 

  1,500 
4,000 
 
600 

1,200 

1,500 
4,000 
 
600 

1,200 

  

รวม - 38,500 13,040 51,540   

 *หมายเหตุ งบประมาณถัวจ่ายทุกรายการ 
 
วัสดุอุปกรณ์/รายการสิ่งของที่จะซ้ือ 

ลำดับ
ที ่

รายการ จำนวน/หน่วย งบประมาณ 

1 อาหารว่าง (ประชุมผู้ปกครอง)  530 ชุด 26,500 
2 ไวนิล (ประชุมผู้ปกครอง) 1 แผ่น 1,000 
3 กระดาษเคลือบ 18 แผ่น 18 แผ่น 540 
4 กระดาษเกียรติบัตร 2 รีม 2 รีม 300 
5 แฟ้มสรุปรายงาน (ประชุมผู้ปกครองนักเรียน) 4 แฟ้ม 600 
6 จัดสถานที่ 1 3,000 
7 แฟ้มสรุปรายงาน (กิจกรรมเยี่ยมบ้าน) 1 แฟ้ม 150 
8 กระดาษหน้าปก  1 รีม 150 
9 ค่าน้ำมันสำหรับเดินทางไปเยี่ยมบ้านนักเรียน 400 บาท/1คน 12,000 
10 บอร์ดโครงสร้างฝ่ายกิจการ  1 บอร์ด 1,500 
11 โฟมบอร์ดระเบียบเครื่องแต่งกาย 4 แผ่น 4,000 
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ลำดับ
ที ่

รายการ จำนวน/หน่วย งบประมาณ 

12 หมึกดำ 3 ขวด 3 ขวด 600 
13 หมึกสี 2 ชุด (3ขวด/ชุด) 2 ชุด (3ขวด/ชุด) 1,200 

รวมงบประมาณ (ห้าหม่ืนหนึ่งพันห้าร้อยสี่สิบบาทถ้วน)  51,540 บาท 

6. การประเมินผล 

กิจกรรม ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
เป้า 

หมาย 
วิธีการวัดผลประเมินผล 

เครื่องมือวัด
ประเมินผล 

1. ประชุม
ผู้ปกครองนักเรียน 

ผู้ปกครองนักเรียนเข้าร่วม
ประชุม 

ร้อยละ 
100 

สำรวจจากการลงชื่อมา
ประชุม/ประเมิน 

ใบลงชื่อมา
ประชุม 

แบบประเมิน 
2. กิจกรรมเยี่ยม
บ้าน 

นักเรียนทุกคนได้รับการ
เยี่ยมบ้าน 

ร้อยละ 
100 

แบบสรุปการเยี่ยมบ้าน แบบประเมิน 

3. วัสดุอุปกรณ์
จัดเก็บข้อมูล
ระบบดูแลนักเรียน 

ร้อยละของการ
ดำเนินงานจัดกิจกรรม
เสร็จสิ้นสมบูรณ์ 

ร้อยละ 
100 

ประเมิน แบบประเมิน 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ผู้เรียนร้อยละ 100 ได้รับการเยี่ยมบ้าน ได้รับการดูแลช่วยเหลือ ส่งเสริม ป้องกันและแก้ปัญหา โดยมี
วิธีการและเครื ่องมือสำหรับครูประจำชั ้นหรือครูที ่ปรึกษา และบุคลากรที ่เกี ่ยวข้อง เพื ่อให้นักเรียนมี
คุณลักษณะอันพึงประสงค ์
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ลงชื่อ .........................................ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 
            (นางสาวรุ่งนภา สุขมิตร) 
 
ลงชื่อ ............................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
          (นายคมสันต์ วัฒนาวราธร) 
          หัวหน้ากลุ่มกิจการนักเรียน 
 
ลงชื่อ ............................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
              (นายสันติ สวัสดี) 
  หัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณและแผนงาน  

 
ลงชื่อ ...................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 
    (นายคมสันต์ วัฒนาวราธร) 
 
 

   🔾 อนุมัติ             🔾 ไม่อนุมัติ 
 
 
ลงชื่อ...........................................ผู้อนุมัติโครงการ 
          (นาจันทนี  รักษ์ธรรม) 
      ผู้อำนวยการโรงเรียนพรุพีพิทยาคม 
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แบบเสนอกิจกรรมในโครงการ/งาน 
โรงเรียนพรุพีพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานีชุมพร 

ประจำปีงบประมาณ 2565 
กิจกรรม ส่งเสริมวินัย คุณธรรมจริยธรรม 
สนองพันธกิจ/นโยบายของ สพฐ. พันธกิจที่ 4  สร้างโอกาส ความเสมอภาคลดความเหลื่อมล้ำ ให้

ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม 
นโยบายที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มี
คุณภาพมีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 

สนองยุทธศาสตร์ของ สพม.สฎชพ.         ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมการ จัด
การศึกษา เพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 

สนองยุทธ์ศาสตร์โรงเรียน    ยุทธศาสตร์ข้อที่ 2 พัฒนานักเรียนให้เป็นผู้มีคุณธรรม  จริยธรรม 
ตามคุณลักษณะที่พึงประสงค ์

ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางสาวรุ่งนภา สุขมิตร 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ       กลุ่มงานบริหารกิจการนักเรียน 
ลักษณะโครงการ    ใหม ่  ต่อเนื่อง   
สอดคล้องการประกันคุณภาพ   มฐ.1 (1.2) คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
สนับสนุนพันธกิจของโรงเรียน พัฒนาระบบดูแลช่วยนักเรียนให้มีศักยภาพ เพ่ือบ่มเพาะ คุณธรรม 

วินัย ค่านิยมอันดีงามและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
สนับสนุนเป้าประสงค์ของโรงเรียน         มีระบบดูแลช่วยนักเรียนให้มีศักยภาพ เพ่ือบ่มเพาะ คุณธรรม วินัย 

ค่านิยมอันดีงามและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
1. หลักการและเหตุผล 

เนื่องจากสถานการณ์ทางสังคมในปัจจุบันของนักเรียน มีสภาพน่าเป็นห่วงไม่ว่าจะเป็นปัญหาการ
เสื่อมถอยด้านคุณธรรม จริยธรรมปัญหายาเสพติดซึ่งแพร่ระบาดในกลุ่มนักเรียน การติดเกมส์ออนไลน์ การไม่
เข้าร่วมกิจกรรมในสถานศึกษา  การทะเลาะวิวาทของนักเรียนทั้งภายในสถาบันเดียวกันหรือต่างสถาบันและ
รวมถึงการแต่งกายล่อแหลมที่เป็นมูลเหตุก่อให้เกิดอาชญากรรมทางเพศและปัญหาการตั้งครรภ์ก่อนวัยอัน
สมควรตามมาปัญหาที่เกิดขึ้นกับนักเรียนดังกล่าว กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาให้นักเรียนมีวินัย คุณธรรม จริยธรรม
มีความตระหนักว่านักเรียนเป็นทรัพยากรที่สำคัญของชาติ เป็นวัยที่ควรศึกษาเล่าเรียนอันจะเติบโตเป็นกำลังที่
สำคัญของชาติไทยในอนาคตสมควรที่จะต้องปลูกฝังส่งเสริมให้เป็นบุคคลที่มีคุณธรรม จริยธรรม ตั้งแต่ต้น มี
ระเบียบวินัย ไม่ฝักใฝ่อบายมุข ไม่สร้างปัญหาให้กับสังคม เป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติอันพึงประสงค์ของ
สถานศึกษา 
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2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือส่งเสริมระเบียบวินัยของนักเรียน 
2.2 เพ่ือให้นักเรียนตระหนักในคุณธรรม จริยธรรม 
2.3 เพ่ือให้นักเรียนรู้จักรับผิดชอบในหน้าที่ มีความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 

และยึดมั่นในวัฒนธรรมไทย 

3.  เป้าหมาย 
 3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 

 นักเรียนโรงเรียนพรุพีพิทยาคมทุกคนเข้าร่วมกิจกรรม 
3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ    

  นักเรียนโรงเรียนพรุพีพิทยาคมระเบียบวินัย 
4. กิจกรรม/ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย/ระยะเวลา/สถานที ่

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอน ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้า 
หมาย 

ระยะเวลา
ดำเนิน
กิจกรรม 

สถานที่
ดำเนิน 
งาน 

ผู้รับผิดชอบ 

1 เด็กดีประจำเดือน 
1. ประชุมวางแผน 
2. แต่งตั้งคณะทำงาน 
3. คัดเลือกเด็กดีประจำเดือนตามเกณฑ์ที่
กำหนด 
- ประกาศและมอบของรางวัลพร้อม
เกียรติบัตร 
- สรุปการดำเนินโครงการ 

นักเรียนเกิด
ความตระหนัก
ในการทำ
ประโยชน์ที่
แสดงถึงความ
มีจิตสาธารณะ 

ร้อยละ 
100 

ปีงบประมาณ 
2565 

โรงเรียน
พรุพี
พิทยา
คม 

นางสาวปฐมา
วดี 
 

2 ขับข่ีปลอดภัยใส่ใจกฎจราจร 
1.ประชุมวางแผน 
2. ดำเนินการกิจกรรม 
  2.1 อบรม นศท เพ่ือทำหน้าที่จราจร
หน้าโรงเรียน  
  2.2 อบรมให้ความรู้ด้านกฎจราจร 
วิธีการขับขี่ปลอดภัยจาก บริษัทกลางคุ้ม
กลางผู้ประภัยจากรถ ตัวแทนจำหน่าย
รถจักรยานยนต์ 

นักเรียนเข้า
กิจกรรมขับขี่
ปลอดภัย 

ร้อยละ 
100 

ปีงบประมาณ 
2565 

โรงเรียน
พรุพี
พิทยา
คม 

นายคมสันติ์ 
นายไมตรี 
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ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอน ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้า 
หมาย 

ระยะเวลา
ดำเนิน
กิจกรรม 

สถานที่
ดำเนิน 
งาน 

ผู้รับผิดชอบ 

   2.3 จัดทำบัญชีรายชื่อนักเรียนที่นำ
รถจักรยานยนต์มาโรงเรียน 
3. ประเมินผล สรุปผล 

3 จัดอบรมคุณธรรมส่งเสริมเด็กดีมีวินัย 
1. ประชุมวางแผน 
2. แต่งตั้งคณะทำงาน 
3. ดำเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
3. สรุปรายงานการดำเนินโครงการ 

นักเรียนเข้า
ร่วมกิจกรรม
อบรม
คุณธรรม
ส่งเสริมเด็กดีมี
วินัย 

ร้อยละ 
100 

ปีงบประมาณ 
2565 

โรงเรียน
พรุพี
พิทยา
คม 

นางสาวรุ่ง
นภา 
นางสาวปฐมา
วดี 
นางเกษรา
ภรณ์ 

 

5. งบประมาณ 
 งบประมาณ  เงนิเรียนฟรี 15 ปี    7,950 บาท 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

เงิน
อุดหนุน 

เรียนฟรี 
15 ปี 

รายได้ อ่ืนๆ รวม 

1. เด็กดีประจำเดือน 2,000    2,000 
2. ขับข่ีปลอดภัยใส่ใจกฎจราจร 1,150    1,150 
3. จัดอบรมคุณธรรมส่งเสริมเด็กดีมีวินัย 4,800    4,800 

รวม 7,950    7,950 
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ประมาณการค่าใช้จ่าย   

กิจกรรม รายละเอียด 

ลักษณะรายจ่ายงบประมาณ 
การใช้จ่าย

งบ 
ค่า

ตอบ 
แทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่า
วัสดุ 

รวม 
ภาค
เรียน
ที่ 1 

ภาค
เรียน
ที่ 2 

1. เด็กดี
ประจำเดือน 

- บอร์ด 1 ชุด 
- กระดาษเกียรติบัตร 2 รีม 
- แผ่นเคลือบ/ครูประจำชั้น 
- สติกเกอร์บอร์ด 
- ของรางวัลตลอดปีงบประมาณ 

  1,000 
300 
300 
100 
300 

1,000 
300 
300 
100 
300 

  

2. ขับข่ีปลอดภัย
ใส่ใจกฎจราจร 

- วิทยากร 3 คน 
- อาหารว่างสำหรับวิทยากร 3 ชุด 
- ไวนิล 

-  
150 

 
 
1,000 

 
150 

1,000 

  

3. จัดอบรม
คุณธรรมส่งเสริม
เด็กดีมีวินัย 

- ค่าวิทยากร 2 คน 
- อาหารว่างสำหรับผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 
- วัสดุใช้สอยในโครงการ 
 1. กระดาษแข็งเทาดำ 20 แผ่น 
 2. กระดาษเกียรติบัตร 
 3. แฟ้ม 1 อัน 
 4. สติกเกอร์การ์ตูน 1 โหล 

1,800 
 

 
2,000 

 
 
 
 

200 
150 
150 
500 

1,800 
2,000 

 
 

200 
150 
150 
500 

  

รวม 1,800 2,150 4,000 7,950   
 *หมายเหตุ งบประมาณถัวจ่ายทุกรายการ 
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วัสดุอุปกรณ์/รายการสิ่งของที่จะซ้ือ 
ลำดับ

ที ่
รายการ จำนวน/หน่วย งบประมาณ 

1 บอร์ด  1 ชุด 1000 
2 กระดาษเกียรติบัตร  2 รีม 300 
3 แผ่นเคลือบ/ครูประจำชั้น 35 แผ่น 300 
4 สติกเกอร์บอร์ด 1 ชุด 100 
5 ของรางวัลตลอดปีงบประมาณ 15 ชุด 300 
6 วิทยากร 3 คน (ขับขี่ปลอดภัยใส่ใจกฎจราจร) 3 คน - 
7 อาหารว่างสำหรับวิทยากร  3 ชุด 150 
8 ไวนิล (ขับข่ีปลอดภัยใส่ใจกฎจราจร) 1 แผ่น 1000 
9 ค่าวิทยากร 2 คน (จัดอบรมคุณธรรมส่งเสริมเด็กดีมีวินัย) 2 คน 1800 
10 อาหารว่างสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม 70 ชุด 2000 
11 กระดาษแข็งเทาดำ 20 แผ่น 200 
12 กระดาษเกียรติบัตร 1 รีม 150 
13 แฟ้มสรุปรายงาน  1 แฟ้ม 150 
14 สติกเกอร์การ์ตูน  1 โหล 500 

รวมงบประมาณ (เจ็ดพันเก้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน)  7,950 บาท 

6. การประเมินผล 

กิจกรรม ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
เป้า 

หมาย 
วิธีการวัดผลประเมินผล 

เครื่องมือวัด
ประเมินผล 

1. เด็กดี
ประจำเดือน 

นักเรียนเกิดความตระหนัก
ในการทำประโยชน์ที่แสดง
ถึงความมีจิตสาธารณะ 

ร้อยละ 
100 

รายชื่อนักเรียนที่ทำความดี
ในแต่ละเดือน 

แบบลงชื่อการ
ทำความดี

ประจำเดือน 
2. ขับข่ีปลอดภัยใส่
ใจกฎจราจร 

นักเรียนเข้ากิจกรรมขับข่ี
ปลอดภัย 

ร้อยละ 
100 

ใช้แบบลงชื่อเข้าร่วม
กิจกรรม การสังเกต 

แบบลงชื่อเข้า
ร่วมกิจกรรม 

3. จัดอบรม
คุณธรรมส่งเสริม
เด็กดีมีวินัย 

นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม
อบรมคุณธรรมส่งเสริมเด็ก
ดีมีวินัย 

ร้อยละ 
100 

ประเมิน แบบประเมิน 
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ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 นักเรียนระเบียบวินัย ตระหนักในคุณธรรม จริยธรรม รับผิดชอบในหน้าที่ มีความจงรักภักดีต่อ
สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และยึดมั่นในวัฒนธรรมไทย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ลงชื่อ ..........................................ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 
            (นางสาวรุ่งนภา สุขมิตร) 
 
ลงชื่อ ............................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
            (นายคมสันต์ วัฒนาวราธร) 
           หวัหน้ากลุ่มกิจการนักเรียน 
 
 ลงชื่อ ...........................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
              (นายสันติ สวัสดี) 
  หัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณและแผนงาน  

 
ลงชื่อ ....................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 
    (นายคมสันต์ วัฒนาวราธร) 
 
 

   🔾 อนุมัติ             🔾 ไม่อนุมัติ 
 
 
ลงชื่อ............................................ผู้อนุมัติโครงการ 
          (นาจันทนี  รักษ์ธรรม) 
      ผู้อำนวยการโรงเรียนพรุพีพิทยาคม) 
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แบบเสนอกิจกรรมในโครงการ/งาน 
โรงเรียนพรุพีพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานีชุมพร 

ประจำปีงบประมาณ 2565 

กิจกรรม      ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม / วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา 
สนองพันธกิจ/นโยบายของสพฐ. พันธกิจที่ 4  สร้างโอกาส ความเสมอภาคลดความเหลื่อมล้ำ ให้

ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม 
นโยบายที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มี
คุณภาพมีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 

สนองยุทธศาสตร์ของ สพม.สฎชพ.        ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมการ จัด
การศึกษา เพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 

สนองยุทธ์ศาสตร์โรงเรียน    ยุทธศาสตร์ข้อที่ 2 พัฒนานักเรียนให้เป็นผู้มีคุณธรรม  จริยธรรม 
ตามคุณลักษณะที่พึงประสงค ์

ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางปิยวดี  จันทรบูรณ์ 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ       กลุ่มงานบริหารกิจการนักเรียน 
ลักษณะโครงการ    ใหม ่  ต่อเนื่อง   
สอดคล้องการประกันคุณภาพ   มฐ.1 (1.2) คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
สนับสนุนพันธกิจของโรงเรียน พัฒนาระบบดูแลช่วยนักเรียนให้มีศักยภาพ เพ่ือบ่มเพาะ คุณธรรม 

วินัย ค่านิยมอันดีงามและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
สนับสนุนเป้าประสงค์ของโรงเรียน         มีระบบดูแลช่วยนักเรียนให้มีศักยภาพ เพ่ือบ่มเพาะ คุณธรรม วินัย 

ค่านิยมอันดีงามและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

1. หลักการและเหตุผล 
        การที่ทุกคนจะประพฤติปฏิบัติได้ถูกต้อง  เหมาะสมกับแนวทาง  ศีลธรรมและวัฒนธรรมนั้น  จะต้อง
ได้รับการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง  และเกิดความเข้าใจที่ถูกต้อง  มองเห็นคุณค่าและความซาบซึ้ง  ยอมรับและ
ปฏิบัติอย่างเหมาะสม  โรงเรียนในฐานะที่เป็นที่ฝึกฝนอบรมนักเรียนจำเป็นที่จะต้องแสวงหาแนวทางที่จะ
เสริมสร้างให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้มีการประพฤติปฏิบัติที่ถูกต้องในทุกๆด้านและมีการอยู่ร่วมกันในสังคม
อย่างมีความสุข  พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติไทย นักเรียนของโรงเรียนพรุพีพิทยาคมส่วนมากนับ
ถือศาสนาพุทธ ในการที่นักเรียนเข้าใจหลักธรรมของศาสนาได้ดีและชัดเจน   จะต้องให้นักเรียนมีส่วนร่วมใน
การจัดกิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา จึงมีการจัดกิจกรรมให้นักเรียนมีความรู้  เห็นคุณค่า  ต่อสถาบัน
ศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมของไทย   รู้จักรักษาอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทย สืบสาน   เข้า
ร่วมประสานความสัมพันธ์ที ่ดีต่อสังคม ซึ ่งจะเป็นผลดีแก่นักเรียนทุกคนที่จะได้ปฏิบัติตนอย่างถูกต้อง  
เหมาะสม  ในการใช้ชีวิตร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุขในสังคมปัจจุบัน 
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โรงเรียนพรุพีพิทยาคม สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร  
  
 

2.  วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือสืบสานรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทย 

  2.2 เพ่ือเป็นการปลูกฝังจิตใจ ความศรัทธาของนักเรียนให้ยึดมั่นในพุทธศาสนา 
  2.3 เพ่ือให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม ทำบุญ  รักษาศีล  ฟังพระธรรมเทศนา  เวียนเทียน  ปฏิบัติธรรม  
เจริญจิตภาวนา  ระลึกถึงความสำคัญและศึกษาเรียนรู้ถึงประวัติความเป็นมาของวันสำคัญต่าง ๆ 
  2.4 เพ่ือส่งเสริม  ปลูกฝังคุณธรรม  จริยธรรม  จิตสำนึกและค่านิยมที่ดีแก่นักเรียน  ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา  นักเรียนได้ทราบถึงคุณค่าความสำคัญ  และสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันให้
สอดคล้องกับนโยบายการศึกษาและปรัชญาของโรงเรียนได้ดีขึ้น 

3.  เป้าหมาย 
 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
  นักเรียน  ครูและบุคลาการทางการศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ 90 
 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

นักเรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม  มีจิตสำนึกท่ีดี เห็นคุณค่าความสำคัญของวันสำคัญทาง
พระพุทธศาสนาและขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมของท้องถิ่น   สามารถนำมาประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้อง และ เหมาะสม  

4.  กิจกรรม/ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย 
กิจกรรม ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ร้อยละของนักเรียนที่มีคุณธรรม  จริยธรรม 
ปฏิบัติตามพิธีกรรมทางศาสนาได้อย่างถูกต้อง 

ร้อยละ 90 

5.  กิจกรรม/ระยะเวลาดำเนินการ 
 

ชื่อกิจกรรม 
ปีงบประมาณ  2565 

ภาคเรียนที่  1 (พ.ค.2565-ต.ค.2566) ภาคเรียนที่  2 (พ.ย.2565-เม.ย.2566) 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. 

วันสำคัญทาง
พระพุทธศาสนา 

            

- วันมาฆบูชา          ✓   

- วันวิสาขบูชา ✓            

- วันอาสาฬห 
บูชา 

  ✓          

- วัน
เข้าพรรษา 

  ✓          
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6.  รายละเอียดกิจกรรมการดำเนินการและงบประมาณที่ใช้ 
 งบประมาณ  ใช้ภาคเรียนที่  1     4,880  บาท          ใชภ้าคเรียนที่  2    1,500    บาท 
 รวมเงินทั้งสิ้น  6,380   บาท  (หกพันสามร้อยแปดสิบบาทถ้วน) 

 
กิจกรรม 

 
วิธีดำเนินการ 

ลักษณะรายจ่าย  
ผู้รับผิดชอบ ตอบ

แทน 
ใช้

สอย 
วัสดุ รวม 

วันสำคัญทาง
พระพุทธศาสนา 

-  ประชุมวางแผน 
-  เสนอโครงการ 
-  ดำเนินการ 
-  สรุปผลการประเมิน 
-  รายงานผลการจัด
กิจกรรม 

  ✓  นางปิยวดี จันท
บูรณ์ 
 

 

7. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 นางปิยวดี จันทบูรณ์/นายคมสันต์ วัฒนาวราธร/นางนวพร โพธิ์เพชร/นางสาวธิดารัตน์ สาริกขา 
 

8. งบประมาณ / วัสดุอุปกรณ์/รายการสิ่งของที่จะซื้อ  จำนวน   6,380  บาท 
ลำดับที่ รายการ จำนวน/หน่วย งบประมาณ 

1 ค่าเทียนพรรษา 3  เล่ม× 500 1,500  บาท 
2 ค่าโอเอซีส 10  ก้อน  ×   40 400  บาท 
3 ค่าดอกไม้สด   6  มัด  ×  180 1,080 บาท 
4 ค่าขาตั้งเทียนพรรษา 3  อัน × 100 300 บาท 
5 ค่าของรางวัล   

(สำหรับนักเรียนที่ตอบคำถามถูกต้อง) 
50  ชิ้น × 20 1,000 บาท 

6 ทำบุญ 3  วัด × 500 1,500  บาท 
7 ค่าน้ำดื่ม 120  คน × 5 600  บาท 

 รวมงบประมาณ (หกพันสามร้อยแปดสิบบาทถ้วน) 6,380  บาท 
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โรงเรียนพรุพีพิทยาคม สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร  
  
 

9.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
1.  นักเรียนโรงเรียนพรุพีพิทยาคมมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา 

   2. นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนากับโรงเรียน  ผู้ปกครอง  และชุมชน  
   3. ผู้ปกครอง ชุมชนมีความพึงพอใจในกิจกรรมที่โรงเรียนจัด 

4.  นักเรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม  จิตสำนึกและค่านิยมที่ดีนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา   
นำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้อง  เหมาะสม  ใช้ชีวิตร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุขในสังคม 
 
 
ลงชื่อ ..........................................ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 
           (นางปิยวดี   จันทบรูณ์) 
 
ลงชื่อ .............................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
           (นางสาวฎรินทร  คงมณี) 
         หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ     
  
ลงชื่อ ............................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
               (นายสันติ สวัสด ี) 
  หัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณและแผนงาน  

 
ลงชื่อ ....................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 
       (นางสาวฎรินทร  คงมณี) 
       
 
    อนุมัติ              ไม่อนุมัติ 

 
 
ลงชื่อ............................................ผู้อนุมัติโครงการ 
          (นางจันทนี  รักษ์ธรรม) 
      ผู้อำนวยการโรงเรียนพรุพีพิทยาคม 
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แบบเสนอกิจกรรมในโครงการ/งาน 
โรงเรียนพรุพีพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุราษฎร์ธานี  ชุมพร 

ประจำปีการศึกษา 2565 
 

กิจกรรม         วันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 
สนองยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ของสพฐ.  พันธกิจที่ 4 สร้างโอกาสความเสมอภาคลดความเหลื่อมล้ำให้

นักเรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม 
นโยบายทั้ง 4  ด้านสร้างโอกาสในการเข้าถึงและเท่าเทียมที่มี
คุณภาพมีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 

สนองยุทธศาสตร์ของ สพม.สฎชพ. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัด
การศึกษา เพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 

สนองยุทธศาสตร์โรงเรียน   ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนานักเรียนให้เป็นผู้ที่มีคุณธรรม  จริยธรรม
ตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

ผู้รับผิดชอบโครงการ     นางเกษราภรณ์  ทองไสย 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ   กลุ่มงานบริหารกิจการนักเรียน 
ลักษณะโครงการ              ใหม่       ต่อเนื่อง 
สอดคล้องการประกันคุณภาพ   มฐ. (1.2) คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
สนับสนุนพันธกิจโรงเรียน   พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้มีศักยภาพ  เพ่ือบ่มเพาะ  

คุณธรรม  วินัย ค่านิยมอันดีงามและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
สนับสนุนเป้าประสงค์ของโรงเรียน  มีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้มีศักยภาพ  เพ่ือบ่มเพาะ  

คุณธรรม  วินัยค่านิยมอันดีงามและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 

1. หลักการและเหตุผล 
จากสภาพสังคมในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วอาศัยอยู่ร่วมกันในสังคมต้องการสร้าง

จิตสำนึกท่ีดีต่อสถาบันการศึกษาและมีความรักความสามัคคีในหมู่คณะเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมสร้างสรรค์สิ่งที่
ดีงามในสังคมและร่วมอนุรักษ์ความเป็นไทย 

 
2. วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อต้องการปลูกฝังและส่งเสริมให้นักเรียนมีจิตสำนึกท่ีดีต่อสถาบันการศึกษา 
2.เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีความรักความสามัคคีในการอยู่ร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ 

 3. เพื่อให้นักเรียนมีจิตสำนึกร่วมอนุรักษ์และสืบทอดวัฒนธรรมไทยและส่งเสริมความเป็นไทย  
3. เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 
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     3.1.1 ส่งเสริมให้นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับทางโรงเรียนร่วม
กิจกรรมร้อยละ 100 
 3.2 เชิงคุณภาพ 
     3.2.1 ส่งเสริมให้นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษามีจิตสำนึกท่ีดีมีกิจกรรมร่วมกันอย่าง
สร้างสรรค์และร่วมสืบทอดวัฒนธรรมอันดีงาม 
 
4. กิจกรรม/ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย/ระยะเวลา/สถานที่ 

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอน ตัวช้ีวัด 
ค่า

เป้าหมาย 
ระยะเวลา

ดำเนินกิจกรรม 
สถานที่

ดำเนินงาน 
ผู้รับผิดชอบ 

1 กิจกรรมวันส่งท้ายปีเก่า
ต้อนรับปีใหม่ 

ร้อยละของนักเรียน 
ครูและบุคลากร
ทางการศึกษามี
จิตสำนึกท่ีดีอยู่
ร่วมกันอย่าง
สร้างสรรค์และสืบ
ทอดวัฒนธรรมไทย 

นักเรียน 
จำนวน 
500 คน 

24-26 ธ.ค. 65 โรงเรียนพรุพี 
พิทยาคม 

นางเกษรา
ภรณ์ 
ทองไสย 
และทีมงาน
กิจกรรม
นักเรียน 

2 ประชุมวางแผน (P)เพ่ือขอ
อนุมัติ 

  27- 29 ธ.ค. 65   

3 ประชุมวางแผนแต่งตั้ง 
ผู้รับผิดชอบ 

  3 ม.ค. 66   

4 ดำเนินการ (D) ประสาน
ผู้เกี่ยวข้องดำเนินการจัด
กิจกรรม 
กำกับติดตาม (C) 
ประเมินผลการดำเนินงาน 
สรุปผล (A) ขั้นปรับปรุง
แผนการทำงาน 

  5 ม.ค. 66 
 
 
 
12-15 ม.ค. 66 
 

  

5. งบประมาณ 
เงินอุดหนุน    10,300   บาท 
รวมทั้งสิ้น    10,300   บาท (หนึ่งหมื่นสามพันบาทถ้วน) 
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กิจกรรม 
งบประมาณ 

เงินอุดหนุน 
เรียนฟรี 15 

ปี 
รายได้ อ่ืน ๆ รวม 

กิจกรรมวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่      

วัสดุอุปกรณ์ตกแต่ง 3,000    3,000 

ดอกไม้พลาสติกตกแต่งสถานที่ 
ค่าเข้าเล่มเอกสาร 

800 (4) 
 

300 (2) 
 

   800 
 
 

300 
ป้ายไวนิล 1,200 (1)    1,200 

ขวัญสำหรับผู้โชคดี 5,000 (5)   5,000 5,000 

รวม     10,300 

 
ประมาณค่าใช้จ่าย 

กิจกรรม รายละเอียด 

ลักษณะรายจ่ายงบประมาณ การใช้จ่ายงบ 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 
ภาค
เรียนที่ 
1 

ภาค
เรียนที่ 
2  

กิจกรรมวันส่ง
ท้ายปีเก่า
ต้อนรับปีใหม่ 

กิจกรรมวันส่งท้ายปีเก่า
ต้อนรับปีใหม่ 

  / 10,300  / 

รวม       
*หมายเหตุ งบประมาณถัวจ่ายทุกรายการ 
 
วัสดุอุปกรณ์/รายการสิ่งของที่จะซ้ือ 

ลำดับที่ รายการ จำนวน/หน่วย งบประมาณ 
กิจกรรม
วันส่ง
ท้ายปี
เก่า
ต้อนรับปี
ใหม่ 

เชิงคุณภาพ  นักเรียน ครู และบุคลากร 
ทางการศึกษามีจิตสำนึกที่ดีมีกิจกรรมร่วมกัน
อย่างสร้างสรรค์และร่วมสืบทอดวัฒนธรรมอันดี
งาม 
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ลำดับที่ รายการ จำนวน/หน่วย งบประมาณ 
เชิงประมาณ  ส่งเสริมให้นักเรียนและบุคลากร
ทางการศึกษาและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับทาง
โรงเรียนร่วม กิจกรรม 100 

   10,300 
รวมงบประมาณ (หนึ่งหมื่นสามร้อยบาทถ้วน)        10,300   บาท 
 
6. การประเมินผล 

กิจกรรม ตัวช้ีวัดความสำเร็จ เป้าหมาย 
วิธีการวัด 
ประเมินผล 

เครื่องมือวัด
ประเมินผล 

กิจกรรมวันส่งท้ายปีเก่า
ต้อนรับปีใหม่ 

เชิงคุณภาพ 
นักเรียน ครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษามีจิตสำนึกที่ดีมี
กิจกรรมร่วมอย่าง
สร้างสรรค์และร่วมสืบ
ทอดวัฒนธรรมอันดี
งามเชิงประมาณ 
  ส่งเสริมให้นักเรียน
และบุคลากรทางการ
ศึกษาและผู้มีส่วนร่วม
เกี่ยวข้องกับทาง
โรงเรียน ทุกคนร่วม
กิจกรรมร้อยละ100 

ร่วมกิจกรรม 100 สังเกต 
ประเมิน 

แบบสังเกต 
แบบประเมิน 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

6.1 ปลูกฝังและส่งเสริมให้นักเรียนมีจิตสำนักท่ีดีต่อสถาบันการศึกษา 
                    6.2 นักเรียนมีความรักความสามัคคีในการอยู่ร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ 
                     6.3 นักเรียนมีจิตสำนึกร่วมอนุรักษ์  
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ลงชื่อ.....................................................ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 
     (นางเกษราภรณ์   ทองไสย) 
 
ลงชื่อ.......................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
        (นายคมสันติ์   วัฒนาวราธร ) 
     หัวหน้ากลุ่มงาน/ฝ่ายกิจการนักเรียน 
 
ลงชื่อ........................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
        (นางปิยวดี   จันทบูรณ์) 
   หัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณและแผนงาน 
 

 
ลงชื่อ......................................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 
      (นายคมสันติ์   วัฒนาวราธร) 
 
                 อนุมัติ        ไม่อนุมัติ 
 
ลงชื่อ.............................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                   (นางจันทนี  รักษ์ธรรม) 
             ผู้อำนวยการโรงเรียนพรุพีพิทยาคม 
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แบบเสนอกิจกรรมในโครงการ/งาน 
โรงเรียนพรุพีพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุราษฎร์ธานี  ชุมพร 

ประจำปีการศึกษา 2565 
กิจกรรม         สรรหาคนดี  มีจิตสาธารณะ 
สนองยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ของสพฐ.    พันธกิจที่ 4 สร้างโอกาสความเสมอภาคลดความเหลื่อมล้ำให้

ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม 
นโยบายที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการศึกษาที่มี
คุณภาพมีมาตรฐาน และลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 

สนองยุทธศาสตร์ของ สพม.สฎชพ. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมจัด
การศึกษาเพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 

สนองยุทธศาสตร์โรงเรียน   ยุทธศาสตร์ข้อที่ 2 พัฒนานักเรียนให้เป็นผู้มีคุณธรรม  จริยธรรม
ตามคุณลักษณะพึงประสงค์ 

ผู้รับผิดชอบโครงการ     นางเกษราภรณ์  ทองไสย 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ   กลุ่มงานบริหารกิจการนักเรียน 
ลักษณะโครงการ              ใหม่       ต่อเนื่อง 
สอดคล้องการประกันคุณภาพ    มฐ.1 (1.2) คุณลักษณะพึงประสงค์ของผู้เรียน 
สนับสนุนพันธกิจโรงเรียน  พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้มีศักยภาพ  เพ่ือบ่มเพาะ

คุณธรรม วินัย ค่านิยมอันดีงามและคุณลักษณะพึงประสงค์ 
สนับสนุนเป้าประสงค์ของโรงเรียน   มีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้มีศักยภาพ  เพ่ือบ่มเพาะ

คุณธรรม  วินัย ค่านิยมอันดีงามและคุณลักษณะพึงประสงค์ 
 

1. หลักการและเหตุผล 
เนื่องจากสภาพสังคมได้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทำให้การดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ในสังคมจะ

รุดหน้าทำให้คนดีมีจิตสาธารณะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาสังคมและของชาติควรได้รับการดูแลและยกย่อง
ทั้งนี้เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนได้รับขวัญและกำลังใจในการร่วมทำความดี
อย่างต่อเนื่องและมีความยั่งยืนเพราะโรงเรียนเป็นส่วนหนึ่งที่เป็นกำลังสำคัญของสังคม จึงควรได้รับขวัญและ
กำลังใจของผู้อยู่เบื้องหลังการสร้างความดีงามในสังคมสืบทอดอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน 
 
2. วัตถุประสงค์ 

1.ต้องการส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนมีส่วนร่วมกิจกรรมต่างๆในสังคมและ
ชุมชน 
       2.ส่งเสริมให้นักเรียนเห็นถึงความสำคัญและมีจิตสำนึกเกิดความรักและหวงแหนท้องถิ่นของตนเอง 
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       3.ต้องการยกย่อง ชมเชยคนทำความดีมีจิตอาสาช่วยเหลือสังคมอย่างต่อเนื่อง 
3. เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 
    3.1.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนมีจิตสำนึกท่ีดีในการช่วยเหลือสังคม ชุมชนด้วยดีควร
ได้รับการยกย่องทั้งนี้เพ่ือเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน 40 คน นักเรียน
จำนวน 500 คน 
 3.2 เชิงคุณภาพ 
     3.2.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษาและ นักเรียนได้มีส่วนร่วมกิจกรรมต่างๆในสังคมจึงควรให้
กำลังใจและส่งเสริมให้ทุกคนทำความดีมีจิตอาสาและสำนึกรักท้องถิ่น 
 
4. กิจกรรม/ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย/ระยะเวลา/สถานที่ 

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอน ตัวช้ีวัด 
ค่า

เป้าหมาย 

ระยะเวลา
ดำเนิน
กิจกรรม 

สถานที่
ดำเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

1 (P) ประชุมครูเพ่ือร่วมกำหนด
ระยะเวลาในการดำเนินการและ
เสนอเพ่ือขออนุมัติมอบหมายงาน 
(D) ขั้นตอนการดำเนินงาน 
ติดต่อประสานงานผู้ที่เกี่ยวข้องจัด
กิจกรรม 
(C) ประเมินผล 
(A) วิเคราะห์ปรับปรุงแผนการ
ทำงาน 

ร้อยละของ
ครูและ
บุคลากร
ทางการ
ศึกษา
นักเรียนร่วม
กิจกรรม 

ร้อยละ 100 พฤษภาคม 
2565- 
มีนาคม 
2566 

โรงเรียนพรุพี
พิทยาคม 
บริเวณถนนสอง
ข้างถึงตลาดพรุพี 
วัดสุคนธาวาส 
วัดควนศรี 
และสถานที่ตาม
ความเหมาะสม 

นางเกษรา
ภรณ์   
ทองไสย 
นางสาวรุ่ง
นภา  สุข
มิตรและทีม
กิจกรรม
นักเรียน 
 

 
5. งบประมาณ 
 เงินอุดหนุน     3,300   บาท 

ค่าวัสดุ    1,200    บาท 
รวมทั้งสิ้น    4,500      บาท (สี่พันห้าร้อยบาทถ้วน) 
 
 
 
 



แผนปฏิบัติราชการประจำปีการศึกษา 2565                         205 

โรงเรียนพรุพีพิทยาคม สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร  
  
 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

เงินอุดหนุน เรียนฟรี 15 ปี รายได้ อ่ืน ๆ รวม 

สรรหาคนดี  มีจิต
สาธารณะ 

3,300   200 3,500      

           1,000  

รวม 3,300 - - 200 4,500 

 
ประมาณค่าใช้จ่าย 

กิจกรรม รายละเอียด 

ลักษณะรายจ่ายงบประมาณ การใช้จ่ายงบ 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 
ภาค

เรียนที่ 
1 

ภาค
เรียนที่ 

2 
สรรหาคนดี  มีจิต
สาธารณะ 
(กิจกรรมตาม
นโยบาย สพม 
สฎชพต่อเนื่อง) 

ไวนิลภาพและข้อความ 
นักศึกษาวิชาทหาร (1) 
ไวนิลภาพและข้อความ 
ลูกเสือ เนตรนารี (1) 
ไวนิลภาพข้อความกิจกรรม
สาธารณประโยชน์ 

  3,500 3,500   

 ถุงพลาสติกใส่ขยะ   1,000    
รวม    4,500   

*หมายเหตุ งบประมาณถัวจ่ายทุกรายการ 
 

วัสดุอุปกรณ์/รายการสิ่งของที่จะซ้ือ 
ลำดับที่ รายการ จำนวน/หน่วย งบประมาณ 

1 ไวนิลภาพและข้อความ(ตามนโยบายฯ) 1,100/ 3 3,300 
2 กระดาษพิมพ์เกียรติบัตร ม .6 200/1                  200 
3 ถุงพลาสติกสำหรับเก็บขยะตลอดปี  100/10 1,000 

รวมงบประมาณ (สี่พันห้าร้อยบาทถ้วน)              4,500 บาท 
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6. การประเมินผล 

กิจกรรม ตัวช้ีวัดความสำเร็จ เป้าหมาย 
วิธีการวัด 
ประเมินผล 

เครื่องมือวัด
ประเมินผล 

สรรหาคนดี  มีจิตสาธารณะ 
 

เชิงคุณภาพ 
ให้การยกย่องครู 
บุคลากรทางการ
ศึกษา นักเรียน
ช่วยเหลืองานใน
สถานศึกษา กิจกรรม
ในชุมชนและสังคม
อย่างน้อย 3-5 ครั้ง/ปี 
เชิงปริมาณ ครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษาร่วมกิจกรรม 40 
คน นักเรียน 500 คน 

ร้อยละ 100 สังเกต 
ประเมิน 

แบบสังเกต 
แบบประเมิน 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

6.1 ได้มีการส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา  นักเรียนมีส่วนร่วมกิจกรรมต่างๆในสังคม 
                    6.2  ได้ส่งเสริมให้นักเรียนเห็นถึงความสำคัญและมีจิตสำนึกเกิดความรักและหวงแหนท้องถิ่นของ

ตนเอง 
                     6.3 ได้มีการยกย่อง ชื่นชมผู้ทำความดีมีจิตอาสาช่วยเหลือสังคมอย่างต่อเนื่อง 
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ลงชื่อ.....................................................ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 
         (นางเกษราภรณ์   ทองไสย) 
 
ลงชื่อ.......................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
        (นายคมสันติ์   วัฒนาวราธร) 
     หัวหน้ากลุ่มงานกิจการนักเรียน 
 
ลงชื่อ........................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
               (นางปิยวดี   จันทบูรณ์) 
   หัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณและแผนงาน 

 
ลงชื่อ......................................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 
            (นายคมสันติ์  วัฒนาวราธร) 
 
                 อนุมัติ        ไม่อนุมัติ 
 
ลงชื่อ.............................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                   (นางจันทนี  รักษ์ธรรม) 
             ผู้อำนวยการโรงเรียนพรุพีพิทยาคม 
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    แบบเสนอกิจกรรมในโครงการ/งาน 

โรงเรียนพรุพีพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุราษฎร์ธานี  ชุมพร 

ประจำปีการศึกษา 2565 

กิจกรรม          ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ 

สนองยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ของสพฐ.  พันธกิจที่ 4 สร้างโอกาสความเสมอภาคลดความเหลื่อมล้ำให้ 

ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม

นโยบายที่ 4 ด้านสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการทางการศึกษาที่

มีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 

สนองยุทธศาสตร์ของ สพม.สฎชพ. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัด

การศึกษาเพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 

สนองยุทธศาสตร์โรงเรียน  ยุทธศาสตร์ข้อที่ 2  พัฒนานักเรียนให้เป็นผู้มีคุณธรรม  จริยธรรม

ตามคุณลักษณะพึงประสงค์ 

ผู้รับผิดชอบโครงการ     นางเกษราภรณ์   ทองไสย 

กลุ่มงานที่รับผิดชอบ   กลุ่มงานบริการกิจการนักเรียน 

ลักษณะโครงการ              ใหม่       ต่อเนื่อง 

สอดคล้องการประกันคุณภาพ   มฐ.1(1.2)คุณลักษณะพึงประสงค์ของผู้เรียน 

สนับสนุนพันธกิจโรงเรียน    พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้มีศักยภาพเพ่ือบ่มเพาะ 

คุณธรรม  วินัย ค่านิยมอันดีงามและคุณลักษณะพึงประสงค์ 

สนับสนุนเป้าประสงค์ของโรงเรียน  มีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีศักยภาพ  เพื่อบ่มเพาะ   

คุณธรรม วินัยค่านิยมอันดีงามและคุณลักษณะพึงประสงค์ 

 

1.หลักการและเหตุผล 

     พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 กำหนดแนวทางการจัดการศึกษาโดยยึดว่าผู้เรียนทุก

คนมีความรู้ความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้  ผู ้เรียนมีความสำคัญที่สุด  กระบวนการศึกษาต้อง

ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพโดยคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล  การ

ฝึกทักษะกระบวนการคิด  การจัดการ  การเผชิญเหตุการณ์และการประยุกต์ความรู้นำมาใช้ในการแก้ปัญหา

และเรียนรู้จากประสบการณ์จริงประกอบกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของสังคมและเทคโนโลยีส่งผล

โดยตรงต่อการดำเนินชีวิตในปัจจุบันมีความจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนวิธีการดำเนินชีวิตเพื่อให้สามารถดำรงชีวิต
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ในปัจจุบันมีความจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนวิธีการดำเนินชีวิตเพ่ือให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีคุณค่า  

มีความสุข 

                             การปฐมนิเทศคือ การแนะนำเพื่อให้นักเรียนใหม่ได้รับทราบถึง กฎ  ระเบียบ  ข้อบังคับวินัยในการอยู่

ร่วมกันในโรงเรียนตลอดจนการปฏิบัติตัวของนักเรียนเข้ามาในโรงเรียน  การปฐมนิเทศจึงเป็นกิจกรรมที่มี

ความสำคัญจัดขึ้นเพ่ือให้นักเรียนได้รับทราบกฎระเบียบ  ข้อบังคับ  วินัย  การปฏิบัติตัวของนักเรียนตลอดจน

ช่วยปลูกฝังทัศนคติต่อทางโรงเรียนและเพื่อนนักเรียนด้วยกันด้วยเหตุนี้ทางโรงเรียนพรุพีพิทยาคมจึ งได้จัด

กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 

 

2. วัตถุประสงค์ 

   1. เป็นกิจกรรมที่ฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องประวัติความเป็นมาของโรงเรียนและเป็นการแนะนำ

โครงสร้างองค์กร ผู้บริหารและบุคลากร อาคารสถานที่ กฎระเบียบ ข้อบังคับ วินัย ตลอดจนการปฏิบัติตัวและ

การปรับตัวของนักเรียน 

       2. เพ่ือปลูกฝังทัศนคติที่ดีแก่นักเรียนใหม่ให้มีความรู้สึกที่ดีต่อโรงเรียน ผู้บริหารและบุคลากรและ

เพ่ือนนักเรียน 

 

3. เป้าหมาย 

 3.1 เชิงปริมาณ 

    นักเรียนโรงเรียนพรุพีพิทยาคมระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน      

240  คน 

 3.2 เชิงคุณภาพ 

           จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎระเบียบ  ข้อบังคับ  วินัย  ตลอดจนการปฏิบัติตัวและการปรับตัว

ของนักเรียนที่เข้ามาอยู่รวมกันในโรงเรียน  ศึกษาเรียนรู้เกี ่ยวกับประวัติความเป็นมาของโรงเรียนศึกษา

โครงสร้างขององค์กรการบริหารบุคลากร  ตลอดจนปลูกฝังทัศนคติเพ่ือให้มีความรู้สึกที่ดีต่อโรงเรียนและเพ่ือน

นักเรียนระดับระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  โรงเรียนพรุพีพิทยาคม ปีการศึกษา 2565 

ทุกคน 
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4. กิจกรรม/ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย/ระยะเวลา/สถานที่ 

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอน ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
ระยะเวลา
ดำเนิน
กิจกรรม 

สถานที่
ดำเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

1 ขั้นวางแผน(P) ประชุมชี้แจง
ผู้เกี่ยวข้องกำหนดระยะเวลา
การกำหนดโครงการ 
เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ
มอบหมายหน้าที่รับผิดชอบ 

  พฤษภาคม 
    2565 

โรงเรียนพรุพี
พิทยาคม 

นางเกษราภรณ์  
ทองไสยและทีม
กิจกรรม
นักเรียน 

2 ขั้นดำเนินการ (D)      

 จัดหาวัสดุที่ใช้ในโครงการ  
กระดาษเตรียมถ่ายเอกสาร  
หมึกถ่ายเอกสาร 
ป้านโครงการและอ่ืนๆที่
จำเป็นต้องใช้ (ป้ายชื่อ
นักเรียน) 
-ดำเนินการปฏิบัติกิจกรรม
ตามโครงการ แบ่งกิจกรรม
เป็นฐานต่างๆ ฐานบุคลากร 
ฐานประวัติโรงเรียน  ฐาน
แนะนำสถานที่  ฐานระเบียบ
วินัย  ฐานวชิาการ  ฐาน
สาระต่างๆ 

   
 
 
พฤษภาคม 

2565 

  

3 ขั้นกำกับติดตาม (C) การ
ดำเนินงานตามแผนที่ได้
เตรียมเอาไว้ 

  มิถุนายน 
2565 

  

4 ขั้นนำข้อมูลไปใช้ (A) 
สรุปผลการจัดทำโครงการ
เพ่ือนำไปพัฒนาครั้งต่อไป 

  กรกฎาคม 
2565 
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5. งบประมาณ 

 เงินอุดหนุน   8,200 บาท 

รวมทั้งสิ้น    8,200 บาท (แปดพันสองร้อยบาทถ้วน) 

 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

เงินอุดหนุน เรียนฟรี 15 ปี รายได้ อ่ืน ๆ รวม 

ปฐมนิเทศนักเรียน ปี 2565 8,200    8,200 

รวม     8,200 

 

ประมาณค่าใช้จ่าย 

กิจกรรม รายละเอียด 

ลักษณะรายจ่ายงบประมาณ การใช้จ่ายงบ 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 
ภาคเรียน
ที่ 1 

ภาค
เรียนที่ 
2  

ปฐมนิเทศนักเรียน ปี 2565    8,200    
รวม   8,200    

*หมายเหตุ งบประมาณถัวจ่ายทุกรายการ 

 

วัสดุอุปกรณ์/รายการสิ่งของที่จะซ้ือ 

ลำดับที่ รายการ จำนวน/หน่วย งบประมาณ 
ปฐมนิเทศ
นักเรียน 
ปี 2565 

-ค่าอาการกลางวัน (240) พร้อมน้ำดื่ม 
   นักเรียนช่วยงาน (30) 
ชั้น ม. 1 ( 120 )  ม. 4 (120) 
ค่าอาหารว่าง  240 
-ค่าวัสดุในการดำเนินการ 
-ไวนิลข้อความกิจกรรม 
ค่าเข้าเล่มเอกสารกิจกรรม  2 เล่ม 

14,400 
60 
 

20 
120 
1 

120 

14,400 
1,800 

 
               4,800 

1,200 
1,200 
240 

 
   23,640 
รวมงบประมาณ (สองหม่ืนสามพันหกร้อยส่ีสิบบาทถ้วน) -         23,640    บาท 
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6. การประเมินผล 

กิจกรรม ตัวช้ีวัดความสำเร็จ เป้าหมาย 
วิธีการวัด 
ประเมินผล 

เครื่องมือวัด
ประเมินผล 

ปฐมนิเทศนักเรียน ปี 
2565 

เชิงคุณภาพ 
ปลูกฝังทัศนคติเพ่ือให้นักเรียนมี
ความรู้สึกท่ีดีต่อโรงเรียนและเพ่ือน
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
โรงเรียนพรุพีพิทยาคม 
ปีการศึกษา 2565 

ร้อยละ 100 ประเมิน แบบประเมิน 

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 นักเรียนได้ทราบถึงประวัติความเป็นมาของโรงเรียนและได้เรียนรู้โครงสร้างขององค์กรการบริหารงาน

บุคลากร  อาคารสถานที่ของโรงเรียนพรุพีพิทยาคมตลอดจนนักเรียนได้รู ้จักกฎระเบียบ  ข้อบังคับ  วินัย  

ตลอดจนการปฏิบัติตนของนักเรียนและมีทัศนคติที่ดีต่อทางโรงเรียน 

 

 

 
ลงชื่อ.....................................................ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 
     (นางเกษราภรณ์    ทองไสย) 
 
ลงชื่อ.......................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
           (นายคมสันติ์  วัฒนาวราธร) 
        หัวหน้ากลุ่มงานกิจการนักเรียน 
 
ลงชื่อ........................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
               (นางปิยวดี   จันทบูรณ์) 
   หัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณและแผนงาน 
 

 
ลงชื่อ......................................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 
          (นายคมสันติ์   วัฒนาวราธร) 
 
                 อนุมัติ        ไม่อนุมัติ 
 
ลงชื่อ.............................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                   (นางจันทนี  รักษ์ธรรม) 
             ผู้อำนวยการโรงเรียนพรุพีพิทยาคม 
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โรงเรียนพรุพีพิทยาคม สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร  
  
 

แบบเสนอกิจกรรมในโครงการ/งาน 

โรงเรียนพรุพีพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุราษฎร์ธานี  ชุมพร 

ประจำปีการศึกษา 2565 

กิจกรรม         ปัจฉิมนิเทศนักเรียน  ประจำปีการศึกษา 2565 

สนองยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ของสพฐ.   พันธกิจที่ 4  สร้างโอกาส  ความเสมอภาคลดความเหลื่อมล้ำให้

ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม 

นโยบายที่ 4  ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่

มีคุณภาพมีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 

สนองยุทธศาสตร์ของ สพม.สฎชพ. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัด

การศึกษาเพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 

สนองยุทธศาสตร์โรงเรียน   ยุทธศาสตร์ข้อที่ 2 พัฒนานักเรียนให้เป็นผู้มีคุณธรรม  จริยธรรม

ตามคุณลักษณะที่พึงประสงค ์

ผู้รับผิดชอบโครงการ     นางเกษราภรณ์  ทองไสย 

กลุ่มงานที่รับผิดชอบ   กลุ่มงานบริหารกิจการนักเรียน 

ลักษณะโครงการ              ใหม่       ต่อเนื่อง 

สอดคล้องการประกันคุณภาพ    มฐ. (1.2) คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

สนับสนุนพันธกิจโรงเรียน   พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้มีศักยภาพ  เพื่อบ่มเพาะ

คุณธรรม  วินัย  ค่านิยมอันดีงามและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

สนับสนุนเป้าประสงค์ของโรงเรียน  มีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้มีศักยภาพ เพ่ือบ่มเพาะคุณธรรม  

วินัยค่านิยมอันดีงามและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

 

1. หลักการและเหตุผล 

            โรงเรียนพรุพีพิทยาคมได้จัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  ตามหลักสูตรการจัดการ

เรียนการสนของการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยทุกปีโรงเรียนพรุพีพิทยาคมผลิตนักเรียนจบการศึกษาภาคบังคับ ม.3  

ม.6  เป็นชั้นสูงสุดของโรงเรียนเพื่อศึกษาต่อในอุดมศึกษา 

           ทั้งนี้เป็นการสร้างขวัญและกำลังใจตลอดจนเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างครูกับศิษย์  ทาง

โรงเรียนพรุพีพิทยาคมจึงจัดโครงการปัจฉิมนิเทศให้นักเรียนระดับชั้น ม.3  ม.6  ซึ่งกำลังจะจบในปีการศึกษา  

2565 โดยมีผู้บริหารและคณะครูนักเรียนทุกระดับชั้นร่วมสร้างขวัญและกำลังใจอย่างพร้อมเพรียงกัน 
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โรงเรียนพรุพีพิทยาคม สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร  
  
 

2. วัตถุประสงค์ 

  1. เพื่อให้นักเรียนเห็นความสำคัญของการเรียนร่วมกัน 

  2. เพ่ือเสริมสร้างขวัญและกำลังใจให้กับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา 

  3. เพื่อให้เสริมสร้างขวัญและกำลังใจสร้างความผูกพันอันดีระหว่างรุ่นพ่ีกับรุ่นน้อง 

  4. เพ่ือต้องการให้นักเรียนเกิดทัศนคติที่ดีต่อทางโรงเรียนเป็นการสร้างแรงจูงใจให้กับรุ่นต่อๆไป 

 

3. เป้าหมาย 

 3.1 เชิงปริมาณ 

   3.1.1 นักเรียนชั้น ม.6 จำนวน 100 คน นักเรียนชั้น ม. 3 จำนวน 86 คน นักเรียน ม.5 เตรียมงาน                

80 คน 

   3.1.2 ครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 40 คน   

 3.2 เชิงคุณภาพ 

     3.2.1 นักเรียนระดับชั้น ม.6  จำนวน  100  คน  นักเรียนชั้น ม. 3 จำนวน 86 คน   

ครูและบุคลากรทางการศึกษา  จำนวน  40  คน  มีความรักความสามัคคีและรักสถาบันการศึกษา 

 

4. กิจกรรม/ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย/ระยะเวลา/สถานที่ 

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอน ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
ระยะเวลา
ดำเนิน
กิจกรรม 

สถานที่
ดำเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

1 กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ปี
การศึกษา  2565 

ร้อยละของนักเรียนมี
ความรู้สึกท่ีดีต่อ
สถาบันการศึกษา 

ร่วมกิจกรรม
ร้อยละ 100 

 
มีนาคม 
2566 

โรงเรียนพรุ
พีพิทยาคม 

นางเกษราภรณ์ 
ทองไสย 
นางสาวรุ่งนภา  
สุขมิตร 
นางสาวปฐมา
วดี สุคนธ์สุนทร
และทีมกิจกรรม
นักเรียน 

 (P) วางแผนประชุมคณะครู
กำหนดระยะเวลาในการ
ดำเนินงาน 

  มีนาคม 
2566 
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โรงเรียนพรุพีพิทยาคม สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร  
  
 

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอน ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
ระยะเวลา
ดำเนิน
กิจกรรม 

สถานที่
ดำเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

 (D) ดำเนินการจัดหาวัสดุที่
ใช้ในโครงการ 

  มีนาคม 
2566 

  

 (c) ขั้นกำกับติดตามตาม
แผนการที่กำหนดไว้ 

  มีนาคม 
2566 

  

 (A)ข้ันนำข้อมูลไปใช้สรุปผล
การประเมินโครงการ 

  มีนาคม 
2566 

  

 

5. งบประมาณ 

 เงินอุดหนุน   31,010   บาท 

รวมทั้งสิ้น     31,010   บาท ( สามหมื่นหนึ่งพันสิบบาทถ้วน) 

 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

เงินอุดหนุน เรียนฟรี 15 ปี รายได้ อ่ืน ๆ รวม 

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ปี
การศึกษา  2565 

48,080    48,080 

รวม     48,080 

 

ประมาณค่าใช้จ่าย 

กิจกรรม รายละเอียด 

ลักษณะรายจ่ายงบประมาณ การใช้จ่ายงบ 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 
ภาค
เรียนที่ 
1 

ภาค
เรียนที่ 
2  

        1.  กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ปี
การศึกษา  2565 
-รายการอาหารกลางวัน 
นักเรียน(100 + 86 + 
40+80(ม 5 เตรียมงาน)) 
ค่าอาหารว่าง 

 306 ×60 
 
18,360 
 
 
306 ×20 
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โรงเรียนพรุพีพิทยาคม สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร  
  
 

กิจกรรม รายละเอียด 

ลักษณะรายจ่ายงบประมาณ การใช้จ่ายงบ 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 
ภาค
เรียนที่ 
1 

ภาค
เรียนที่ 
2  

 
ค่าวัสดุจัดซุ้ม  
 
ค่าของที่ระลึก 

6,120 
 
 
186 ×100 
18,600 
 

 
5 ×1,000 
5,000 
 

   43,080 5,000    

รวม  48,080     
*หมายเหตุ งบประมาณถัวจ่ายทุกรายการ 

วัสดุอุปกรณ์/รายการสิ่งของที่จะซ้ือ 

ลำดับที่ รายการ จำนวน/หน่วย งบประมาณ 
1 กองฟาง 100 (5) 500 
2 กระดาษสีเขียนข้อความ 20 (50) 1,000 
3 โฟมเขียนตัวอักษร 20 (50) 1,000 
4 สีตกแต่งโฟมตามตัวอักษร 20 (50) 1,000 
5 ดอกไม้(กุหลาบ)มอบแด่รุ่นพี่ติดเสื้อ 186 ถัวเฉลี่ย                1,500 

รวมงบประมาณ (ห้าพันบาทถ้วน)                 5,000 บาท 
6. การประเมินผล 

กิจกรรม ตัวช้ีวัดความสำเร็จ เป้าหมาย วิธีการวัด ประเมินผล 
เครื่องมือวัด
ประเมินผล 

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ 
 ปีการศึกษา  2565 
 

เชิงคุณภาพ  
นักเรียนชั้น ม.6 จำนวน 
100 คน ชั้น ม.6 จำนวน 86 
คน ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาจำนวน 40 คน 
มีความรักความสามัคคีและ
รักสถาบันการศึกษา 

ร้อยละ 100 สังเกต 
ประเมิน 

แบบสังเกต 
แบบประเมิน 
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โรงเรียนพรุพีพิทยาคม สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร  
  
 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 6.1  เพื่อให้นักเรียนเห็นความสำคัญของการเรียนร่วมกัน 

   6.2. เพื่อเสริมสร้างขวัญและกำลังใจให้กับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา 

   6.3. เพ่ือให้เสริมสร้างขวัญและกำลังใจสร้างความผูกพันอันดีระหว่างรุ่นพ่ีกับรุ่นน้อง 

   6.4. เพ่ือต้องการให้นักเรียนเกิดทัศนคติท่ีดีต่อทางโรงเรียนเป็นการสร้างแรงจูงใจให้กับรุ่นต่อๆไป 

 

 
ลงชื่อ.....................................................ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 
     (นางเกษราภรณ์    ทองไสย) 
 
ลงชื่อ.......................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
              (นายคมสันติ์   วฒันาวราธร) 
             หัวหน้ากลุ่มงานกิจการนักเรียน 
ลงชื่อ....................................................... .ผู้เห็นชอบโครงการ 
               (นางปิยวดี   จันทบูรณ์) 
   หัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณและแผนงาน 

 
ลงชื่อ......................................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 
      (นายคมสันติ์   วัฒนาวราธร) 
 
                 อนุมัติ        ไม่อนุมัติ 
 
ลงชื่อ.............................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                   (นางจันทนี  รักษ์ธรรม) 
             ผู้อำนวยการโรงเรียนพรุพีพิทยาคม 
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โรงเรียนพรุพีพิทยาคม สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร  
  
 

แบบเสนอกิจกรรมในโครงการ/งาน 

โรงเรียนพรุพีพิทยาคม  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี-ชุมพร 

ประจำปีการศึกษา  2565 

กิจกรรม        กีฬาต้านยาเสพติด 

สนองยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ของสพฐ.   พันธกิจที่ 4 สร้างโอกาสความเสมอภาคลดความเลื่อมล้ำ ให้

ผู้เรียนทุกคนได้รับการบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและเท่า

เทียม  

นโยบายที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่

มีคุณภาพมีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา  

สนองยุทธศาสตร์ของ สพม.สฎชพ. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัด

การศึกษา เพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 

สนองยุทธศาสตร์โรงเรียน ยุทธศาสตร์ข้อที่ 2  พัฒนานักเรียนให้

เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม ตามคุณลักษณะอันพึง  

                              ประสงค์ 

ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม     นายโสภณ  หนูวุ่น 

กลุ่มงาน/กลุ่มสาระท่ีรับผิดชอบกิจกรรม  บริหารกิจการนักเรียน 

ลักษณะโครงการ/กิจกรรม    (     )  ใหม่ (  /   )  ต่อเนื่อง  

สอดคล้องการประกันคุณภาพ มฐ   1  (   1.2   ) ( 4 ) สนับสนุนพันธกิจโรงเรียน  พัฒนาระบบ

ดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้มีศักยภาพเพ่ือบ่มเพาะคุณธรรม วินัย 

ค่านิยมอันดีงาม 

                                         และคุณลักษระอันพึงประสงค์  

สนับสนุนเป้าประสงค์ของโรงเรียน  ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้มีศักยภาพเพ่ือบ่มเพาะ 

คุณธรรม วินัย ค่านิยมอันดีงามและคุณลักษระอันพึงประสงค์ 

1. หลักการและเหตุผล 
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2. วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือให้ผู้เรียนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์โดยไม่มั่วสุมกับยาเสพติด 
2. เพ่ือให้ผู้เรียนตระหนักและเห็นความสำคัญของการเล่นกีฬา 
3. เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดความสามัคคี   รู้แพ้  รู้ชนะ  รู้อภัยและห่างไกลยาเสพติด 

 
3. เป้าหมาย 

3.1   เชิงปริมาณ    จัดแข่งขันกีฬา  4  ชนิดกีฬา  มี กีฬาฟุตซอล   วอลเลย์บอล  ตะกร้อ  เปตอง 

3.2   เป้าหมายเชิงคุณภาพ   นักเรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดีและพัฒนาศักยภาพทางด้าน

กีฬา    

 
4. กิจกรรม/ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย/ระยะเวลา/สถานที่ 

 
ที ่

 
กิจกรรม/ขั้นตอน 

 
ตัวช้ีวัด 

ค่า
เป้าหมาย 

ระยะเวลา
ดำเนิน
กิจกรรม 

 
สถานที่

ดำเนินงาน 

 
ผู้รับผิดชอบ 

1 กีฬาต้านยาเสพติด 
- เสนอโครงการ 
- ประชุมวางแผน

ดำเนินการ 
- ประชุมชี้แจง

นักเรียน 
- จัดแข่งขันตาม

ชนิดกีฬา 
- ประเมิน  สรุป

รายงานผล 

ข้อ 1.2       
  ( 4 ) 

ร้อยละ  
100 

พ.ย.65        
-             

ก.พ.66 

โรงเรียนพรุพี
พิทยาคม 

นายโสภณ  หนู
วุ่นและคณะครู 

 
5. งบประมาณกิจกรรม 

งบประมาณ        

เงินอุดหนุน         3,000 บาท 

รวมทั้งสิ้น         3,000 บาท (สามพันบาทถ้วน) 
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กิจกรรม 

งบประมาณ 

เงินอุดหนุน 
เรียนฟรี 15 

ปี 
รายได้ อ่ืน ๆ รวม 

กีฬาต้านยาเสพติด 3,000 - - - 3,000 
      

รวม      
 

ประมาณค่าใช้จ่าย 

 
 

กิจกรรม 

 
 

รายละเอียด 

ลักษณะรายจ่ายงบประมาณ การใช้จ่าย
งบประมาณ 

ค่าตอ
บแทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่า
วัสดุ 

รวม ภาค
เรียนที่  

1 

ภาค
เรียนที่  

2 
กีฬาต้านยาเสพติด -  ค่ารางวัลตามชนิด   

   กีฬาต่าง ๆ          
   (ขนมปัง) 

- 3,00
0 

- 3,000  / 

รวม  - 3,00
0 

- 3,000   

 หมายเหตุ  งบประมาณถัวจ่ายทุกรายการ 

  

วัสดุอุปกรณ์ / รายการสิ่งของท่ีจะซ้ือ 

ลำดับที่ รายการ จำนวน / หน่วย งบประมาณ 
1 -  ค่ารางวัลตามชนิด   

   กีฬาต่าง ๆ   (ขนมปัง)    
12  ถัง 3,000 
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6. การประเมินผล 

กิจกรรม ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
เป้าหมา

ย 
วิธีการวัดผล
ประเมินผล 

เครื่องมือวัด
ประเมินผล 

กีฬาต้านยาเสพติด เชิงคุณภาพ 
1. ร้อยละของผู้เรียนมีสุขนิสัยในการดูแล
สุขภาพและออกกำลังกายสม่ำเสมอ 

ร้อยละ  
100 

1.สำรวจความพึง 
   พอใจ 
2.บันทึกผลการ 
   แข่งขัน 

1. แบบสำรวจ 
    ความพึงพอใจ 
2. แบบบันทึกผล  
    การแข่งขัน 

 2. ร้อยละของผู้เรียนสามารถป้องกันตนเอง 
จากสิ่งเสพ ติดให้โทษและหลีกเลี่ยงตนเอง
จากสภาวะที่เสี่ยงต่อความรุนแรง โรคภัย 
อุบัติเหตุ และปัญหาทางเพศ 
3. ร้อยละของผู้เรียนเห็นคุณค่าในตนเองมี
ความมั่นใจ กล้า แสดงออกอย่าง    
เหมาะสม 

   

 4. ร้อยละของผู้เรียนมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
และให้เกียรติผู้อ่ืน 

   

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
นักเรียนมีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและสุขภาพจิตใจที่ดี พร้อมทั้งใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 

ห่างไกลยาเสพติด ได้รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย เข้าใจกฎกติกา มารยาทในการแข่งขันมีน้ำใจนักกีฬา  เกิดความรัก 

ความสามัคคีในหมู่คณะ 

 

   
 ลงชื่อ……………………………… ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 
   (                                              ) 
ลงชื่อ……………………………… ผู้รับผิดชอบโครงการ 
    (                                              ) 
ลงชื่อ……………………………… ผู้เห็นชอบโครงการ 
    (                                              ) 
หัวหน้ากลุ่มงาน/กลุ่มสาระ…………………………….. 
 

 
ลงชื่อ……………………………… ผู้เห็นชอบโครงการ 
   (                                              ) 
     หัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณและ
แผนงาน  

                O   อนุมัติ                 O   ไม่

อนุมัติ     
ลงชื่อ……………………………… ผู้อนุมัติโครงการ 
               นางจันทนี    รักษ์ธรรม 
      ผู้อำนวยการโรงเรียนพรุพีพิทยาคม 
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โรงเรียนพรุพีพิทยาคม สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร  
  
 

แบบเสนอกิจกรรมในโครงการ/งาน 

โรงเรียนพรุพีพิทยาคม  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี-ชุมพร 

ประจำปีการศึกษา  2565 

 กิจกรรม        ทดสอบสมรรถภาพทางกาย 

 สนองยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ของสพฐ.   พันธกิจที่ 4 สร้างโอกาสความเสมอภาคลดความเลื่อมล้ำ 

      ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับการบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึง

      และเท่าเทียม  

นโยบายที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการ

การศึกษาท่ีมีคุณภาพมีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ำ

ทางการศึกษา  

สนองยุทธศาสตร์ของ สพม.สฎชพ. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและ 

      ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการ

      แข่งขัน 

สนองยุทธศาสตร์โรงเรียน   พัฒนานักเรียนให้เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม ตาม

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม     นายโสภณ  หนูวุ่น 

กลุ่มงาน/กลุ่มสาระท่ีรับผิดชอบกิจกรรม    บริหารกิจการนักเรียน 

ลักษณะโครงการ/กิจกรรม  (     )  ใหม ่ (  /   )  ต่อเนื่อง (     )  งานประจำ 

สอดคล้องการประกันคุณภาพ  มฐ   1  (   1.2   ) ( 4 ) 

สนับสนุนพันธกิจโรงเรียน   พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้มีศักยภาพเพ่ือ 

บ่มเพาะ คุณธรรม วินัย ค่านิยมอันดีงามและคุณลักษณะ

 อันพึงประสงค์ 

สนับสนุนเป้าประสงค์ของโรงเรียน  ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้มีศักยภาพเพ่ือบ่มเพาะ

      คุณธรรม วินัย ค่านิยมอันดีงามและคุณลักษณะ 

อันพึงประสงค์ 
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หลักการและเหตุผล 

มนุษย์ทุกคนย่อมต้องการมีร่างกายที่แข็งแรง  มีสุขภาพท่ีดี  สมรรถภาพทางทางกายและ

สมรรถภาพทางจิตเป็นสิ่งที่ชี้วัดประการหนึ่งถึงภาวะสุขภาพ  หากสมรรถภาพทางกายหรือทาง

จิตอย่างใดอย่างมีความบกพร่องก็จะส่งผลเสียต่อสุขภาพได้  ดังนั้นบุคคลจึงควรรู้จักการสร้าง

เสริมให้มสีมรรถภาพทางกายและทางจิตที่ดี เพื่อที่จะได้มีร่างกายที่แข็งแรงสามารถปฏิบัติ

กิจกรรมต่าง ๆ ได้อย่างต่อเนื่องโดยไม่เหน็ดเหนื่อยง่ายและมีความสามารถในการปรับตัวให้

ดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 

1. วัตถุประสงค์ 
เพ่ือให้ผู้เรียนมีบุคลิกภาพที่ดีและมีร่างกายท่ีแข็งแรงประกอบกิจกรรมต่าง ๆ ได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 

2. เป้าหมาย 
3.1   เชิงปริมาณ    นักเรียนโรงเรียนพรุพีพิทยาคม  ปีการศึกษา   2565    ทุกคน 

3.2   เป้าหมายเชิงคุณภาพ   นักเรียนมีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์  ดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่าง

มีความสุข        

3. กิจกรรม/ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย/ระยะเวลา/สถานที่ 
 
ที ่

 
กิจกรรม/ขั้นตอน 

 
ตัวชี้วัด 

ค่าเป้าหมาย ระยะเวลา
ดำเนิน

กิจกรรม 

 
สถานที่

ดำเนินงาน 

 
ผู้รับผิดชอบ 

1 ทดสอบสมรรถภาพทางกาย 
- ประชุมชี้แจงนักเรียน 
- กำหนดแบบทดสอบและ
สร้าง   
  แบบทดสอบ 
- ดำเนินการทดสอบ
สมรรถภาพ    
  ทางกายนักเรียน 
- ประเมิน  สรุปรายงานผล 

ข้อ 
1.2       
( 4 ) 

ร้อยละ 
70 

พ.ย.65        
–       

มี.ค.66 

โรงเรียน
พรุพี

พิทยาคม 

นายโสภณ  
หนูวุ่นและ
คณะครู 

4. งบประมาณ        
เงินอุดหนุน        3,000    บาท 

     รวมทั้งสิ้น        3,000 บาท (สามพันบาทถ้วน) 
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กิจกรรม 

งบประมาณ 
เงินอุดหนุน เรียนฟรี 15 

ปี 
รายได้ อ่ืน ๆ รวม 

ทดสอบสมรรถภาพ
ทางกาย 

3,000 - - - 3,000 

รวม 3,000 - - - 3,000 
 

ประมาณค่าใช้จ่าย 

 
 

กิจกรรม 

 
 

รายละเอียด 

 
ลักษณะรายจ่ายงบประมาณ 

 

การใช้จ่าย
งบประมาณ 

ค่าตอบ
แทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่า
วัสดุ 

รวม ภาค
เรียนที่  

1 

ภาค
เรียนที่  

2 
ทดสอบสมรรถภาพทางกาย แผ่นยางยืนกระโดด

ไกล 
- - 3,00

0 
3,000  / 

        
 หมายเหตุ  งบประมาณถัวจ่ายทุกรายการ 

วัสดุอุปกรณ์ / รายการสิ่งของที่จะซื้อ 

ลำดับที่ รายการ จำนวน / หน่วย งบประมาณ 
1 แผ่นยางยืนกระโดดไกล 1  ผืน 3,000 

 
การประเมินผล 

กิจกรรม ตัวชี้วัดความสำเร็จ เป้าหมา
ย 

วิธีการวัดผล
ประเมินผล 

เครื่องมือวัด
ประเมินผล 

ทดสอบสมรรถภาพทางกาย เชิงคุณภาพ  ร้อยละของผู้เรียนมีสุข
นิสัยในการดูแลสุขภาพและ           
ออกกำลังกายสม่ำเสมอ 

ร้อยละ
80   

1.สังเกต 
2.บันทึกผลสุขภาพ 
 

1. แบบสังเกต 
2. แบบบันทึกผล  
    บันทึกด้าน       
    สุขภาพ 
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กิจกรรม ตัวชี้วัดความสำเร็จ เป้าหมา
ย 

วิธีการวัดผล
ประเมินผล 

เครื่องมือวัด
ประเมินผล 

 เชิงปริมาณ   ร้อยละของผู้เรียนมี
น้ำหนัก  ส่วนสูง  และมีสมรรถภาพ      
ทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน 

ร้อยละ  
75 

O ทดสอบ  
    สมรรถภาพ 
    ทางกายนักเรียน 
 

O แบบทดสอบ 
    สมรรถภาพ  
    ทางกาย  
O ใบบันทึกผล  
    การทดสอบ 
    สมรรถภาพ  
    ทางกาย 
O เครื่องมือ          
    ทดสอบ    
    สมรรถภาพ  
O นาฬิกาจับ  
    เวลา 

 
 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

      นักเรียนมีบุคลิกภาพที่ดีและมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดีทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

   
 ลงชื่อ……………………………… ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 
           (                                              ) 
ลงชื่อ……………………………… ผู้รับผิดชอบโครงการ 
           (                                              ) 
ลงชื่อ……………………………… ผู้เห็นชอบโครงการ 
           (                                              ) 
หัวหน้ากลุ่มงาน/กลุ่มสาระ…………………………….. 
 
             

 
ลงชื่อ……………………………… ผู้เห็นชอบ
โครงการ 
    (                                              ) 
     หัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณและ
แผนงาน  

                O   อนุมัติ                 O   ไม่

อนุมัต ิ    
ลงชื่อ……………………………… ผู้อนุมัติโครงการ 
               นางจันทนี    รักษ์ธรรม 
      ผู้อำนวยการโรงเรียนพรุพีพิทยาคม 
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แบบเสนอกิจกรรมในโครงการ/งาน 
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ประจำปีการศึกษา 2565 

กิจกรรม       วันแม ่
สนองพันธกิจ/นโยบายของสพฐ พันธกิจที่ 4  สร้างโอกาส ความเสมอภาคลดความเหลื่อมล้ำ ให้

ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม 
นโยบายที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่
มีคุณภาพมีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 

สนองยุทธศาสตร์ของ สพม.11             ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมการ จัด
การศึกษา เพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 

สนองยุทธ์ศาสตร์โรงเรียน    ยุทธศาสตร์ข้อที่ 2 พัฒนานักเรียนให้เป็นผู้มีคุณธรรม  จริยธรรม 
ตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางเกษราภรณ์  ทองไสย 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ       กลุ่มงานบริหารกิจการนักเรียน 
ลักษณะโครงการ    ใหม ่  ต่อเนื่อง   
สอดคล้องการประกันคุณภาพ   มฐ.1 (1.2) คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
สนับสนุนพันธกิจของโรงเรียน พัฒนาระบบดูแลช่วยนักเรียนให้มีศักยภาพ เพื่อบ่มเพาะ 

คุณธรรม วินัย ค่านิยมอันดีงามและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
สนับสนุนเป้าประสงค์ของโรงเรียน         มีระบบดูแลช่วยนักเรียนให้มีศักยภาพ เพ่ือบ่มเพาะ คุณธรรม วินัย 

ค่านิยมอันดีงามและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

1. หลักการและเหตุผล 
จากสภาพสังคมในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว  การส่งเสริมทักษะด้านภาษาไทยในเชิง

สร้างสรรค์ท้ังนี้เพ่ือให้ผู้เรียนได้ค้นพบพัฒนาศักยภาพของตนเอง 

2. วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือต้องปลูกฝังและส่งเสริมให้นักเรียนเห็นคุณค่ามีจิตสำนักท่ีดีต่อผู้มีพระคุณ 
2. เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น 
3. เพ่ือให้ผู้เรียนมีมารยาทในการอ่าน  การเขียน  ได้ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ 
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3. เป้าหมาย 
     3.1 ชิงปริมาณ 
 3.1.1 ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ใช้ภาษาไทยร่วมกิจกรรมวันแม่ตรงตามศักยภาพของผู้เรียน   นักเรียน
จำนวน  500  คน    
     3.2 เชิงคุณภาพ 

3.2.1.ส่งเสริมให้ผู ้เรียนได้มีพัฒนาการทางด้านการใช้ภาษาไทยร่วมกิจกรรมวันแม่เพื่อยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ให้สูงขึ้น 

4. กิจกรรม/ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย/ระยะเวลา/สถานที ่

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอน ตัวช้ีวัด 

ค่า  
เป้า 

หมาย 
ร้อยละ 
100 

ระยะเวลา
ดำเนิน
กิจกรรม 

สถานที่
ดำเนิน 
งาน 

ผู้รับผิดชอบ 

1 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 
ประชุมวางแผน (P) 
ดำเนินการ (D) 
จัดทำเกียรติบัตรแม่
ดีเด่น (ครูที่ปรึกษา
อาวุโส) 
เกียรติบัตรนักเรียน
กิจกรรมประเภทต่างๆ 
(ป้ายนิเทศกลาง) 
ป้ายนิเทศประจำ
ห้องเรียน 
คำขวัญ  เรียงความ 
คำประพันธ์ 
กำกับติดตาม (C) 
สรุปผล (A) 

ส่งเสริมให้นักเรียนทุก
คนได้ใช้ทักษะทาง
ภาษาไทยร่วมกิจกรรม
วันแม่แห่งชาติ 

นักเรียน
จำนวน 
500 คน 
 

มิ.ย 65 
– 
ส.ค.65 

โรงเรียน 
พรุพี
พิทยา
คม 

นางเกษรา
ภรณ์   
ทองไสยและ 
ทีมกิจกรรม
นักเรียน 
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5. งบประมาณ 
 งบประมาณ   

กิจกรรม 

งบประมาณ 

เงิน
อุดหนุน 

เรียน
ฟรี 

15 ปี 
รายได้ อ่ืนๆ รวม 

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ (นักเรียน) /     
(กรอบเกียรติบัตรแม่คนที่ 2 อาวุโส) จำนวน  3 คน 
ดอกไม้พลาสติกจัดตกแต่งบอร์ดกลาง 
รางวัลสำหรับนักเรียนร่วมกิจกรรมต่างๆ 
ค่าเข้าเล่มเอกสารกิจกรรม  
กระดาษจัดทำเกียรติบัตร 

 
300 

1,200 
360 
140 

    

รวม 2,000    2,000 

ประมาณการค่าใช้จ่าย   

กิจกรรม รายละเอียด 

ลักษณะรายจ่ายงบประมาณ 
การใช้จ่าย
งบ 

ค่าตอบ 
แทน 

ค่า
ใช้

สอย 

ค่า
วัสดุ 

รวม 
ภาค
เรียน
ที่ 1 

ภาค
เรียน
ที่ 2 

กิจกรรมที่ 1  
กิจกรรมวันแม่
แห่งชาติ 

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 
 

  2,000 2,000 
 

/  

รวม    2,000 /  
  *หมายเหตุ งบประมาณถัวจ่ายทุกรายการ 

6. การประเมินผล 

กิจกรรม ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
เป้า 

หมาย 
วิธีการวัดผล
ประเมินผล 

เครื่องมือวัด
ประเมินผล 

กิจกรรมวันแม่
แห่งชาติ 
(สำหรับนักเรียน) 

เชิงคุณภาพ  
1 ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ใช้ภาษาไทย
ร่วมกิจกรรมวันแม่ตรงตามศักยภาพ

 1.สังเกต 
2.ประเมิน 

 

1.แบบสังเกต 
2.แบบประเมิน 
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กิจกรรม ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
เป้า 

หมาย 
วิธีการวัดผล
ประเมินผล 

เครื่องมือวัด
ประเมินผล 

ของผู้เรียน   นักเรียนจำนวน  500  
คน  
เชิงประมาณ  
ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้มีพัฒนาการ
ทางด้านการใช้ภาษาไทยร่วมกิจกรรม
วันแม่เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ให้สูงขึ้น 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  1. ปลูกฝังและส่งเสริมให้นักเรียนเห็นคุณค่ามีจิตสำนักท่ีดีต่อผู้มีพระคุณ 

2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น 
3. ผู้เรียนมีมารยาทในการอ่าน  การเขียน  ได้ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ 

 
 
ลงชื่อ ..........................................ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 
            (นางเกษราภณณ์ ทองไสย) 
 
ลงชื่อ ...........................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
            (นายคมสันต์ วัฒนาวราธร) 
           หวัหน้ากลุ่มกิจการนักเรียน 
 
ลงชื่อ ..........................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
              (นายสันติ สวัสดี) 
  หัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณและแผนงาน  

 
ลงชื่อ ....................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 
    (นายคมสันต์ วัฒนาวราธร) 
 
 

   🔾 อนุมัติ             🔾 ไม่อนุมัติ 
 
 

ลงชื่อ............................................ผู้อนุมัติโครงการ 
          (นาจันทนี  รักษ์ธรรม) 
      ผู้อำนวยการโรงเรียนพรุพีพิทยาคม 
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แบบเสนอกิจกรรมในโครงการ/งาน 

โรงเรียนพรุพีพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุราษฎร์ธานี  ชุมพร 

ประจำปีการศึกษา 2565 

                  กิจกรรม            วันคล้ายวันกำเนิดโรงเรียน 

 สนองยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ของสพฐ    พันธกิจที่ 4 สร้างโอกาส ความเสมอภาคลดความเหลื่อม

      ล้ำให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึง

      และเท่า เทียมนโยบายข้อที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสในการ

      เข้าถึงบริการทางการศึกษาที่มีคุณภาพมาตรฐานและลด

      ความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 

 สนองยุทธศาสตร์ของสพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร  ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริม

      การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 

สนองยุทธศาสตร์โรงเรียน  ยุทธศาสตร์ข้อที่ 2 พัฒนานักเรียนให้เป็นผู้มีคุณธรรม  

จริยธรรมตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

 ผู้รับผิดชอบโครงการ      นางเกษราภรณ์  ทองไสย 

 กลุ่มงานที่รับผิดชอบ    กลุ่มงานบริหารกิจการนักเรียน 

 ลักษณะโครงการ               ใหม่       ต่อเนื่อง 

 สอดคล้องการประกันคุณภาพ  มฐ. (1.2)   คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

 สนับสนุนพันธกิจโรงเรียน     พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้ทีศักยภาพ  เพ่ือ

      บ่มเพาะคุณธรรม  วินัย  ค่านิยมอันดีงามและ 

      คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

สนับสนุนเป้าประสงค์ของโรงเรียน   มีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้มีศักยภาพ เพื่อบ่มเพาะ  

คุณธรรม  วินัยค่านิยมอันดีงามและคุณลักษณะที่พึง

ประสงค์ 
 

             1. หลักการและเหตุผล 

       จากสภาพปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วการอยู่ร่วมกันในสังคมต้องการสร้างจิตสำนึกท่ี

ดีต่อสถาบันการศึกษาและระลึกถึงบุญคุณผู้มีพระคุณต่อทางโรงเรียนตลอดจนเพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกร่วม

อนุรักษ์และสืบทอดวัฒนธรรมไทยซึ่งเป็นสิ่งดีงามในสังคม 
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2. วัตถุประสงค์ 

                 1. เพ่ือต้องการปลูกฝังและส่งเสริมให้นักเรียนมีจิตสำนึกท่ีดีต่อสถาบันการศึกษา 

                   2. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนเห็นคุณค่ามีจิตสำนึกท่ีดีต่อผู้มีพระคุณ 

                   3.เพ่ือให้นักเรียนมีจิตสำนึกร่วมอนุรักษ์และสืบทอดวัฒนธรรมไทย 

3. เป้าหมาย 

 3.1 เชิงปริมาณ 

                   3.1.1 ส่งเสรมิให้นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาและผู้เกี่ยวข้องกับทางโรงเรียนร่วมกิจกรรม

ร้อยละ 100 

 3.2 เชิงคุณภาพ 

                         3.2.1 ส่งเสริมให้นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษามีจิตสำนึกที่ดีต่อสถาบันการศึกษาและผู้มี

พระคุณต่อทางโรงเรียนร่วมสืบทอดและอนุรักษ์วัฒนธรรมอันดีงาม 

 

               4. กิจกรรม/ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย/ระยะเวลา/สถานที่ 

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอน ตัวช้ีวัด 
ค่า

เป้าหมาย 

ระยะเวลา
ดำเนิน
กิจกรรม 

สถานที่
ดำเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

1 กิจกรรมวันกำเนิดโรงเรียน      

 ประชุมวางแผน(P) 
เสนอกิจกรรมเพ่ือขอ
อนุมัติ 
ประชุมวางแผนแต่งตั้ง
ผู้รับผิดชอบดำเนินการ(D) 
ประสานผู้เกี่ยวข้อง
ดำเนินการจัดกิจกรรม
กำกับติดตาม(C) 
ประเมินผลการดำเนินงาน 
สรุปผล (A)ข้ันตอนการ
ปรับปรุงการทำงาน 

ร้อยละของนักเรียน
ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาและผู้มี
จิตสำนึกท่ีดีหรือผู้มี
พระคุณต่อทาง
โรงเรียนและร่วม
อนุรักษ์สืบทอด
วัฒนธรรมไทย 

นักเรียน
จำนวน 
500 คน 

22-26 
พ.ค. 2565 

โรงเรียนพรุพี-
พิทยาคม 

นางเกษราภรณ์  
ทองไสย 
นางสาวรุ่งนภา
สุขมิตร 
นางสาวปฐมา-
วดี   
สุคนธ์สุนทร 
และทีมงาน
กิจกรรม
นักเรียนทุกคน 
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 5. งบประมาณ 

   เงินอุดหนุน  4,290      บาท 

                     รวมทั้งสิ้น  4,290 บาท (สี่พันสองร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

เงินอุดหนุน เรียนฟรี 15 ปี รายได้ อ่ืน ๆ รวม 

กิจกรรมวันคล้ายวันกำเนิด
โรงเรียน 

4,290    4,290 

รวม - - - - 4,290 

 

ประมาณค่าใช้จ่าย 

กิจกรรม รายละเอียด 

ลักษณะรายจ่ายงบประมาณ การใช้จ่ายงบ 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 
ภาค
เรียนที่ 
1 

ภาค
เรียนที่ 
2  

กิจกรรมวัน
คล้ายวันกำเนิด
โรงเรียน 

กิจกรรมวันคล้ายวันกำเนิด
โรงเรียน 

 1,500 
  290 

2,500 4,000   

รวม    4,290   
 *หมายเหตุ งบประมาณถัวจ่ายทุกรายการ 

 วัสดุอุปกรณ์/รายการสิ่งของที่จะซ้ือ 

ลำดับที่ รายการ จำนวน/หน่วย งบประมาณ 
1 วัสดุอุปกรณ์(ธูป เทียน  ดอกไม้สดหน้า

พระพุทธรูป   แนบติดซองถวายพระภิกษุ 
7 150 

2 ดอกไม้พลาสติกจัดสถานที่ตามความเหมาะสม  
สวยงาม 

8  ช่อ                  960 (120×8) 

3 ค่าเข้าเล่มสรุปโครงการ  2            240 (120×8) 
4 ค่าไวนิลภาพและข้อความ 1 1,200 
5 ค่าทำบุญในนามโรงเรียน 7 2,100 
6 อาหารและผลไม้ ขนม เพ่ือถวายพระภิกษุ 4 600 

รวมงบประมาณ (สี่พันสองร้อยเก้าสิบบาทถ้วน)            4,290 บาท 
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6. การประเมินผล 

กิจกรรม ตัวช้ีวัดความสำเร็จ เป้าหมาย 
วิธีการวัด 
ประเมินผล 

เครื่องมือวัด
ประเมินผล 

กิจกรรมวันคล้ายวันกำเนิด
โรงเรียน 

เชิงคุณภาพ 
นักเรียน ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาและผู้มีพระคุณต่อ
ทางโรงเรียนร่วมสืบสาน
วัฒนธรรมอันดีงาม 

 สังเกต 
ประเมิน 

แบบสังเกต 
แบบประเมิน 

 เชิงปริมาณ 
ส่งเสริมให้นักเรียนและบุคลากร
ทางการศึกษาและผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องกับทางโรงเรียนร่วม
กิจกรรมร้อยละ 100 

   

 

 ผลที่คาดว่าจะได้ 

  6.1 ปลูกฝังและส่งเสริมให้นักเรียนมีจิตสำนึกท่ีดีต่อสถาบันการศึกษา 

                    6.2  ส่งเสริมให้นักเรียนเห็นคุณค่ามีจิตสำนึกท่ีดีต่อผู้มีพระคุณ 

                       6.3  นักเรียนมีจิตสำนึกร่วมอนุรักษ์และสืบทอดวัฒนธรรมไทย 

 

 

     
ลงชื่อ............................................  ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 
         (นางเกษราภรณ์   ทองไสย) 
 
ลงชื่อ.......................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
          (นายคมสันติ์    วัฒนาวราธร) 
         หัวหน้ากลุ่มงานกิจการนักเรียน 
 
ลงชื่อ........................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
              (นางปิยวดี    จันทบูรณ์) 
   หัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณและแผนงาน 

 
ลงชื่อ......................................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 
         (นายคมสันติ์     วัฒนาวราธร  ) 
 
                 อนุมัติ        ไม่อนุมัติ 
 
ลงชื่อ.............................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                   (นางจันทนี  รักษ์ธรรม) 
             ผู้อำนวยการโรงเรียนพรุพีพิทยาคม 
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แบบเสนอกิจกรรมในโครงการ/งาน 

โรงเรียนพรุพีพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุราษฎร์ธานี  ชุมพร 

ประจำปีการศึกษา 2565 

กิจกรรม         วันไหว้ครู 

สนองยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ของสพฐ.   พันธกิจที่ 4  สร้างโอกาสความเสมอภาคลดความเหลื่อมล้ำให้

     ผู้เรียน ทุกคนได้รับบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม 

นโยบายที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่

มีคุณภาพมีมาตราฐานและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 

สนองยุทธศาสตร์ของ สพม.สฎชพ.  ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพนักเรียนและส่งเสริมการจัด 

     การศึกษาเพ่ือ  สร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 

สนองยุทธศาสตร์โรงเรียน    ยุทธศาสตร์ข้อที่ 2 พัฒนานักเรียนให้เป็นผู้มีคุณธรรม  จริยธรรม

     ตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

ผู้รับผิดชอบโครงการ     นางเกษราภรณ์  ทองไสย 

กลุ่มงานที่รับผิดชอบ   งานบริหารกิจการนักเรียน 

ลักษณะโครงการ              ใหม่       ต่อเนื่อง 

สอดคล้องการประกันคุณภาพ  มฐ. (1.2) คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

สนับสนุนพันธกิจโรงเรียน   พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้มีศักยภาพ  เพ่ือบ่มเพาะ

คุณธรรม  วินัย  ค่านิยมอันดีงามและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

สนับสนุนเป้าประสงค์ของโรงเรียน   มีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้มีศักยภาพ เพื่อบ่มเพาะ   

     คุณธรรม  วินัยค่านิยมอันดีงามและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

1.หลักการและเหตุผล 

       จากสภาพสังคมปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว  การส่งเสริมด้านคุณธรรมในเชิงสร้างสรรค์ยังมี

ความจำเป็นมากสำหรับนักเรียนทั้งนี้เพื่อให้ผู้เรียนได้ค้นพบพัฒนาคุณธรรม  บ่มเพาะความงดงามทางจิตใจ 

2. วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือให้นักเรียนมีจิตสำนึกที่ดีต่อสถาบันการศึกษา 

2. เพ่ือให้นักเรียนมีความอ่อนน้อมต่อครูบาอาจารย์ซึ่งเป็นผู้มีพระคุณ 

3. เพ่ือให้นักเรียนมีจิตสำนึกร่วมอนุรักษ์และสืบทอดวัฒนธรรมไทย 
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3. เป้าหมาย 

 3.1 เชิงปริมาณ 

                      3.1.1 นักเรียนร่วมกิจกรรมวันไหว้ครูร้อยละ 100 

3.2 เชิงคุณภาพ 

    3.2.1 ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีจิตสำนึกท่ีดีต่อสถาบันการศึกษาและมีความนอบน้อมต่อครูบาอาจารย์ซึ่งเป็นผู้มี

พระคุณตลอดร่วมอนุรักษ์และสืบทอดวัฒนธรรม 

4. กิจกรรม/ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย/ระยะเวลา/สถานที่ 

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอน ตัวช้ีวัด 
ค่า

เป้าหมาย 

ระยะเวลา
ดำเนิน
กิจกรรม 

สถานที่
ดำเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

1 กิจกรรมวันไหว้ครู 
เสนอกิจกรรมเพ่ืออนุมัติ
(P)  ประชุมวางแผน 
การทำงานและแต่งตั้ง
คำสั่งเพ่ือรับผิดชอบงาน 
การดำเนินการ (D) 
ติดต่อประสานงาน
ผู้เกี่ยวข้องจัดกิจกรรม 
ประเมินผล  (C) สรุปผล 
วิเคราะห์ปรับปรุงแผนการ
ทำงาน (A) 

ร้อยละของนักเรียน
มีจิตสำนึกท่ีดีต่อ
สถาบันการศึกษามี
ความนอบน้อมต่อ
ครูบาอาจารย์ 

นักเรียน
จำนวน 500 
คน 

 
 
20—30 
พ.ค. 65 
20-30 มิ.ย. 
65  
10-15  ก.ค. 
 2565 
16-20  ก.ค. 
 2565 

โรงเรียนพรุ
พีพิทยาคม 

นางเกษราภรณ์   
ทองไสยและทุก
คนในทีม
กิจกรรม
นักเรียน 

 

5. งบประมาณ 

 เงินอุดหนุน   6,800   บาท 

          รวมทั้งสิ้น  6,800  บาท (หกพันแปดร้อยบาทถ้วน) 
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กิจกรรม 
งบประมาณ 

เงินอุดหนุน เรียนฟรี 15 ปี รายได้ อ่ืน ๆ รวม 

กิจกรรมวันไหว้ครู 6,800    6,800 

      

รวม     6,800 

 

ประมาณค่าใช้จ่าย 

กิจกรรม รายละเอียด 

ลักษณะรายจ่ายงบประมาณ การใช้จ่ายงบ 
ค่า 

ตอบ
แทน 

ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 
ภาค
เรียนที่ 
1 

ภาค
เรียนที่ 
2  

กิจกรรมวันไหว้ครู ดอกไม้พลาสติกตกแต่ง
สถานที่ 

  600      600   

 ค่าเข้าเล่มกิจกรรม 2 เล่ม   300 300   
 รางวัลประกวดพานไหว้ครู   3,600 3,600   
 ไวนิลภาพและข้อความ   1,200 1,200   
 อุปกรณ์ตกแต่งสถานที่        600      600   
 กระดาษพิมพ์เกียรติบัตร        200     200   
 ของที่ระลึกครูอาวุโส   300 300   

รวม        6,800   
*หมายเหตุ งบประมาณถัวจ่ายทุกรายการ 

 

วัสดุอุปกรณ์/รายการสิ่งของที่จะซ้ือ 

ลำดับที่ รายการ จำนวน/หน่วย งบประมาณ 
1 ดอกไม้พลาสติกตกแต่งสถานที่ 150  600 

 ค่าเข้าเล่มกิจกรรม 2 เล่ม 150 300 
 รางวัลประกวดพานไหว้ครู 200 3,600 
 ไวนิลภาพและข้อความ 1/1,200 1,200 
 อุปกรณ์ตกแต่งสถานที่ 100/6 600 
 ของที่ระลึกครูอาวุโส 1/300 300 

รวมงบประมาณ (หกพันหกร้อยบาทถ้วน)  6,800บาท 
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6. การประเมินผล 

กิจกรรม ตัวช้ีวัดความสำเร็จ เป้าหมาย 
วิธีการวัด 
ประเมินผล 

เครื่องมือวัด
ประเมินผล 

กิจกรรมวันไหว้ครู เชิงคุณภาพ 
ส่งเสริมให้นักเรียนมีจิตสำนึก
ต่อสถาบันการศึกษาและมี 
ความนอบน้อมครูบาอาจารย์ 
ซึ่งเป็นผู้มีพระคุณตลอดร่วม
อนุกรักษ์และสืบทอด
วัฒนธรรมอันดีงาม 
เชิงปริมาณ นักเรียนร่วม
กิจกรรมร้อยละ 100 

นักเรียนร่วม
กิจกรรมร้อยละ 
100 

สังเกต 
ประเมิน 

แบบสังเกต 
แบบประเมิน 

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 6.1 นักเรียนมีจิตสำนึกที่ดีต่อสถาบันการศึกษา 

          6.2  นักเรียนมีความอ่อนน้อมต่อครูบาอาจารย์ซึ่งเป็นผู้มีพระคุณ 

          6.3 นักเรียนมีจิตสำนึกร่วมอนุรักษ์และสืบทอดวัฒนธรรมไทยอันดีงาม   

 

 
ลงชื่อ.....................................................ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 
         (นางเกษราภรณ์   ทองไสย) 
 
ลงชื่อ.......................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
          (นายคมสันติ์   วัฒนาวราธร) 
     หัวหน้ากลุ่มงานกิจการนักเรียน 
 
ลงชื่อ........................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
              (นางปิยวดี  จันทบูรณ์) 
   หัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณและแผนงาน 
 

 
ลงชื่อ......................................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 
          (นายคมสันติ์  วัฒนาวราธร) 
 
                 อนุมัติ        ไม่อนุมัติ 
 
ลงชื่อ.............................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                   (นางจันทนี  รักษ์ธรรม) 
             ผู้อำนวยการโรงเรียนพรุพีพิทยาคม 
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แบบเสนอกิจกรรมในโครงการ/งาน 
โรงเรียนพรุพีพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานีชุมพร 

ประจำปีงบประมาณ 2565 

กิจกรรม      วันสารทไทย 
สนองพันธกิจ/นโยบายของสพฐ. พันธกิจที่ 4  สร้างโอกาส ความเสมอภาคลดความเหลื่อมล้ำ ให้

ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม 
นโยบายที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มี
คุณภาพมีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 

สนองยุทธศาสตร์ของ สพม.สฎชพ.         ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมการ จัด
การศึกษา เพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 

สนองยุทธ์ศาสตร์โรงเรียน    ยุทธศาสตร์ข้อที่ 2 พัฒนานักเรียนให้เป็นผู้มีคุณธรรม  จริยธรรม 
ตามคุณลักษณะที่พึงประสงค ์

ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางปิยวดี  จันทบูรณ์ 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ       กลุ่มงานบริหารกิจการนักเรียน 
ลักษณะโครงการ    ใหม ่  ต่อเนื่อง   
สอดคล้องการประกันคุณภาพ   มฐ.1 (1.2) คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
สนับสนุนพันธกิจของโรงเรียน พัฒนาระบบดูแลช่วยนักเรียนให้มีศักยภาพ เพ่ือบ่มเพาะ คุณธรรม 

วินัย ค่านิยมอันดีงามและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 
1.หลักการและเหตุผล 
 งานประเพณีทำบุญเดือนสิบ เป็นงานประเพณีที่สำคัญวันหนึ่งของชาวพุทธ โดยเฉพาะทางภาคใต้ของ
ไทย ซึ่งส่วนใหญ่จะให้ความสำคัญกับการจัดงานดังกล่าว โดยมาจากความเชื่อที่ว่า ในปลายเดือนสิบของทุกปี 
พ่อแม่ ปู ่ย่า ตา ยาย และญาติพ่ีน้องซึ่งล่วงลับไปแล้วจะได้รับการปล่อยตัวจากนรกภูมิ ให้มาหาลูกหลานญาติ
มิตรของตนในเมืองมนุษย์ ในวันแรม 1 ค่ำ เดือนสิบ การจัดงานบุญเดือนสิบ เพ่ือเป็นการเลี้ยงส่งและอุทิศบุญ
กุศลไปให้ โดยในบางท้องถิ่น จะมีการจัดขบวนแห่จาดเข้าวัด และตระเตรียมข้าวของอุปกรณ์ต่าง ๆ ขนม  5 
อย่าง คือขยมพอง  ขนมลา  ขนมกง (ไข่ปลา)  ขนมดีซัม  ขนมบ้า ซึ่งเป็นสัญลักษณ์สำคัญในประเพณีทำบุญ
เดือนสิบ ได้นำไปทำบุญพร้อมกันในวันนี้ ดังนั้น เพ่ือเป็นการอนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่นของภาคใต้และ
สร้างจิตสำนึกให้นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้เห็นถึงความสำคัญของวัฒนธรรมท้องถิ่น และ
อนุรักษ์ให้ดำรงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ประจำท้องถิ่น ตลอดจนเสริมสร้างความสมัครสมานสามัคคี จึงได้จัดกิจกรรม 
ซึ่งตรงกับวันแรม 15 ค่ำ เดือนสิบ โดยกำหนดกิจกรรมการแห่จาดในการทำกิจกรรมร่วมกันระหว่างโรงเรียนกับ
ชุมชน ในตำบลพรุพี  และตำบลควนศรี 
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2.วัตถุ/ประสงค์ 
          2.1 เพ่ือเป็นการทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้พ่อแม่ ปู่ย่า ตายาย ญาติพ่ีน้องหรือบุคคลอื่นที่ล่วงลับไปแล้ว 
          2.2  เพ่ือเป็นการ สืบสาน อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น ภูมิปัญญาท้องถิ่น  และดำรงไว้ซึ่ง
เอกลักษณ์อันดีงามของไทยโดยเฉพาะทางภาคใต้ให้คงอยู่สืบไป 
          2.3 เพ่ือสร้างจิตสำนึกให้นักเรียนได้เห็นถึงความสำคัญของวัฒนธรรมท้องถิ่น เพ่ือจะได้ดำรงไว้ซึ่ง
เอกลักษณ์อันดีงามและเป็นการสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมของไทย 
          2.4  เพ่ือเป็นการเสริมสร้างความสามัคคีร่วมกันกับโรงเรียน  ชุมชนในตำบลพรุพี  ตำบลควนศรีและ
สร้างความสัมพันธ์ 

3.เป้าหมาย 
3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
 นักเรียน  ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนพรุพีพิทยาคม เข้าร่วมกิจกรรมแห่จาด และร่วม
ทำบุญวันสารทเดือนสิบ ร้อยละ  90 
3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
 นักเรียน  ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนพรุพีพิทยาคม เข้าร่วมกิจกรรม อนุรักษ์
วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น ภูมิปัญญาท้องถิ่น  และดำรงไว้ซึ่งเอกลักษณ์อันดีงามของไทย โดยเฉพาะทาง
ภาคใต้ให้คงอยู่สืบไป อีกท้ังยังเสริมสร้างความสามัคคี  ความสัมพันธ์ที่ดี  ร่วมกันกับโรงเรียน  ชุมชนในตำบล
พรุพี  ตำบลควนศรี  
 
4.ตัวช้ีวัดโครงการ 
 

กิจกรรม ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
ประเพณีวันสารทไทย ร้อยละของผู้เรียน อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี

ท้องถิ่น          ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ร้อยละ 90 

5.ระยะเวลาและสถานที่ 
ปีงบประมาณ  2565 / โรงเรียนพรุพีพิทยาคม / วัดสุคนธาวาส / วัดควนศรี 

6. วิธีการดำเดินงาน 

6.1  ประชุมวางแผน 
     6.2 เสนอโครงการ 
  6.3  ดำเนินการ 
6.4  สรุปผลการประเมิน 
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  6.5 รายงานผลการจัดกิจกรรม 

7.ผู้รับผิดชอบโครงการ 
นางปิยวดี จันทบูรณ์ และครูกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

8.งบประมาณ งบประมาณ จำนวน  7,000 บาท 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

กิจกรรม วันสารทไทย   7,000 

รวม   7,000 

รวมทั้งสิ้น (เจ็ดพันบาทถ้วน) 
 

9.ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1.  สามารถอนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่นสำคัญของภาคใต้ให้คงอยู่สืบไป 
2.   สามารถปลูกฝังจิตสำนึกของนักเรียนให้เห็นถึงความสำคัญและดำรงไว้ซึ่งเอกลักษณ์อันดีงามของท้องถิ่น
ทางภาคใต ้และสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมให้คงอยู่สืบไป 
3.   สามารถเสริมสร้างความสามัคคีในการทำกิจกรรมร่วมกัน และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียน
และชุมชนในตำบลพรุพี  ตำบลควนศรี 
 
 
 
 
ลงชื่อ ..........................................ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 
           (นางปิยวดี  จันทบูรณ์) 
 
ลงชื่อ .............................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
           (นางสาวฎรินทร  คงมณี) 
         หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ     
  
ลงชื่อ ............................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
               (นายสันติ สวัสด ี) 
  หัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณและแผนงาน  

 
ลงชื่อ ....................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 
       (นางสาวฎรินทร  คงมณี) 
       
 
    อนุมัติ              ไม่อนุมัติ 

 
 
ลงชื่อ............................................ผู้อนุมัติโครงการ 
          (นางจันทนี  รักษ์ธรรม) 
      ผู้อำนวยการโรงเรียนพรุพีพิทยาคม 
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โครงการที่ 3 
โครงการพัฒนาศักยภาพของครู 

และบุคลากรทางการศึกษา 
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ชื่อโครงการ     พัฒนาศักยภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษา 
สนองพันธกิจ/นโยบายของสพฐ. พันธกิจที่ 5 พัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็น

มืออาชีพ 
นโยบายที่ 3 ด้านการพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

สนองยุทธศาสตร์ของ สพม.สฎชพ.     ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการส่งเสรมิ พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
สนองยุทธ์ศาสตร์โรงเรียน    ยุทธศาสตร์ข้อที่ 3 พัฒนาศักยภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางวรวรรณ จันทร์เที่ยง 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ       กลุ่มบริหารงานบุคคล 
ลักษณะโครงการ    ใหม ่  ต่อเนื่อง   
สอดคล้องการประกันคุณภาพ   มฐ.2 (2.4) พัฒนา ครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
สนับสนุนพันธกิจของโรงเรียน ส่งเสริมให้มีเครือข่ายทางการศึกษา และประสานความร่วมมือกับ

เครือข่ายทางการศึกษาเพ่ือพัฒนาผู้เรียนและบุคลากรให้เป็นพลโลก 
สนับสนุนเป้าประสงค์ของโรงเรียน         มีระบบการจัดการเรียนรู้  เพ่ือให้ครูและผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการ

เรียนรู้และก้าวสู่ความเป็นพลโลก                                                                                                                                                  
สอดคล้องและสนองนโยบาย 

1. พระบรมราโชวาทด้านการศึกษาในหลวงรัชกาลที่ 10 
  มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง  
 มีพ้ืนฐานชีวิตที่มั่นคง – มีคุณธรรม 

   มีงานทำ – มีอาชีพ  
 เป็นพลเมืองดี 

2. หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
   ห่วง หลักการมีเหตุผล 
   เป็นโครงการที่สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษา 
   ห่วง หลักการมีภูมิคุ้มกัน 

   นักเรียนอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
   เงื่อนไข คุณธรรม  

• ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ 

• การประหยัด ใช้จ่ายงบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ อย่างคุ้มค่า 

• ความขยัน อดทน 
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• มีสติปัญญา รู้ผิดรู้ชอบ ตัดสินใจกระทำใดๆบนเหตุผล 

•  
 

 เงื่อนไขความรู้ 

• ความรู้ทักษะจำเป็นตามหลักสูตร 

• การจัดการสอนของครู 

• การลิตสื่อเทคโนโลยี แหล่งเรียนรู้ 

• การบริหารการศึกษา 

• การสรุปงาน  ประเมินผลงาน   
หลักการและเหตุผล 

การบริหารงานและการจัดการศึกษาในโรงเรียนจะประสบได้ ต้องอาศัยทรัพยากรในการบริหาร 4M 
โดยเฉพาะบุคลากรซึ่งเป็นทรัพยากรการบริหารที่สำคัญ  เป็นผู้นำแผนไปสู่การปฏิบัติ  หากบุคลากรมีความรู้
ความสามารถ  และมีขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน ทำให้การปฏิบัติงานบังเกิดผลดี บรรลุเป้าหมายอย่างมี
ประสิทธิภาพ   ประกอบกับวิทยาการ และเทคโนโลยีต่างๆ ได้พัฒนาเจริญขึ้นอย่างรวดเร็ว เพื่อให้ทันกับการ
เปลี่ยนแปลง จึงจำเป็นต้องแสวงหาและพัฒนาบุคลากรทุกคน ด้วยวิธีต่าง ๆที่หลากหลายและต่อเนื่อง ทั้งการ
ประชุม   สัมมนา   อบรม หรือศึกษาดูงาน การทัศนศึกษา การศึกษาด้วยตนเอง  ศึกษาทางทีวีครู และสื่อ
เทคโนโลยีต่างๆ ตลอดถึงการทำผลงานทางวิชาการ  เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความสามารถตามภาระงานที่
ได้รับมอบหมาย  จะทำให้การปฏิบัติหน้าที่มีประสิทธิภาพ สามารถพัฒนาผลงานทางวิชาการเพิ่มวิทยฐานะ
ของตน เป็นทีมงานที่มีคุณภาพ  ตลอดจนได้รับสวัสดิการที่จำเป็นพอเพียง   และถ้าหากบุคลากรมีขวัญ
กำลังใจดี  มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ได้แสดงความคิดเห็น การแสดงออกตามบทบาทหน้าที่ และได้รับการ
ปฏิบัติที่เท่าเทียมกัน ก็จะมีกำลังใจมุ่งมั่นในการทำงานให้ประสบผลสำเร็จตรงตามเป้าหมายอย่างมีคุณภาพ   
สามารถจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญได้โรงเรียนก็ประสบผลสำเร็จได้รับความเชื่อถือจากชุมชน
และมีความก้าวหน้าในวิชาชีพอันจะส่งผลถึงการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถในลำดับต่อไป 

จากการพัฒนาคุณภาพการศึกษา การยกระดับผลสัมฤทธิ ์ทางการเร ียนในระดับต่างๆ ใน
ปีงบประมาณ  2559 พบว่าบางกลุ่มสาระเช่น คณิตศาสตร์  ภาษาอังกฤษ ดนตรี นาฎศิลป์ และคอมพิวเตอร์ 
ยังมีผลสัมฤทธิ์ไม่เป็นที่น่าพอใจ  ประกอบกับผลการประเมินคุณภายนอกรอบที่   3  ได้เสนอแนะให้โรงเรยีน
ต้องพัฒนาบุคลากรในทุกด้านเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ   ดังนั้นจึงเป็นเหตุผลสำคัญ
ที่ทางโรงเรียนต้องดำเนินการทำโครงการเพ่ือให้ได้มาซึ่งผลของงานที่มีประสิทธิภาพ การทำงานร่วมกันอย่างมี
ความสุข งานบรรลุผลตามที่ได้วางไว้  
 วัตถุประสงค ์

1.เพ่ือพัฒนาบุคลากรด้วยวิธีการที่หลากหลาย ให้เป็นทีมงานที่มีคุณภาพ 
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2.เพื่อส่งเสริมให้ครูออกแบบและจัดการเรียนรู้ ใช้สื่อเทคโนโลยีและภูมิปัญญาท้องถิ่น  วัดประเมินผล
ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

3.เพ่ือส่งเสริมให้ครูได้นำการวิจัยมาพัฒนาการจัดการเรียนรู้ สามารถแนะนำช่วยเหลือผู้เรียนในด้าน
ต่างๆได้ 

4. เพ่ือส่งเสริมให้ครูวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคลนำไปกำหนดเป้าหมายพัฒนาคุณภาพผู้เรียนได้  
5. เพื่อให้ครูประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถเป็นครูมืออาชีพ 

เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ  

  ครูและบุคลากรในโรงเรียนจำนวน  36 คนได้รับการพัฒนาได้ร้อยละ  100 ทั้งความรู้ ความสามารถ 
คุณธรรม จริยธรรม  ด้วยวิธีการที่หลากหลายอย่างต่อเนื่อง  ก้าวไปสู่ครูมืออาชีพ 

 เชิงคุณภาพ  
 1. ได้รับการพัฒนาได้ร้อยละ 100 ทั้งความรู้ ความสามารถ คุณธรรม จริยธรรม ด้วยวิธีการที่
หลากหลายอย่างต่อเนื่อง ก้าวไปสู่ครูมืออาชีพ 

2. บุคลากรเป็นทีมงานที่มีคุณภาพในการปฏิบัติงานมีความสามัคคีในหมู่คณะ มีขวัญกำลังใจ ทำงาน
เป็นทีมสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ พัฒนาผู้เรียนตามมาตรฐาน มีความก้าวหน้าใน
วิชาชีพ 

3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในภาพรวมสูงขึ้น 
งบประมาณ  

เงินอุดหนุนรายหัว จำนวน 92,910  บาท 
เงินอ่ืน ๆ 41,000  บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวน 133,910บาท  
ประมาณการค่าใช้จ่าย 

ที ่ รายการ 
งบประมาณ 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 
1 ทำป้ายประชาสัมพันธ์และทำเนียบ

บุคลากร 
 22,910  22,910 

2  ศึกษาดูงาน  74,000 1,000 75,000 
3  สร้างขวัญกำลังใจ  37,000 4,800 42,600 
4 พัฒนาบุคลากร  36,000  36,000 
5 จัดจ้างครูและบุคลากรทางการศึกษา    600,000 

 รวมทั้งสิ้น   5,800 111,600 
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ระยะเวลาดำเนินการ 
เริ่มต้นโครงการ วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 
สิ้นสุดโครงการ วันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 

สถานที่ในการดำเนินกิจกรรม โรงเรียนพรุพีพิทยาคม  อำเภอบ้านนาสาร  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  

กิจกรรม ขั้นตอนการปฏิบัติกิจกรรม  
ขั้นตอนปฏิบัติ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1. ทีมงาน (Team) 
1) ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานเพื่อจัดทำกิจกรรม 
2) แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 

 พฤษภาคม 2565 นางวรวรรณ  
จันทร์เที่ยง 

2. ตรวจสอบก่อนดำเนินงาน (Check)  
ประเมินแผนงาน กิจกรรม ก่อนดำเนินงาน ดังนี้ 
1) วัตถุประสงค์ของกิจกรรม 
2) เป้าหมายของกิจกรรม  
3) การอนุมัติโครงการ/กิจกรรม 

มิถุนายน 2565 นางวรวรรณ  
จันทร์เที่ยง 

3. การวางแผนการดำเนินงาน (Plan)  
1) จัดทำกำหนดการ/ปฏิทินการดำเนินงาน  
2) จัดเตรียมเอกสาร 
3) จัดเตรียมสถานที่การดำเนินงาน 

กรกฎาคม 2565 นางวรวรรณ  
จันทร์เที่ยง 

4. ปฏิบัติ (Do) กิจกรรมที่  
1) พัฒนาบุคลากร           2) สร้างขวัญกำลังใจ 
3) ศึกษาดูงาน               4) จัดจ้างครูฯ 
5. ทำป้ายประชาสัมพันธ์และทำเนียบบุคลากร 

สิงหาคม 2565 – 
มีนาคม  2566 

นางวรวรรณ  
จันทร์เที่ยง 

5. เรียนรู้ร่วมกัน (Study) 
1) การนิเทศ กำกับติดตาม โครงการ/กิจกรรม  

1.1) การสังเกต  
1.2) การนิเทศ  

2) ติดตามระหว่างดำเนินงาน 
2.1) หน้าที่ความรับผิดชอบ 
2.2) ปัญหาที่เกิดระหว่างดำเนินงาน 
2.3) การดำเนินงานตามกรอบระยะเวลา 

สิงหาคม 2565 – 
มีนาคม  2566 

นางวรวรรณ  
จันทร์เที่ยง 

6. ปรับปรุงพัฒนางาน (Act)  เมษายน 2566 นางวรวรรณ  
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ขั้นตอนปฏิบัติ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1) ประเมินแก้ไขและพัฒนาการดำเนินงาน  
2) สรุปรายงานผลการดำเนินงาน กิจกรรม  

2.1) รายงานสรุปผลกิจกรรม  
2.2) แบบประเมินกิจกรรม 
2.3) แบบสอบถามความพึงพอใจ 

จันทร์เที่ยง 

7. ปรับปรุงพัฒนางาน (Ratification)  
รับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้เกี่ยวข้องเป็น
แนวทางในการ ดำเนินงาน/พัฒนางาน กิจกรรม ต่อไป 

พฤษภาคม 2566 นางวรวรรณ  
จันทร์เที่ยง 

 
การประเมินผล 

การประเมินผล เป้าหมาย วิธีวัดผลประเมินผล เครื่องมือวัดประเมินผล 
เชิงปริมาณ  

□ จำนวนผู้เข้าร่วม กิจกรรม 
............ คน 

ร้อยละ95   

เชิงคุณภาพ  

☑ ผลผลิตของ โครงการ/
กิจกรรม  
  ร้อยละ 80 การจัดทำแผนพัฒนา
โรงเรียน  

อยู่ในระดับดี สังเกต ประเมิน แบบสังเกต แบบ
ประเมิน 

ความพึงพอใจ  

 ☑ ระดับความพึงพอใจ ของ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

ร้อยละ 80  สอบถาม  
มอบหมายงาน 

 แบบสอบถาม คำสั่ง
มอบหมายงาน 

เชิงเวลา 
 กิจกรรมแล้วเสร็จตาม ระยะเวลา
ที่กำหนด 

ผลการดำเนินงาน สรุปผลการ
ดำเนินงาน 

รายงานผลการ
ดำเนินงาน 

เชิงต้นทุน  
  ค่าใช้จ่ายของกิจกรรม เป็นไป
ตามท่ีได้รับอนุมัติ 

จำนวนเงิน 
92,910บาท 

เอกสารการเงิน ใบเสร็จรับเงิน 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. สถานศึกษามีทีมงานที่มีคุณภาพ 
2. การจัดการศึกษาของโรงเรียนประสบความสำเร็จ 
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รายละเอียดรายจ่ายของแต่ละงาน / โครงการ / กิจกรรม 
กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมทำป้ายประชาสัมพันธ์และทำเนียบบุคลากร 
 ค่าใช้สอย 

ที ่ รายการ จำนวนเงิน แหล่งงบประมาณ 
1 กิจกรรมทำป้ายประชาสัมพันธ์และทำเนียบ

บุคลากร 
22910 เงินอุดหนุน 

 รวม  22910  

กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมพัฒนาบุคลากร 
ค่าใช้สอย 

ที ่ รายการ จำนวนเงิน แหล่งงบประมาณ 
1 กิจกรรมพัฒนาบุคลากร 36000 เงินอุดหนุน 

 รวม  36000  

กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมศึกษาดูงาน 
1. ค่าวัสดุ อุปกรณ์ 

ที ่
รายการ 

(ค่าวัสดุ/อุปกรณ์) 
จำนวน( หน่วย) 

 
ประมาณการ แหล่ง

งบประมาณ ราคาต่อ
หน่วย 

จำนวน
เงิน 

1 กิจกรรมศึกษาดูงาน 1 1,000 1,000 เงินอุดหนุน 
รวม 1,000  

 
2. ค่าใช้สอย 

ที ่ รายการ จำนวนเงิน แหล่งงบประมาณ 
1 กิจกรรมศึกษาดูงาน 74,000 เงินอุดหนุน/เงินอ่ืน 
 รวม  74,000  

กิจกรรมที่  4  กิจกรรมจัดจ้างครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ค่าใช้สอย 

ที ่ รายการ จำนวนเงิน แหล่งงบประมาณ 
1 จัดจ้างครูและบุคลากรทางการศึกษา 240,000 /360,000 เงินอุดหนุน/เงินอ่ืน 
 รวม  600,000  
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กิจกรรมที่  5  กิจกรรมสร้างขวัญกำลังใจ 
1. ค่าวัสดุ อุปกรณ์ 

ที ่
รายการ 

(ค่าวัสดุ/อุปกรณ์) 
จำนวน( หน่วย) 

ประมาณการ 
แหล่ง

งบประมาณ ราคาต่อ
หน่วย 

จำนวน
เงิน 

1 กิจกรรมสร้างขวัญกำลังใจ 1 1,000 1,000 เงินอุดหนุน 
รวม 1,000  

2. ค่าใช้สอย 
ที ่ รายการ จำนวนเงิน แหล่งงบประมาณ 

1 กิจกรรมสร้างขวัญกำลังใจ 67,800 เงินอุดหนุน 
 รวม  67,800  

ปฏิทินการปฏิบัติงานปีการศึกษา 2565 

วัน  เดือน  ปี กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
หมาย
เหตุ 

16 พฤษภาคม 2565 -15 พฤษภาคม 2566 
 ทำป้ายประชาสัมพันธ์และ

ทำเนียบบุคลากร 
นางสุธาสินี  หนูนาค  

  สร้างขวัญกำลังใจ นางสุนันทา  แสงอนันต์  
 พัฒนาบุคลากร นางสุธาสินี  หนูนาค  
 จัดจ้างครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา 
นางวรวรรณ  จันทร์เที่ยง  

 ศึกษาดูงาน นางวรวรรณ  จันทร์เที่ยง  
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แบบเสนอกิจกรรมในโครงการ/งาน 
โรงเรียนพรุพีพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร 

ประจำปีการศึกษา 2565 
กิจกรรม                  ทำป้ายประชาสัมพันธ์และทำเนียบบุคลากร 
สนองยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ของสพฐ. พันธกิจที่ 5  พัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาใหเป็นมือ

อาชีพ 
นโยบายที่ 3  ด้านการพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

สนองยุทธศาสตร์ของ สพม.สฎ.ชพ.    ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
สนองยุทธ์ศาสตร์โรงเรียน    ยุทธศาสตร์ข้อที่ 3 พัฒนาศักยภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสุธาสินี  หนูนาค 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ           กลุ่มงานบริหารงานบุคคล 
ลักษณะโครงการ          ใหม ่   ต่อเนื่อง   
สอดคล้องการประกันคุณภาพ         มฐ.2 (2.4)พัฒนา ครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
สนับสนุนพันธกิจของโรงเรียน            ส่งเสริมให้มีเครือข่ายทางการศึกษา และประสานความร่วมมือกับ 
            เครือข่ายกับเครือข่ายทางการศึกษาเพ่ือพัฒนาผู้เรียนและบุคลากให้   
                                                 เป็นพลโลก       
สนับสนุนเป้าประสงค์ของโรงเรียน      มีระบบการจัดการเรียนรู้  เพื่อให้ครูและผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการ

เรียนรู้และก้าวสู่ความเป็นพลโลก                                                                                                                                                  
1. หลักการและเหตุผล 
 ในการบริหารงานบุคลากรจำเป็นที่จะต้องมีการประชาสัมพันธ์โครงสร้างการบริหารสถานศึกษาและ
ทำเนียบบุคลากรในสถานศึกษา ด้วยสภาพกลุ่มบริหารงานบุคคลในปัจจุบันมีการโยกย้ายข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา และมีการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการสถานศึกษาขั ้นพื้นฐานของโรงเรียนหลา ย
ตำแหน่ง จึงควรมีการปรับปรุงแผ่นป้ายทำเนียบบุคลากรและแผ่นป้ายโครงสร้างการบริหารสถานศึกษาขึ้นใหม่ 

ดังนั้น  กลุ่มบริหารงานบุคคล จึงจัดทำโครงการปรับปรุงทำเนียบบุคลากร โครงสร้างการบริหาร
สถานศึกษาและทำเนียบคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานขึ้นเพ่ือให้เป็นปัจจุบัน 
2. วัตถุประสงค์ 
   1. เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทราบถึงตำแหน่งและหน้าที่ของบุคลากร 
  2. มีความชัดเจนในการลำดับการทำงานภายในองค์กร 
    3. เพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์การบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา 
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3.  เป้าหมาย 
      3.1 เชิงปริมาณ 
  3.1.1 สามารถติดต่องานกับบุคลากรได้ถูกตำแหน่งที่รับผิดชอบ 
      3.2 เชิงคุณภาพ 

3.2.1 ผู้ปกครองและบุคลากรรับทราบและเข้าใจโครงสร้างทำเนียบบุคลากร 
4. กิจกรรม/ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย/ระยะเวลา/สถานที่ 

5. งบประมาณ 
 งบประมาณ   

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอน ตัวช้ีวัด 
ค่า  
เป้า 

หมาย 

ระยะเวลา
ดำเนิน
กิจกรรม 

สถานที่
ดำเนิน 
งาน 

ผู้รับผิดชอบ 

1 *บอร์ดทำเนียบบุคลากร 
*บอร์ดวิสัยทัศน์งาน
บุคลากร  
*บอร์ดจรรยาบรรณครู 
*บอร์ดทำเนียบกรรมการ
สถานศึกษา 
*บอร์ด ความรู้งานบุคคลที่
ครูควรรู้ 
1.ประชุมวางแผน 
2.บันทึกข้อความขออนุมัติ
เงินโครงการ 
3.จัดจ้างทำบอร์ด 

มีบอร์ดทำเนียบ
บุคลากร 
มีบอร์ดวิสัยทัศน์
งานบุคคล 
มีบอร์ด
จรรยาบรรณครู 
มีบอร์ดทำเนียบ
กรรมการ
สถานศึกษา 
มีบอร์ด ความรู้งาน
บุคคลที่ครูควรรู้ 

80% พฤษภาคม 
2565 

- 
ตุลาคม  

2565 

-บอร์ด
ทำเนียบ
บุคลากร
ใต้อาคาร
พิชญ 
-บอร์ด
ความรู้งาน
บุคคลใน
ห้องกลุ่ม
บริหารงาน
บุคคล 

นางสุธาสินี 
 หนูนาค 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

เงินอุดหนุน เรียนฟรี 15 ปี รายได้ อ่ืนๆ รวม 
บอร์ดทำเนียบบุคลากร 6,910    6,910 
บอร์ดวิสัยทัศน์งานบุคลากร 4,000    4,000 
บอร์ดจรรยาบรรณครู 4,000    4,000 
บอร์ดทำเนียบกรรมการสถานศึกษา 4,000    4,000 
บอร์ด ความรู้งานบุคคลที่ครูควรรู้ 4,000    4,000 
รวม 22,910    22,910 
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ประมาณการค่าใช้จ่าย   

กิจกรรม รายละเอียด 

ลักษณะรายจ่ายงบประมาณ การใช้จ่ายงบ 

ค่าตอบแทน 
ค่าใช้
สอย 

ค่า
วัสดุ 

รวม 
ภาค

เรียนที่ 
1 

ภาค
เรียน
ที่ 2 

กิจกรรมที่ 1  
บอร์ดทำเนียบ
บุคลากร 

จัดจ้างทำบอร์ด  6,910   6,910  

กิจกรรมที่ 2 
บอร์ดวิสัยทัศน์งาน
บุคลากร 

จัดจ้างทำบอร์ด  4,000   4,000  

กิจกรรมที่ 3 
บอร์ดจรรยาบรรณ
คร ู

จัดจ้างทำบอร์ด  4,000   4,000  

กิจกรรมที่ 4 
บอร์ดทำเนียบ
กรรมการ
สถานศึกษา 

จัดจ้างทำบอร์ด  4,000   4,000  

กิจกรรมที่ 5 
บอร์ด ความรู้งาน
บุคคลที่ครูควรรู้ 

จัดจ้างทำบอร์ด  4,000   4,000  

รวม  22,910   22,910  

  *หมายเหตุ งบประมาณถัวจ่ายทุกรายการ                         

6. การประเมินผล 

กิจกรรม ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
เป้า 

หมาย 
วิธีการวัดผล
ประเมินผล 

เครื่องมือวัด
ประเมินผล 

1.บอร์ดทำเนียบ
บุคลากร 

เชิงคุณภาพ 
มีทำเนียบบุคลากรครบตามโครงสร้าง 
เชิงปริมาณ 
มีบอร์ดทำเนียบบุคลากร 1 บอร์ด 

80 1.ประเมินความ 
พึงพอใจ 
 

1.แบบประเมิน
ความพึงพอใจ 
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กิจกรรม ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
เป้า 

หมาย 
วิธีการวัดผล
ประเมินผล 

เครื่องมือวัด
ประเมินผล 

2.บอร์ดวิสัยทัศน์
งานบุคลากร 

เชิงคุณภาพ 
มีวิสัยทัศน์กลุ่มบริหารงานบุคคลเพื่อ
การพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 
เชิงปริมาณ 
มีบอร์ดวิสัยทัศน์ 1 บอร์ด 

80 1.ประเมินความ 
พึงพอใจ 
 

1.แบบประเมิน
ความพึงพอใจ 
 

3.บอร์ด
จรรยาบรรณครู 

เชิงคุณภาพ 
ป้ายจรรยาบรรณครูเพ่ือสร้างความ
ตระหนัก 
 เชิงปริมาณ 
มีบอร์ดจรรยารรณครู 1 บอร์ด 

80 1.ประเมินความ 
พึงพอใจ 
 

1.แบบประเมิน
ความพึงพอใจ 
 

4.บอร์ดทำเนียบ
กรรมการ
สถานศึกษา 

เชิงคุณภาพ 
มีทำเนียบกรรมการสถานศึกษาท่ี
เป็นปัจจุบัน 
เชิงปริมาณ 
มีบอร์ดกรรมการสถานศึกษา  
1 บอร์ด 

80 1.ประเมินความ 
พึงพอใจ 
 

1.แบบประเมิน
ความพึงพอใจ 
 

5.บอร์ด ความรู้
งานบุคคลที่ครู 
ควรรู้ 

เชิงคุณภาพ 
มีบอร์ดความรู้ที่บุคลากรในโรงเรียน
ควรรู้เกี่ยวกับวิชาชีพของตน 
เชิงปริมาณ 
มีบอร์ดความรู้งานบุคคลที่ครูควรรู้  
1 บอร์ด 

80 1.ประเมินความ 
พึงพอใจ 
 

1.แบบประเมิน
ความพึงพอใจ 
 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 โรงเรียนมีการประชาสัมพันธ์การบริหารสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา ที่เป็นปัจจุบัน ทำให้
ผู้ที่พบเห็นสามารถศึกษาและทำความเข้าใจได้ง่ายและรวดเร็ว สร้างความตระหนักให้กับบุคลากรทาง
การศึกษาเก่ียวกับวิชาชีพของตน  
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โรงเรียนพรุพีพิทยาคม สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร  
  
 

 
ลงชื่อ ..........................................ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 
          (นางสุธาสินี  หนูนาค) 
 
ลงชื่อ ..........................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
       (นางวรวรรณ  จันทร์เที่ยง) 
    หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล 
 
ลงชื่อ ..........................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
            (นางปิยวดี  จันทบรูณ์) 
      หวัหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ  

 
ลงชื่อ ....................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 
      (นางวรวรรณ  จันทร์เที่ยง) 
      
 
    อนุมัติ              ไม่อนุมัติ 
 

 
ลงชื่อ............................................ผู้อนุมัติโครงการ 
             (นางจันทนี  รักษ์ธรรม) 
      ผู้อำนวยการโรงเรียนพรุพีพิทยาคม 
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โรงเรียนพรุพีพิทยาคม สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร  
  
 

แบบเสนอกิจกรรรมในโครงการ/งาน 
โรงเรียนพรุพีพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานีชุมพร 

ประจำปีการศึกษา 2565 
กิจกรรม    จัดจ้างครูและบุคลากรทางการศึกษา 
สนองยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ของสพฐ. พันธกิจที่ 5  พัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็น

มืออาชีพ 
นโยบายที่ 3  ด้านการพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

สนองยุทธศาสตร์ของ สพม.สฎชพ.        ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
สนองยุทธ์ศาสตร์โรงเรียน     ยุทธศาสตร์ข้อที่ 3 พัฒนาศักยภาพของครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางวรวรรณ จันทร์เที่ยง 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ       กลุ่มงานบริหารงานบุคคล 
ลักษณะโครงการ    ใหม ่  ต่อเนื่อง   
สอดคล้องการประกันคุณภาพ   มฐ.2 (2.4)พัฒนา ครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
สนับสนุนพันธกิจของโรงเรียน              ส่งเสริมให้มีเครือข่ายทางการศึกษา และประสานความร่วมมือ               

กับเครือข่ายทางการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนและบุคลากรให้เป็น
พลโลก 

สนับสนุนเป้าประสงค์ของโรงเรียน          มีระบบการจัดการเรียนรู้  เพ่ือให้ครูและผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการ
เรียนรู้และก้าวสู่ความเป็นพลโลก                                                                                                                                                  

1. หลักการและเหตุผล 
 ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความสำคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาผู้เรียน การดำเนินงานของโรงเรียน
ทุกด้านจะดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ จำเป็นต้องมีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถอย่าง
เพียงพอในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้และทุกตำแหน่งงาน ด้วยเหตุดังกล่าว โรงเรียนจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่
ต้องจัดเตรียมบุคลากรให้พร้อมและเพียงพอต่อความต้องการตามกรอบอัตรากำลังของโรงเรียนที่วางไว้  กลุ่ม
บริหารงานบุคคลจึงได้จัดกิจกรรมจัดจ้างครูและบุคลากรทางการศึกษาขึ้น 
2. วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากครูที่มีความรู้ความสามารถและมีความถนัดในสาขาวิชาที่รับผิดชอบ 
 2. เพ่ือให้การพัฒนางานของโรงเรียนมีความพร้อมทุกด้าน 
3.  เป้าหมาย 
      3.1 เชิงปริมาณ 
  3.1.1 ครูจ้างสอน จำนวน 4 คน และเจ้าหน้าที่สนับสนุน จำนวน 1 คน 
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โรงเรียนพรุพีพิทยาคม สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร  
  
 

  3.2 เชิงคุณภาพ 
3.2.1 การจัดการเรียนการสอนในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้มีประสิทธิภาพและการพัฒนางาน

ของโรงเรียนมีความพร้อมทุกด้าน 

4. กิจกรรม/ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย/ระยะเวลา/สถานที่ 

5. งบประมาณ 
 งบประมาณ   

 

ที ่
กิจกรรม/
ขั้นตอน 

ตัวช้ีวัด 
ค่า  
เป้า 

หมาย 

ระยะเวลา
ดำเนิน
กิจกรรม 

สถานที่
ดำเนิน งาน 

ผู้รับผิดชอบ 

1 
2 
 
3 
4 
 
 
 
5 
6 
 
7 
8 
9 
 
 

ประชุม วางแผน 
สำรวจความ
ต้องการ
อัตรากำลัง 
ประกาศรับสมัคร
แต่งตั้ง 
คณะกรรมการรับ
สมัครและสอบ
คัดเลือก 
รับสมัคร 
ดำเนินการสอบ
คัดเลือก 
ประกาศผล 
ดำเนินการจ้าง 
ประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน 

มีครูจ้างสอนและ
เจ้าหน้าที่สนับสนุน
เพียงพอและ
ปฏิบัติงานมีคุณภาพ 
 

90 
 
 

16 พฤษภาคม 
2565 - 
15 พฤษภาคม 
2566 

โรงเรียน 
พรุพีพิทยาคม 

นางวรวรรณ 
จันทร์เที่ยง 

 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

เงิน
อุดหนุน 

เรียนฟรี 
15 ปี 

รายได้ อ่ืนๆ รวม 

จัดจ้างครูและบุคลากรทางการศึกษา 240,000 - 360,000 - 600,000 
รวม 240,000 - 360,000      - 600,000 
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โรงเรียนพรุพีพิทยาคม สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร  
  
 

 ประมาณการค่าใช้จ่าย   

กิจกรรม รายละเอียด 

ลักษณะรายจ่ายงบประมาณ การใช้จ่ายงบ 

ค่า 
ตอบ
แทน 

ค่า 
ใช้สอย 

ค่า
วัสดุ 

รวม 
ภาค

เรียนที่ 
1 

ภาค
เรียนที่ 

2 
จัดจ้าง 

บุคลากร 
 
 
 
 

 

1.ค่าจ้างครูสอนวิชาคณิตศาสตร์ 
1 คน เป็นเงิน10,000 บาท/เดือน 
2.ค่าจ้างครูสอนวิชาสังคมศึกษา 
1 คน เป็นเงิน10,000 บาท/เดือน
(เงินอุดหนุน) 
3.ค่าจ้างครูสอนภาษาจีน 
1 คน เป็นเงิน10,000 บาท/เดือน 
4.ค่าจ้างครูสอนวิชาศิลปะ(เงิน
อุดหนุน) 1 คน เป็นเงิน10,000 
บาท/เดือน 
5.ค่าจ้างแม่บ้าน 1 คน เป็นเงิน
10,000 บาท/เดือน 

- 
 
- 
 

 
- 

 
- 

 
 

- 

120,000 
 

120,000 
 

 
120,000 

 
120,000 

 
 
120,000 

- 
 
- 

 
 
- 
 
- 

 
 
- 

120,000 
 

120,000 
 

 
120,000 

 
120,000 
 

 
120,000 

/ 
 
/ 
 
 
/ 

 
/ 

 
 
/ 

/ 
 
/ 

 
 
/ 
 
/ 
 

 
/ 

รวม - 600,000 - 600,000   

*หมายเหตุงบประมาณถัวจ่ายทุกรายการ 

6. การประเมินผล 

กิจกรรม ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
เป้า 

หมาย 
วิธีการวัดผล
ประเมินผล 

เครื่องมือวัด
ประเมินผล 

จัดจ้าง
บุคลากร 

- เชิงคุณภาพ 
 การจัดการเรียนการสอนในทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้มีประสิทธิภาพและการพัฒนางานของ
โรงเรียนมีความพร้อมทุกด้าน 
- เชิงปริมาณ 
ครูจ้างสอนจำนวน 4 คนและเจ้าหน้าที่
สนับสนุนจำนวน 1 คน 

90 ประเมิน 
 

แบบประเมิน 
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โรงเรียนพรุพีพิทยาคม สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร  
  
 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. มีครูสอนตรงตามความสามารถ ความถนัด ทำให้การจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพและส่งผล
ให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้น 
 2. โรงเรียนมีบุคลากรเพียงพอ ทำให้เกิดความคล่องตัวในการบริหารจัดการ 
 
 
 ลงชื่อ .....................................ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 
     ( นางวรวรรณ  จันทร์เที่ยง )    
 
ลงชื่อ ..........................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
        ( นางวรวรรณ  จันทร์เที่ยง ) 
       หวัหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล      
 
ลงชื่อ ..........................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
        ( นางปิยวดี  จันทบูรณ์ ) 
   หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ 

 
ลงชื่อ ......................................ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 
     ( นางวรวรรณ  จันทร์เที่ยง ) 
       
 
 
    อนุมัติ              ไม่อนุมัติ 
ลงชื่อ............................................ผู้อนุมัติโครงการ 
            (นางจันทนี  รักษ์ธรรม) 
      ผู้อำนวยการโรงเรียนพรุพีพิทยาคม 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนปฏิบัติราชการประจำปีการศึกษา 2565                         258 

โรงเรียนพรุพีพิทยาคม สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร  
  
 

แบบเสนอกิจกรรรมในโครงการ/งาน 
โรงเรียนพรุพีพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร 

ประจำปีการศึกษา 2565 

กิจกรรม พัฒนาบุคลากร 
สนองยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ของสพฐ พันธกิจที่ 5  พัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็น

มืออาชีพ 
นโยบายที่ 3  ด้านการพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

สนองยุทธศาสตร์ของ สพม.สฎ.ชพ.        ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
สนองยุทธ์ศาสตร์โรงเรียน    ยุทธศาสตร์ข้อที่ 3 พัฒนาศักยภาพของครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสุธาสินี หนูนาค 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ   กลุ่มงานบริหารงานบุคคล 
ลักษณะโครงการ  ใหม ่  ต่อเนื่อง   
สอดคล้องการประกันคุณภาพ  มฐ.2 (2.4)พัฒนา ครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
สนับสนุนพันธกิจของโรงเรียน              ส่งเสริมให้มีเครือข่ายทางการศึกษา และประสานความร่วมมือ          

กับเครือข่ายทางการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนและบุคลากรให้เป็น
พลโลก 

สนับสนุนเป้าประสงค์ของโรงเรียน         มีระบบการจัดการเรียนรู้  เพ่ือให้ครูและผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการ
เรียนรู้และก้าวสู่ความเป็นพลโลก                                                                                                                                                  

1. หลักการและเหตุผล 
 การพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ มีศักยภาพในการปฏิบัติงานให้เกิดผลสำเร็จตามภารกิจ
ที่ได้รับมอบหมาย การได้รับความรู้ใหม่ๆ ทำให้บุคลากรเกิดความคิดสร้างสรรค์ เกิดการเรียนรู้ที่จะนำสิ่งใหม่ๆ 
มาพัฒนาปรับปรุงการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้ดีขึ้นกว่าเดิม การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลาย
และเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ รวมทั้งนำเทคโนโลยีสารสนเทศและกระบวนการวิจัยมาใช้ในการพัฒนาผู้เรียน เป็น
การทำให้บุคลากรได้พัฒนาตนเอง กลุ่มบริหารงานบุคคลได้ตระหนักและเห็นความสำคัญในเรื่องดังกล่าว จึงได้
จัดกิจกรรมพัฒนาบุคลากรเป็นกิจกรรมต่อเนื่อง 

2. วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาปรับเปลี่ยนกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
สำคัญและมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาผู้เรียนเต็มความรู้เต็มกำลังความสามารถ 
 2. เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์และองค์ความรู้ในการจัดการเรียนการสอน ให้เป็นผู้มี
สมรรถนะสูงในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมืออาชีพ 



แผนปฏิบัติราชการประจำปีการศึกษา 2565                         259 

โรงเรียนพรุพีพิทยาคม สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร  
  
 

3.  เป้าหมาย 
      3.1 เชิงปริมาณ 
  3.1.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน 36 คน 
      3.2 เชิงคุณภาพ 

3.2.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ความสามารถและนำเทคนิควิธีการใหม่ๆ มา
ปรับใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและพัฒนางานที่รับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

4. กิจกรรม/ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย/ระยะเวลา/สถานที่ 

5. งบประมาณ 
 งบประมาณ   

 
 

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอน ตัวช้ีวัด 
ค่า  
เป้า 

หมาย 

ระยะเวลา
ดำเนิน
กิจกรรม 

 

สถานที่
ดำเนิน 
งาน 

ผู้รับผิดชอบ 

1 
2 
 
 
3 
 
 
 
 
4 
 

ประชุม วางแผน 
ชี้แจงรายละเอียดให้ครู
และบุคลากรทางการ
ศึกษาทราบ 
เข้าร่วมการประชุมอบรม
สัมมนาตามที่หน่วยงาน
ต้นสังกัดและหน่วยงาน
อ่ืนๆ จัดการประชุม
อบรมสัมมนา 
สรุปและรายงานผลการ
ประชุมอบรมสัมมนา 

ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
ได้รับการพัฒนา
และสามารถ
จัดการเรียนรู้ได้
อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

85 
 
 

16 
พฤษภาคม 
2565 – 
15 
พฤษภาคม 
2566 

ในสถาน 
ศึกษาและ
นอกสถาน 

ศึกษา 

นางสุธาสินี 
หนูนาค 

 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

เงิน
อุดหนุน 

เรียนฟรี 
15 ปี 

รายได้ อ่ืนๆ รวม 

พัฒนาบุคลากร 36,000 - - - 36,000 

รวม 36,000 - -      - 36,000 
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โรงเรียนพรุพีพิทยาคม สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร  
  
 

 ประมาณการค่าใช้จ่าย   

กิจกรรม รายละเอียด 

ลักษณะรายจ่ายงบประมาณ การใช้จ่ายงบ 

ค่าตอบแทน 
ค่าใช้
สอย 

ค่า
วัสดุ 

รวม 
ภาค

เรียนที่ 
1 

ภาค
เรียนที่ 

2 
พัฒนาบุคลากร 

 
ส่งครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษาเข้ารับการ
ประชุมอบรม
สัมมนาจำนวน 
12 เดือนเฉลี่ย
เดือนละ3,000 
บาท เป็นเงิน 
36,000 บาท 

- 36,000 - 36,000 / / 

รวม - 36,000 - 36,000   
*หมายเหตุ งบประมาณถัวจ่ายทุกรายการ 

6. การประเมินผล 

กิจกรรม ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
เป้า 

หมาย 
วิธีการวัดผล
ประเมินผล 

เครื่องมือวัด
ประเมินผล 

พัฒนาบุคลากร - เชิงคุณภาพ 
 ครูและบุคลากรได้รับการพัฒนาและ
สามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
- เชิงปริมาณ 
ครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน 
36 คน 

85 รายงานผล 
 

แบบรายงานผล
การประชุม

อบรมสัมมนา 
 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ครูและบุคลากรทางการศึกษานำเทคนิควิธีการใหม่ๆมาปรับใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
และพัฒนางานที่รับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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โรงเรียนพรุพีพิทยาคม สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร  
  
 

 
 ลงชื่อ .....................................ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 
         ( นางสุธาสินี  หนูนาค )    
 
ลงชื่อ ..........................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
        ( นางวรวรรณ  จันทร์เที่ยง ) 
       หวัหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล      
 
ลงชื่อ ..........................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
        ( นางปิยวดี  จันทบูรณ์ ) 
     หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ 

 
ลงชื่อ ....................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 
      ( นางวรวรรณ  จันทร์เที่ยง ) 
       
 
    อนุมัติ              ไม่อนุมัติ 
 
 
ลงชื่อ............................................ผู้อนุมัติโครงการ 
            (นางจันทนี  รักษ์ธรรม) 
      ผู้อำนวยการโรงเรียนพรุพีพิทยาคม 
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โรงเรียนพรุพีพิทยาคม สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร  
  
 

แบบเสนอกิจกรรรมในโครงการ/งาน 
โรงเรียนพรุพีพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร 

ประจำปีการศึกษา 2565 

กิจกรรม    ศึกษาดูงาน 
สนองยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ของสพฐ พันธกิจที่ 5  พัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็น    
                                                  มืออาชีพ 

นโยบายที่ 3  ด้านการพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
สนองยุทธศาสตร์ของ สพม.สฎ.ชพ.         ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
สนองยุทธ์ศาสตร์โรงเรียน    ยุทธศาสตร์ข้อที่ 3 พัฒนาศักยภาพของครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางวรวรรณ จันทร์เที่ยง 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ       กลุ่มงานบริหารงานบุคคล 
ลักษณะโครงการ    ใหม ่  ต่อเนื่อง   
สอดคล้องการประกันคุณภาพ   มฐ.2 (2.4)พัฒนา ครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
สนับสนุนพันธกิจของโรงเรียน              ส่งเสริมให้มีเครือข่ายทางการศึกษา และประสานความร่วมมือ          

กับเครือข่ายทางการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนและบุคลากรให้เป็น
พลโลก 

สนับสนุนเป้าประสงค์ของโรงเรียน         มีระบบการจัดการเรียนรู้  เพ่ือให้ครูและผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการ
เรียนรู้และก้าวสู่ความเป็นพลโลก                                                                                                                                                  

1. หลักการและเหตุผล 
 ครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นทรัพยากรที่สำคัญยิ่งในการขับเคลื่อนการศึกษาให้ดำเนินไปอย่างมี
คุณภาพ การไปศึกษาดูงานเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์และพัฒนาตนเองให้ทันกับโลกยุคที่มีการ
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา รวมทั้งเป็นการปรับเปลี่ยนบรรยากาศในการปฏิบัติงาน ทำให้ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษานำความรู้และประสบการณ์ท่ีได้รับจากการศึกษาดูงานมาประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาการเรียน
การสอน เพื่อให้มีความหลากหลายและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียน  กลุ่มบริหารงานบุคคลเล็งเห็นถึง
ความสำคญัดังกล่าว จึงได้จัดกิจกรรมศึกษาดูงานขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

2. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้และประสบการณ์จากประสบการณ์ตรงและนำ
แนวทางท่ีได้รับจากการไปศึกษาดูงานมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนและงานที่รับผิดชอบ 
 2. เพ่ือเป็นการปรับเปลี่ยนบรรยากาศในการปฏิบัติงาน 
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โรงเรียนพรุพีพิทยาคม สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร  
  
 

3.  เป้าหมาย 
      3.1 เชิงปริมาณ 
  3.1.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน 36 คน 
      3.2 เชิงคุณภาพ 

3.2.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้แนวคิด การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ เพ่ือ
ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สูงขึ้น 

4. กิจกรรม/ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย/ระยะเวลา/สถานที่ 

 
 
 
 

ที ่
กิจกรรม/
ขั้นตอน 

ตัวช้ีวัด 

 
ค่า  
เป้า 

หมาย 
 

 
ระยะเวลาดำเนิน

กิจกรรม 
 

 
สถานที่
ดำเนิน 
งาน 

ผู้รับผิดชอบ 

1 
2 
3 
 
4 
 
 
 
5 
 
 
6 
7 
8 
 

สำรวจข้อมูล 
ประชุม วางแผน 
แบ่งหน้าที่
รับผิดชอบ 
แจ้งรายละเอียด
ให้ครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษาทราบ 
สำรวจความ
สนใจในการไป
ศึกษาดูงาน 
ติดต่อ
ประสานงาน 
ศึกษาดูงาน 
สรุปและรายงาน
ผล 

ครูและบุคลากร
ทางการศึกษามีการ
พัฒนาให้มีความ
เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 

85 
 
 

ตุลาคม 2565 – 
ธันวาคม  2565 

โรงเรียนใน
ภาคกลาง

และ
ภาคเหนือ 

นางวรวรรณ 
จันทร์เที่ยง 
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โรงเรียนพรุพีพิทยาคม สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร  
  
 

5. งบประมาณ 
 งบประมาณ   

  ประมาณการค่าใช้จ่าย   

กิจกรรม รายละเอียด 

ลักษณะรายจ่ายงบประมาณ การใช้จ่ายงบ 

ค่าตอบแทน 
ค่าใช้
สอย 

ค่า
วัสดุ 

รวม 
ภาค
เรียน
ที่ 1 

ภาค
เรียนที่ 

2 
ศึกษา 
ดูงาน 

 

1. ค่าพาหนะจำนวน 3 วันๆละ 
14,000 บาท 
2. ค่าท่ีพักจำนวน 2 คืน (20 
ห้อง)ห้องละ 800 บาท 
3. ค่าของที่ระลึกจำนวน 2 
ชิ้นๆละ 500 บาท 

- 
 
- 
 
- 

 

42,000 
 

32,000 
 
- 

- 
 
- 
 

1,000 

42,000 
 

32,000 
 

 1,000 

- 
 
 

/ 
 
 

รวม - 74,000 1,000 75,000   
*หมายเหตุ งบประมาณถัวจ่ายทุกรายการ 

 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

เงิน
อุดหนุน 

เรียนฟรี 
15 ปี 

รายได้ อ่ืนๆ รวม 

ศึกษาดูงาน 120,000 - -  120,000 
รวม 120,000 - -  120,000 
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โรงเรียนพรุพีพิทยาคม สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร  
  
 

6. การประเมินผล 
กิจกรรม ตัวช้ีวัดความสำเร็จ เป้า 

หมาย 
วิธีการวัดผล
ประเมินผล 

เครื่องมือวัด
ประเมินผล 

ศึกษาดูงาน - เชิงคุณภาพ 
 ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้
แนวคิด การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ประสบการณ์เพ่ือยกระดับคุณภาพ
การศึกษาให้สูงขึ้น 
- เชิงปริมาณ 
ครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน 
36 คน 

85 สอบถาม 
 

แบบสอบถาม 
 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ครูและบุคลากรทางการศึกษานำความรู้และประสบการณ์ท่ีได้รับมาประยุกต์ในการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนและพัฒนางานที่รับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 
 ลงชื่อ .....................................ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 
      ( นางวรวรรณ  จันทร์เที่ยง )    
 
ลงชื่อ ..........................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
       ( นางวรวรรณ  จันทร์เที่ยง ) 
      หวัหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล      
 
ลงชื่อ ..........................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
        ( นางปิยวดี  จันทบูรณ์ ) 
     หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ 

 
ลงชื่อ ....................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 
      ( นางวรวรรณ  จันทร์เที่ยง ) 
       
 
    อนุมัติ              ไม่อนุมัติ 

 
 

ลงชื่อ............................................ผู้อนุมัติโครงการ 
            (นางจันทนี  รักษ์ธรรม) 
      ผู้อำนวยการโรงเรียนพรุพีพิทยาคม 
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โรงเรียนพรุพีพิทยาคม สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร  
  
 

แบบเสนอกิจกรรรมในโครงการ/งาน 
โรงเรียนพรุพีพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร 

ประจำปีการศึกษา 2565 
กิจกรรม                                        สร้างขวัญกำลังใจ 
สนองยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ของสพฐ. พันธกิจที่ 5  พัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็น    
                                                  มืออาชีพ 

นโยบายที่ 3  ด้านการพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
สนองยุทธศาสตร์ของ สพม.สฎชพ.        ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
สนองยุทธ์ศาสตร์โรงเรียน    ยุทธศาสตร์ข้อที่ 3 พัฒนาศักยภาพของครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสุนันทา  แสงอนันต์ 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ       กลุ่มงานบริหารงานบุคคล 
ลักษณะโครงการ    ใหม ่  ต่อเนื่อง   
สอดคล้องการประกันคุณภาพ   มฐ.2 (2.4)พัฒนา ครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
สนับสนุนพันธกิจของโรงเรียน              ส่งเสริมให้มีเครือข่ายทางการศึกษา และประสานความร่วมมือ          

กับเครือข่ายทางการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนและบุคลากรให้เป็น
พลโลก 

สนับสนุนเป้าประสงค์ของโรงเรียน         มีระบบการจัดการเรียนรู้  เพ่ือให้ครูและผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการ
เรียนรู้และก้าวสู่ความเป็นพลโลก                                                                                                                                                  

1. หลักการและเหตุผล 
 ในการจัดการศึกษาของโรงเรียน บุคลากรเป็นปัจจัยหลักของความสำเร็จในการพัฒนาทุกด้านของ
การศึกษาเนื่องจากบุคลากรเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนการเรียนการสอนและการพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน การบริหารงานโดยการจัดการให้บุคลากรร่วมกันทำงานอย่างมีน้ำหนึ่งใจเดียวกันและทำงานด้วยความ
พึงพอใจ ขวัญกำลังใจมีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานเป็นอันมาก การจัดสวัสดิการต่างๆให้แก่
บุคลากรเป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการเสริมสร้างขวัญกำลังใจบุคลากร  กลุ่มบริหารงานบุคคลเล็งเห็นถึง
ความสำคัญ จึงได้จัดกิจกรรมสร้างขวัญกำลังใจข้ึนอย่างต่อเนื่อง 
2. วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจแก่บุคลากรในการปฏิบัติงาน 
 2. เพ่ือเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีซึ่งกันและกันระหว่างบุคลากร 
3.  เป้าหมาย 
      3.1 เชิงปริมาณ 
  3.1.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน 36 คน 
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โรงเรียนพรุพีพิทยาคม สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร  
  
 

      3.2 เชิงคุณภาพ 
3.2.1 บุคลากรมีขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานและพัฒนาระบบการทำงานให้มีประสิทธิภาพ

มากยิ่งขึ้น 

4. กิจกรรม/ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย/ระยะเวลา/สถานที่ 

 
 
 
 
 

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอน ตัวช้ีวัด 
ค่า  
เป้า 

หมาย 

ระยะเวลา
ดำเนินกิจกรรม 

สถานที่
ดำเนิน งาน 

ผู้รับผิดชอบ 

1 
2 
 
3 
 
4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 
 
 
 

ประชุม วางแผน 
ชี้แจงรายละเอียดให้
บุคลากรทราบ 
แบ่งหน้าที่
รับผิดชอบ 
ดำเนินงานจัด
กิจกรรมสร้างขวัญ
กำลังใจ (แสดงความ
ยินดีแก่บุคลากรที่
ย้ายเข้าและ ย้าย
ออก แสดงความ
ยินดีกับครูดีเด่นหรือ
บุคลากรที่ได้รับการ
ยกย่องชมเชยหรือ
ได้รับตำแหน่งสูงขึ้น
,จัดกิจกรรมเลี้ยงรับ
และเลี้ยงส่ง,
กิจกรรมเกษียณอายุ
ราชการ) 
สรุปและรายงานผล 

บุคลากรมีขวัญ
กำลังใจในการ
ปฏิบัติงานมากขึ้น
และพัฒนางานให้
มีคุณภาพ 
 

95 
 
 

16 พฤษภาคม 
2565 – 15 
พฤษภาคม  
2566 

โรงเรียน 
พรุพีพิทยา
คม 
และนอก
สถานศึกษา 

นางสุนันทา 
แสงอนันต ์ 



แผนปฏิบัติราชการประจำปีการศึกษา 2565                         268 

โรงเรียนพรุพีพิทยาคม สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร  
  
 

5. งบประมาณ 
 งบประมาณ   

ประมาณการค่าใช้จ่าย   

กิจกรรม รายละเอียด 

ลักษณะรายจ่ายงบประมาณ การใช้จ่ายงบ 

ค่า 
ตอบ
แทน 

ค่า 
ใช้สอย 

ค่า 
วัสดุ 

รวม 
ภาค

เรียนที่ 
1 

ภาค
เรียนที่ 

2 
สร้างขวัญ
กำลังใจ 
 
 
 

1.ค่าอาหารในการจัด
กิจกรรมจำนวน 4 
ครั้งๆละ 15,000 
บาท 
2.ค่าของที่ระลึก
จำนวน 4 ชิ้นๆละ 
1.200 บาท 
3.กระเช้าดอกไม้
จำนวน 5 กระเช้าๆ
ละ 600 บาท 

- 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 

60,000 
 
 
 
- 
 
 
- 

- 
 
 
 

4,800 
 
 

3,000 

60,000 
 
 
 

4,800 
 
 

3,000 

/ 
 
 

/ 
 
 
 

รวม - 60,000 7,800 67,800   
*หมายเหตุงบประมาณถัวจ่ายทุกรายการ 
 
 
 
 
 
 

 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

เงิน
อุดหนุน 

เรียนฟรี 
15 ปี 

รายได้ อ่ืนๆ รวม 

สร้างขวัญกำลังใจ 33,490 - - - 33,490 
รวม 33,490 - -      - 33,490 
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โรงเรียนพรุพีพิทยาคม สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร  
  
 

6. การประเมินผล 

กิจกรรม ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
เป้า 

หมาย 
วิธีการวัดผล
ประเมินผล 

เครื่องมือวัด
ประเมินผล 

สร้างขวัญ
กำลังใจ 

- เชิงคุณภาพ 
บุคลากรมีขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานและ
พัฒนาระบบการทำงานให้มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น 
- เชิงปริมาณ 
ครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน 
36 คน 

95 สอบถาม 
 

แบบสอบถาม 
 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

1. บุคลากรมีขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานและพัฒนาระบบการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 ลงชื่อ .....................................ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 
        (นางสุนันทา  แสงอนันต์)    
 
ลงชื่อ ..........................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
       (นางวรวรรณ  จันทร์เที่ยง) 
     หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล      
 
ลงชื่อ ..........................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
          (นางปิยวดี  จันทบูรณ์) 
     หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ 

 
ลงชื่อ ...................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 
      (นางวรวรรณ  จันทร์เที่ยง) 
       
 
 
    อนุมัติ              ไม่อนุมัติ 
ลงชื่อ............................................ผู้อนุมัติโครงการ 
           (นางจันทนี  รักษ์ธรรม) 
      ผู้อำนวยการโรงเรียนพรุพีพิทยาคม 
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โรงเรียนพรุพีพิทยาคม สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร  
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการที่ 4 
โครงการพัฒนาศักยภาพของครู 

และบุคลากรทางการศึกษา 
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โรงเรียนพรุพีพิทยาคม สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร  
  
 

แบบเสนอกิจกรรมในโครงการ/งาน 
โรงเรียนพรุพีพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานีชุมพร 

ประจำปีงบประมาณ 2565 
ชื่อโครงการ     โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา กระบวนการจัดการเรียนรู้ 
     ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญตามมาตรฐานสากล 
กิจกรรม    English Tour 
สนองพันธกิจ/นโยบายของสพฐ. พันธกิจที่ 3 พัฒนาศักยภาพและคุณภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะตาม

หลักสูตรและคุณลักษณะในศษวรรษท่ี 21 
นโยบายที่ 2  ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือความสามารถในการ
แข่งขันระดับประเทศ 

สนองยุทธศาสตร์ของ สพม.สฎชพ.       ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมการจัด
การศึกษาเพ่ือสร้างขีด ความสามารถในการแข่งขัน 

สนองยุทธ์ศาสตร์โรงเรียน    ยุทธศาสตร์ข้อที่ 4  พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา กระบวนการ
จัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญตามมาตรฐานสากล 

ผู้รับผิดชอบกิจกรรม นางวรวรรณ  จันทร์เที่ยง 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ       กลุ่มงานบริหารงานวิชาการ 
ลักษณะกิจกรรม     ใหม ่  ต่อเนื่อง   
สอดคล้องการประกันคุณภาพ   มฐ.3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
สนับสนุนพันธกิจของโรงเรียน           พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อสนองต่อความแตกต่างระหว่าง

บุคคลให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถตามาตรฐานสากล สู่ความ
เป็นเลิศทางวิชาการท่ียั่งยืน   

สนับสนุนเป้าประสงค์ของโรงเรียน         หลักสูตรสถานศึกษาตอบสนองต่อความแตกต่างระหว่างบุคคลให้
ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานสากลและ สู่ความเป็น
เลิศทางวิชาการท่ียั่งยืน                                                                                                                                 

1. หลักการและเหตุผล 
 ปัจจุบันภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากลที่ใช้สื่อสารกันทั่วโลก ภาษาอังกฤษจึงเป็นภาษาท่ีสำคัญมากที่สุด
ในการติดต่อสื่อสาร การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษมีความจำเป็นอย่างยิ่งเนื่องจากหลักสูตรภาษาอังกฤษ
พุทธศักราช 2551 เน้นการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนตาม
ความถนัดและความสนใจของตนเองมากขึ้น การจัดกิจกรรมภาษาอังกฤษสัญจร เน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้นอก
ห้องเรียน ฝึกทักษะภาษาจากประสบการณ์ตรงและจากการทำกิจกรรมต่างๆ  เช่นเกม การแก้ปัญหา เพลง 
และบทบาทสมมุติ กิจกรรมเหล่านี้สามารถส่งเสริมให้ผู้ เรียนเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยความสนุกสนานและ
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เพิ ่มพูนประสบการณ์ทางภาษาให้ก ับผ ู ้ เร ียนเป็นอย่างด ี ด ้วยเหตุด ังกล ่าว กล ุ ่มสาระการเร ียนรู้
ภาษาต่างประเทศ จึงได้จัดกิจกรรม English Tour ขึ้น 
 
2. วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อส่งเสริมและเปิดโอกาสให้ผู ้เรียนได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษตามความถนัดและความสนใจใน
บรรยากาศที่สนุกสนานนอกห้องเรียนและฝึกการใช้ทักษะภาษาอังกฤษจากประสบการณ์ตรง 
 2. เพื ่อให้ผู ้เรียนได้ฝึกทักษะการมีสัมพันธภาพที ่ดีกับผู ้อื ่น โดยการทำกิจกรรมพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษทั้ง 4 ทักษะ คือ ฟัง พูด อ่านและเขียนร่วมกันในลักษณะกิจกรรมเดี่ยว กิจกรรมคู่ กิจกรรมกลุ่ม
ย่อยและกิจกรรมกลุ่มใหญ ่

3. เพื่อเสริมสร้างความมั่นใจ ความกล้าแสดงออกทางภาษาอย่างเต็มที่ ทำให้ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อ 
ภาษาอังกฤษ 

3.  เป้าหมาย 
     3.1 เชิงปริมาณ 
 3.1.1 นักเรียนที่สนใจจำนวน 50 คน 
     3.2 เชิงคุณภาพ 

3.2.1 นักเรียนใช้ทักษะภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้ดี 

4. กิจกรรม/ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย/ระยะเวลา/สถานที่ 

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอน ตัวช้ีวัด 
ค่า 
เป้า 

หมาย 

ระยะเวลา
ดำเนิน
กิจกรรม 

สถานที่
ดำเนิน 
งาน 

ผู้รับผิดชอบ 

1 
 
2 
 
3 
 
4 
 
5 
 
6 

ประชุม วางแผน 
 
สำรวจความสนใจ
ของนักเรียน 
รับสมัคร 
 
ติดต่อประสานงาน 
 
เตรียมความพร้อมใน
การฝึกภาษา 

นักเรียนสื่อสาร
ภาษาอังกฤษได้อย่าง
มีประสิทธิภาพและมี
ผลสัมฤทธิ์ในรายวิชา
ภาษาอังกฤษสูงขึ้น 

80 
 
 

ตุลาคม 2565  
มีนาคม 2566 
 
 

จังหวัด 
กระบี่ 
และ

จังหวัด
ภูเก็ต 

นางวรวรรณ 
จันทร์เที่ยง 
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ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอน ตัวช้ีวัด 
ค่า 
เป้า 

หมาย 

ระยะเวลา
ดำเนิน
กิจกรรม 

สถานที่
ดำเนิน 
งาน 

ผู้รับผิดชอบ 

 
 
7 

นำนักเรียนเข้าร่วม
กิจกรรม  English 
Tour 
สรุปและรายงานผล 

5. งบประมาณ 
 งบประมาณ  เงินอุดหนุน 13,000  บาท ค่าใช้สอย 
 

 
   ประมาณการค่าใช้จ่าย   

กิจกรรม รายละเอียด 

ลักษณะรายจ่ายงบประมาณ การใช้จ่ายงบ 

ค่าตอบแทน 
ค่าใช้
สอย 

ค่า
วัสดุ 

รวม 
ภาคเรียน

ที่ 1 
ภาค
เรียน
ที่ 2 

English Tour 
 

ค่าพาหนะจำนวน 
 1 วันๆละ 
13,000  บาท 

- 13,000 - 13,000 - / 

รวม - 13,000 - 13,000   
*หมายเหตุ งบประมาณถัวจ่ายทุกรายการ 
 
 
 
 
 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

เงิน
อุดหนุน 

เรียนฟรี 
15 ปี 

รายได้ อ่ืนๆ รวม 

English Tour   13,000  - - 13,000 
รวม 13,000  - - 13,000 
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6. การประเมินผล 

กิจกรรม ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
เป้า 

หมาย 
วิธีการวัดผล
ประเมินผล 

เครื่องมือวัด
ประเมินผล 

English Tour  
 

- เชิงคุณภาพ 
 นักเรียนใช้ทักษะภาษาอังกฤษใน
การสื่อสารได้ดี 
- เชิงปริมาณ 
นักเรียนที่สนใจจำนวน 50 คน 

80 สอบถาม 
 

แบบสอบถาม 
 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. นักเรียนมีความกล้าแสดงออกและมีความม่ันใจในการใช้ทักษะภาษาอังกฤษของตนเองสูงขึ้น 
2. นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อวิชาภาษาอังกฤษ 
3. นักเรียนมีทักษะทางภาษาอังกฤษและทักษะชีวิตอย่างมีประสิทธิภาพ 

 
 
 

 
 ลงชื่อ .....................................ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 
     ( นางวรวรรณ  จันทร์เที่ยง )   
 
ลงชื่อ ..........................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
       ( นางสาวฏรินทร  คงมณี ) 
       หวัหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ    
 
ลงชื่อ ..........................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
        ( นางปิยวดี  จันทบูรณ์ ) 
       หวัหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ 

 
ลงชื่อ ....................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 
     ( นางฐิติวัลค์  เอียดนิมิตร ) 
       
 
    อนุมัติ              ไม่อนุมัติ 
 
 
ลงชื่อ............................................ผู้อนุมัติโครงการ 
            (นางจันทนี  รักษ์ธรรม) 
      ผู้อำนวยการโรงเรียนพรุพีพิทยาคม 
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แบบเสนอกิจกรรมในโครงการ/งาน 
โรงเรียนพรุพีพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานีชุมพร 

ประจำปีงบประมาณ 2565 
กิจกรรม    พัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
สนองพันธกิจ/นโยบายของสพฐ. พันธกิจที่ 3 พัฒนาศักยภาพและคุณภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะตาม

หลักสูตรและคุณลักษณะในศษวรรษท่ี 21 
นโยบายที่ 2  ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือความสามารถในการ
แข่งขันระดับประเทศ 

สนองยุทธศาสตร์ของ สพม.สฎชพ.        ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมการจัด
การศึกษาเพ่ือสร้างขีด ความสามารถในการแข่งขัน 

สนองยุทธ์ศาสตร์โรงเรียน     ยุทธศาสตร์ข้อที่ 4  พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา กระบวนการ
จัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญตามมาตรฐานสากล 

ผู้รับผิดชอบโครงการ นางเบญจมาศ  หนูจันทร์แก้ว 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ       กลุ่มงานบริหารงานวิชาการ 
ลักษณะโครงการ    ใหม ่  ต่อเนื่อง   

สอดคล้องการประกันคุณภาพ   มฐ.3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

สนับสนุนพันธกิจของโรงเรียน              พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเพ่ือสนองต่อความแตกต่างระหว่าง

บุคคลให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถตามาตรฐานสากล สู่ความ

เป็นเลิศทางวิชาการท่ียั่งยืน   

สนับสนุนเป้าประสงค์ของโรงเรียน         หลักสูตรสถานศึกษาตอบสนองต่อความแตกต่างระหว่างบุคคลให้

ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานสากลและ สู่ความเป็น

เลิศทางวิชาการท่ียั่งยืน                                                                                                                                 

1. หลักการและเหตุผล 

จากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) ปีงบประมาณ 2560 พบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนของนักเรียนในรายวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) อยู่ในระดับคุณภาพ

ปรับปรุง  จึงจัดทำโครงการพัฒนาความสามารถการใช้ภาษาอังกฤษ (Improving in English) เพ่ือยกระดับ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 
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2. วัตถุประสงค์ 

1. จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้เกิดทักษะการใช้ภาษาอังกฤษอย่างสร้างสรรค์ สามารถนำมาประยุกต์

ในชีวิตประจำวันได้ 

 2. ผู้เรียนและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนพรุพีพิทยาคม มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการ

สื่อสารและนำมาประยุกต์ในชีวิตประจำวันได้ 

3. เปา้หมาย 

     3.1 เชิงปริมาณ 

 3.1.1 ผู้เรียน จำนวน 500 คน ครู จำนวน 32 คน มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร      

    3.2 เชิงคุณภาพ 

3.2.1ผู้เรียนและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนพรุพีพิทยาคม มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือ

การสื่อสารและนำมาประยุกต์ในชีวิตประจำวันเหมาะสมกับสถานการณ์ 

4. กิจกรรม/ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย/ระยะเวลา/สถานที ่

ที ่
กิจกรรม/

ขั้นตอน 
ตัวช้ีวัด 

ค่าเป้า 

หมาย 

ระยะเวลา

ดำเนินกิจกรรม 

สถานที่ดำเนิน 

งาน 
ผู้รับผิดชอบ 

1 ขั้นเตรียมการ

(Plan) 

   - เสนอ

กิจกรรมเพ่ือ

ขออนุมัติ 

ร้อยละของ

นักเรียนและ

บุคลากร

ทางการ

ศึกษา 

สามารถใช้

ภาษาอังกฤษ

เพ่ือการ

สื่อสาร 

ร้อยละ 70 1- 15 

พฤษภาคม 

2565 

โรงเรียนพรุพี

พิทยาคม 

นางเบญมาศ  

 หนูจันทร์แก้ว  

นางสาวอ่อนศรี  

หนูน้อย   

นายเสนอ  จัน

ชู   

นางสาวปฐมา

วดี  สุคนธิ์

สุนทร 

 

2 ขั้นดำเนินการ 

(Do) 

ร้อยละของ

นักเรียนและ

ร้อยละ 70 1 พฤษภาคม 

2565 –  

โรงเรียนพรุพี

พิทยาคม 

นางเบญมาศ   
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ที ่
กิจกรรม/

ขั้นตอน 
ตัวช้ีวัด 

ค่าเป้า 

หมาย 

ระยะเวลา

ดำเนินกิจกรรม 

สถานที่ดำเนิน 

งาน 
ผู้รับผิดชอบ 

- ดำเนิน

กิจกรรม 

บุคลากร

ทางการ

ศึกษา 

สามารถใช้

ภาษาอังกฤษ

เพ่ือการ

สื่อสาร 

30 เมษายน 

2565 

หนูจันทร์แก้ว  

นางสาวอ่อนศรี  

หนูน้อย   

นายเสนอ  จัน

ชู   

นางสาวปฐมา

วดี  สุคนธิ์

สุนทร 

3 ขั้นประเมินผล 

  - ประเมินผล

การดำเนินงาน 

  - ประเมิน

ความพึงพอใจ 

ร้อยละของ

นักเรียนและ

บุคลากร

ทางการ

ศึกษา 

สามารถใช้

ภาษาอังกฤษ

เพ่ือการ

สื่อสาร 

ร้อยละ 70 พฤษภาคม 

2565 

โรงเรียนพรุพี

พิทยาคม 

นางเบญมาศ   

หนูจันทร์แก้ว  

นางสาวอ่อนศรี  

หนูน้อย   

นายเสนอ  จัน

ชู   

นางสาวปฐมา

วดี  สุคนธิ์

สุนทร 

4 ขั้นปรับปรุง 

(Act) 

   - วิเคราะห์

และปรับปรุง

แผนการ

ทำงาน 

ร้อยละของ

นักเรียนและ

บุคลากร

ทางการ

ศึกษา 

สามารถใช้

ภาษาอังกฤษ

ร้อยละ 70 พฤษภาคม 

2565 

โรงเรียนพรุพี

พิทยาคม 

นางเบญมาศ  

 หนูจันทร์แก้ว  

นางสาวอ่อนศรี  

หนูน้อย   

นายเสนอ  จัน

ชู   
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ที ่
กิจกรรม/

ขั้นตอน 
ตัวช้ีวัด 

ค่าเป้า 

หมาย 

ระยะเวลา

ดำเนินกิจกรรม 

สถานที่ดำเนิน 

งาน 
ผู้รับผิดชอบ 

เพ่ือการ

สื่อสาร 

นางสาวปฐมา

วดี  สุคนธิ์

สุนทร 

5. งบประมาณ 

 งบประมาณ   

ประมาณการค่าใช้จ่าย   

กิจกรรม รายละเอียด 

ลักษณะรายจ่ายงบประมาณ การใช้จ่ายงบ 

ค่า

ตอบ 

แทน 

ค่าใช้

สอย 

ค่า

วัสดุ 
รวม 

ภาค

เรียนที่ 

1 

ภาค

เรียนที่ 

2 

1.พัฒนาทักษะ

การใช้

ภาษาอังกฤษเพ่ือ

การสื่อสาร 

 

ค่าอาหารของกรรมการ 5 

คน จำนวน 3 มื้อมื้อๆละ 

30 บาท/คน) 

 750  750   

กระดาษโปสเตอร์ เขียว- 

แดง 2 โหลๆ 100 

  200 200   

กิจกรรม 
งบประมาณ 

เงิน
อุดหนุน 

เรียนฟรี 
15 ปี 

รายได้ อ่ืนๆ รวม 

พัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการ
สื่อสาร 
1. Important Day 

8,000    8,000 

2. Crossword 10,000    10,000 
3. English/ Chinese Songs Contest 2,000    2,000 
รวม 20,000    20,000 
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กิจกรรม รายละเอียด 

ลักษณะรายจ่ายงบประมาณ การใช้จ่ายงบ 

ค่า

ตอบ 

แทน 

ค่าใช้

สอย 

ค่า

วัสดุ 
รวม 

ภาค

เรียนที่ 

1 

ภาค

เรียนที่ 

2 

กระดาษสีเขียว-แดง 4 

โหลๆ 80 

  320 320   

ลูกอม 10 ถุงๆ 60 บาท   600 600   

สำลี 2 ถุงๆละ 100 บาท   200 600   

กาวลาเท็ก 1 ขวดใหญ่    100 100   

ปากกาเคมี 1 โหล   150 150   

ป้ายไวนิล 2 ป้ายๆละ 

500 บาท 

  1,000 1,000   

สมุดโน้ต 1 โหลๆละ 300 

บาท  

  300 300   

กระดาษ A4  3 รีม   285 285   

กระดาษพริ้นเกียรติบัตร   200 200   

อุปกรณ์จัดตกแต่งเวที 

- ริ้วกระดาษสี 400 บาท 

- ป้ายไวนิล 500 บาท 

- ลูกโป่ง 100 บาท 

- ต้นคริสต์มาส 2 ต้น 

- ชุดซานตาครอส 

  4,295 4,295   

หนังสือครอสเวิร์ด 2 เล่ม  750 9,870 9,870   

รวม  750 9,870 10,620 5,310 5,3100 

  *หมายเหตุ งบประมาณถัวจ่ายทุกรายการ           
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6. การประเมินผล 

กิจกรรม ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
เป้า 

หมาย 
วิธีการวัดผล
ประเมินผล 

เครื่องมือวัด
ประเมินผล 

พัฒนาทักษะการใช้
ภาษาอังกฤษเพ่ือ
การสื่อสาร 
 

เชิงคุณภาพ 
ร้อยละของนักเรียนและบุคลากร
ทางการศึกษา สามารถใช้
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารเชิง
ประมาณ 
เป้าหมายเชิงปริมาณ ร้อยละ70 

70% สังเกต แบบสังเกต 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 ผู้เรียนและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนมีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ิมขึ้น ร้อยละ 3  

 

ลงชื่อ .......................................ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

            (นางเบญจมาศ หนูจันทร์แก้ว) 

 

ลงชื่อ .............................................ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

            (นางสาวอ่อนศรี หนูน้อย) 

 

ลงชื่อ ..........................................ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

            (นายเสนอ  จันชู) 

 

ลงชื่อ ..........................................ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

        (นางสาวปฐมาวดี สุคนธิ์สุนทร) 

 

ลงชื่อ ..........................................ผู้เห็นชอบโครงการ 

      ( ………………………………………….) 

 หัวหน้ากลุ่มบริหาร…(สังกัดของกลุ่มสาระ/งาน) 

 

      

ลงชื่อ .....................................ผู้เห็นชอบโครงการ 

               (นายสันติ สวัสดี) 

  หัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณและแผนงาน 

 

ลงชื่อ ....................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 

    (…………………………………………..) 

          

        อนุมัติ              ไม่อนุมัติ 

 

ลงชื่อ............................................ผู้อนุมัติโครงการ 

          (นาจันทนี  รักษ์ธรรม) 

      ผู้อำนวยการโรงเรียนพรุพีพิทยาคม 
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แบบเสนอกิจกรรมในโครงการ/งาน 
โรงเรียนพรุพีพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุราษฎร์ธานี  ชุมพร 

ประจำปีการศึกษา 2565 
กิจกรรม        ส่งเสริมทักษะการใช้ภาษาไทยในวันสำคัญต่างๆ  
สนองยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ของสพฐ.   พันธกิจที่ 3 พัฒนาศักยภาพและคุณภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะตาม
     หลักสูตรและคุณลักษณะในศตวรรษที่ 21 

นโยบายที่ 2 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือความสามารถในการ
แข่งขันระดับประเทศ 

สนองยุทธศาสตร์ของ สพม.สฎชพ. ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการ
     จัดการศึกษาเพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
สนองยุทธศาสตร์โรงเรียน    ยุทธศาสตร์ข้อที่ 4 พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  กระบวนการ 
     จัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญตามมาตรฐานสากล  
ผู้รับผิดชอบโครงการ     นางเกษราภรณ์  ทองไสย 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ   กลุ่มงานบริหารงานวิชาการ 
ลักษณะโครงการ              ใหม่       ต่อเนื่อง 
สอดคล้องการประกันคุณภาพ    มฐ.3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
สนับสนุนพันธกิจโรงเรียน    พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเพ่ือสนองต่อความแตกต่าง 
     ระหว่างบุคคลให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถตาม  
     มาตรฐานสากลสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการท่ียั่งยืน 
สนับสนุนเป้าประสงค์ของโรงเรียน  หลักสูตรสถานศึกษาตอบสนองต่อความแตกต่างระหว่าบุคคล 
     ให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานสากลและสู่ 
     ความเป็นเลิศทางวิชาการท่ียั่งยืน 
 
1.หลักการและเหตุผล 

เนื่องจากสภาพสังคมในปัจจุบันมีความจำเป็นต้องอาศัยการเรียนรู้อย่างรวดเร็ว  กิจกรรมส่งเสริม
ทักษะการใช้ภาษาไทยในวันสำคัญต่างๆจึงเป็นการส่งเสริมและเป็นการให้โอกาสแก่ผู้เรียนได้ใช้ความสามารถ
ในด้านภาษาไทยให้เกิดประโยชน์ต่อการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนได้ใช้ความสามารถด้านภาษาไทย
เพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อการเรียนรู้โดยการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆและนำไปปรับใช้ในการเรียนตลอดจนนำไปใช้
ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวัน 
2. วัตถุประสงค์ 

1.เพ่ือต้องการส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้องตามหลักไวยากรณ ์
2.เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนเห็นถึงความสำคัญและมีส่วนร่วมในกิจกรรมวันสำคัญต่างๆ 
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3.เพ่ือให้ผู้เรียนมีมารยาทในการพูด  การฟังการดู  การอ่าน  การเขียน การใช้ภาษาได้อย่างถูกต้อง 
3. เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 
       3.1.1 ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ใช้ภาษาไทยร่วมกิจกรรมต่างๆในวันสำคัญตรงตามศักยภาพผู้เรียน 
นักเรียนจำนวน 500 คน 
 3.2 เชิงคุณภาพ 
           3.2.1 ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้มีพัฒนาการทางด้านการใช้ภาษาไทยร่วมกับกิจกรรมวันสำคัญต่างๆ
เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ให้สูงขึ้น 
 4 กิจกรรม/ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย/ระยะเวลา/สถานที่ 

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอน ตัวช้ีวัด 
ค่า

เป้าหมาย 

ระยะเวลา
ดำเนิน
กิจกรรม 

สถานที่
ดำเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

1 ส่งเสริมทักษะการใช้
ภาษาไทยในวันสำคัญ
ต่างๆ 
 
(P) ประชุมวางแผน 
(D) ดำเนินการ 
(C) กำกับติดตาม 
(A) สรุปประเมินผล 
 

ส่งเสริมให้นักเรียนทุกคน
มีการพัฒนาการใช้
ภาษาไทยร่วมกิจกรรม
ในวันสำคัญต่างๆ 

นักเรียน
จำนวน 500 
คน 

พ.ค. 2565- 
ก.พ. 2566 
 
 
 
พ.ค. 2565- 
ก.พ. 2566 
มี.ค. 2566 

โรงเรียนพรุพี
พิทยาคม 

นางเกษรา
ภรณ์ ทอง
ไสยและครู
ทุกคนใน
กลุ่มสาระ
ภาษาไทย 

 
5. งบประมาณ 
 เงินอุดหนุน     2,300    บาท 

รวมทั้งสิ้น   2,300   บาท (สองพันสามร้อยบาทถ้วน) 

 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

เงินอุดหนุน เรียนฟรี 15 ปี รายได้ อ่ืน ๆ รวม 

ส่งเสริมทักษะการใช้
ภาษาไทยในวันสำคัญ
ต่างๆ 

2,300           2,300 
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รวม 2,300    2,300 
 

ประมาณค่าใช้จ่าย 

กิจกรรม รายละเอียด 

ลักษณะรายจ่ายงบประมาณ การใช้จ่ายงบ 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 
ภาค

เรียนที่ 
1 

ภาค
เรียนที่ 

2 
ส่งเสริมทักษะ
การใช้
ภาษาไทยในวัน
สำคัญต่างๆ 

กระดาษพิมพ์เกียรติบัตร 
(แบบหนา) 

  / 300   

รวม     300   
*หมายเหตุ งบประมาณถัวจ่ายทุกรายการ 

วัสดุอุปกรณ์/รายการสิ่งของที่จะซ้ือ 

ลำดับที่ รายการ จำนวน/หน่วย งบประมาณ 
1 กระดาษพิมพ์เกียรติบัตรแบบหนา (คุณภาพ) 

 ตลอดปี 
2/150 300 

    
รวมงบประมาณ (สามร้อยบาทถ้วน)           300   บาท 

 

6. การประเมินผล 

 

กิจกรรม ตัวช้ีวัดความสำเร็จ เป้าหมาย 
วิธีการวัด 
ประเมินผล 

เครื่องมือวัด
ประเมินผล 

ส่งเสริมทักษะการใช้
ภาษาไทยในวันสำคัญต่างๆ 

ส่งเสริมให้นักเรียนทุก
คนได้พัฒนาการใช้
ภาษาไทยร่วมกิจกรรม
ในวันสำคัญต่างๆ 

นักเรียนจำนวน 500 
คน 

การสังเกต 
ประเมิน 

แบบสังเกต 
แบบประเมิน 
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ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

6.1 เพ่ือต้องการส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ 

   6.2  เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนเห็นถึงความสำคัญและมีส่วนร่วมในกิจกรรมวันสำคัญต่างๆ 

   6.3  เพ่ือให้ผู้เรียนมีมารยาทในการพูด  การฟังการดู  การอ่าน  การเขียน การใช้ภาษาได้อย่างถูกต้อง 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ลงชื่อ.....................................................ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 
            (นางเกษราภรณ์  ทองไสย) 
 
ลงชื่อ.......................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
             (นางสาวฏรินทร  คงมณี) 
     หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานวิชาการ 
ลงชื่อ........................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
              (นางปิยวดี  จันทบูรณ์) 
   หัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณและแผนงาน 
 

 
ลงชื่อ......................................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 
             (นางสาวฏรินทร  คงมณี) 
 
                 อนุมัติ        ไม่อนุมัติ 
 
ลงชื่อ.............................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                   (นางจันทนี  รักษ์ธรรม) 
             ผู้อำนวยการโรงเรียนพรุพีพิทยาคม 
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แบบเสนอกิจกรรมในโครงการ/งาน 
โรงเรียนพรุพีพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุราษฎร์ธานี  ชุมพร 

ประจำปีการศึกษา 2565 
 
กิจกรรม      สัปดาห์วิทยาศาสตร์ 
สนองยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ของสพฐ.  พันธกิจที่ 3  

พัฒนาศักยภาพและคุณภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะตามหลักสูตร
และคุณลักษณะในศตวรรษท่ี 21 
นโยบายที่ 2  ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือความสามารถในการ
แข่งขันระดับประเทศ 

สนองยุทธศาสตร์ของ สพม.สฎชพ. ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
และส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างขีด 
ความสามารถในการแข่งขัน 

สนองยุทธศาสตร์โรงเรียน ยุทธศาสตร์ข้อที่ 4  พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา กระบวนการ
จัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญตามมาตรฐานสากล 

ผู้รับผิดชอบโครงการ     นายไมตรี เพ็งจันทร์ 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ   กลุ่มงานบริหารงานวิชาการ 

ลักษณะโครงการ              ใหม่      🗹 ต่อเนื่อง 

สอดคล้องการประกันคุณภาพ    มฐ.3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

สนับสนุนพันธกิจโรงเรียน  พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเพ่ือสนองต่อความแตกต่างระหว่าง
บุคคลให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถตามาตรฐานสากล สู่ความ
เป็นเลิศทางวิชาการท่ียั่งยืน   

สนับสนุนเป้าประสงค์ของโรงเรียน หลักสูตรสถานศึกษาตอบสนองต่อความแตกต่างระหว่างบุคคลให้
ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานสากลและ สู่ความเป็น
เลิศทางวิชาการท่ียั่งยืน                                                                                                                                 

 

1. หลักการและเหตุผล 
 ปัจจุบันความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทสำคัญต่อการดำรงชีวิต
ของมนุษย์และการพัฒนาประเทศการปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนมีความรู้และสนใจทางด้านวิทยาศาสตร์ตั้งแต่
วัยเยาว์โดยมีเจตคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์อย่างแท้จริง การฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์การส่งเสริม
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และการกล้าแสดงออกด้านความคิดสร้างสรรค์โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้ลงมือทดลอง
ปฏิบัติจริงผู้เรียนได้รับความสนุกสนานเพลิดเพลินไปพร้อมกับการฝึกให้มีเจตคติท่ีดีทางวิทยาศาสตร์  
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กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์เป็นกิจกรรมที่ปลูกฝังให้ผู้เรียนมีความสนใจชอบวิทยาศาสตร์มีเจตคติที่
ดีต่อวิทยาศาสตร์ฝึกให้ผู้เรียนมีทักษะในการคิดวิเคราะห์ทักษะการแก้ปัญหาทักษะการใช้เทคโนโลยีตลอดจน
ผู้เรียนสามารถนำความรู้และประสบการณ์จากกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ใช้ในชีวิตประจำวัน 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโรงเรียนพรุพีพิทยาคมตระหนักและเห็นความสำคัญ
ต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และคำนึงถึงประโยชน์ของผู้เรียนเป็นสำคัญจึงได้จัดกิจกรรม
สัปดาห์วิทยาศาสตร์ขึ้น 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนคิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาเป็น กล้าตัดสินใจและลงมือปฏิบัติงานจริง 
2.2 เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนได้แลกเปลี่ยนความคิดและประสบการณ์จริงจากแหล่งเรียนรู้ภายนอก 
2.3 เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้คุณค่าและใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปประยุกต์ใช้ใน

ชีวิตประจำวัน 

3.  เป้าหมาย 
     3.1 เชิงปริมาณ 
 3.1.1 นักเรียนโรงเรียนพรุพีพิทยาคมร้อยละ 80 เข้าร่วมกิจกรรม 
     3.2 เชิงคุณภาพ 

3.2.1 ผู้เรียนมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และนำกระบวนการทางวิทยาศาสตร์มาใช้ในการ
แก้ปัญหาได้อย่างถูกต้อง 

4. กิจกรรม/ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย/ระยะเวลา/สถานที่ 

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอน ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าห

มาย 

ระยะเวลา 
ดำเนิน 
กิจกรรม 

สถานที ่
ดำเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

1 กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 
- ประชุมคณะทำงานเพ่ือชี้แจง
โครงการฯ และมอบหมาย
ภาระงาน 
- ดำเนินงานตามโครงการฯ 

ร้อยละของ
ของผู้เรียนที่มี
ความสามารถ
ตามข้อ 1 
(1.1) , (1.2) 

80 ส.ค. 2565 
 

โรงเรียนพรุ
พีพิทยาคม 

นายไมตรี เพ็งจันทร์ 
นายปรัชญา 
มณีอ่อนนางสาวสุพัตรา 
จุ้ยจำนงค์ 
นางสาวรุ่งนภา  สุขมิตร 
นางสุธาสินี  หนูนาค 
นางสาวฏรินทร คงมณี 
นายธวัชชัย ผลผลา 
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5. งบประมาณ 
เงินอุดหนุน 10,000 บาท 
รวมทั้งสิ้น  10,000 บาท ( หนึ่งหม่ืนบาทถ้วน ) 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

เงินอุดหนุน เรียนฟรี 15 ปี รายได้ อ่ืน ๆ รวม 

กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 10,000    10,000 

รวม 10,000    10,000 

ประมาณการค่าใช้จ่าย   

กิจกรรม รายละเอียด 

ลักษณะรายจ่ายงบประมาณ การใช้จ่ายงบ 

ค่าตอบ 
แทน 

ค่าใช้ 
สอย 

ค่าวัส
ด ุ

รวม 
ภาค 

เรียนที่ 
1 

ภาค 
เรียนที่ 

2 
กิจกรรมที่ 1  
กิจกรรมสัปดาห์
วิทยาศาสตร์ 

- ค่าวัสดุในการจัด
สถานที่ การจัดฐาน
การเรียนรู้ 
- ค่าจ้างทำป้ายไวนิล 
- ค่าของรางวัลสำหรับ
นักเรียน 

 

 
 

1,000 
 

6,000 
 
 
 

3,000 

 ✓  

รวม  1,000 9,000 10,000   
  *หมายเหตุ งบประมาณถัวจ่ายทุกรายการ 
 วัสดุอุปกรณ์/รายการสิ่งของท่ีจะซื้อ 

ลำดับ
ที ่

รายการ จำนวน/หน่วย งบประมาณ 

1 กระดาษสี 2 หน้า (20 แผ่น/แพ็ค) 2 แพ็ค 400 
2 กรรไกร   1 โหล 480 
3 เทปกาว 2 หน้าแบบบาง (6 ม้วน/แพ็ค) 5 แพ็ค 495 
4 คัตเตอร์ 1 โหล 816 
5 กาวลาเท็กซ์ TOA 32 ออนซ์ 1 ขวด 89 
6 ปากกาเมจิกเคมี 2 หัว (12 ด้าม/แพ็ค) 5 แพ็ค 975 
7 โฟมแผ่น 5 แผ่น 600 



แผนปฏิบัติราชการประจำปีการศึกษา 2565                         288 

โรงเรียนพรุพีพิทยาคม สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร  
  
 

ลำดับ
ที ่

รายการ จำนวน/หน่วย งบประมาณ 

8 สีโปสเตอร์  6 ขวด 228 
9 เชือกฟาง 5 ม้วน 85 
10 ลูกโป่งกลมสีพื้น 3 ถุง 267 
11 กระดาษ A4 สี ขนาด 120 แกรม 2 แพ็ค 330 
12 ปากกาลูกลื่น (บรรจุ 50 ด้าม) 2 กล่อง 328 
13 กระดาษเกียรติบัตร 1 แพ็ค 178 
14 กระเป๋าเครื่องเขียน 6 ชิ้น 240 
15 สมุดโน๊ต 6 เล่ม 360 
16 ปากกาเมจิกสี  6 กล่อง 954 
17 ปากกาเน้นข้อความ 6 กล่อง 534 
18 ชุดดินสอกด 6 ชุด 654 
19 ถุงผ้า 6 ใบ 510 
20 ปากกาสี 3 แพ็ค 477 

รวมงบประมาณ (เก้าพันบาทถ้วน)  9,000 บาท 

6. การประเมินผล 
กิจกรรม ตัวช้ีวัดความสำเร็จ เป้าหมาย วิธีการวัดผลประเมินผล เครื่องมือวัดประเมินผล 

กิจกรรมสัปดาห์ 
วิทยาศาสตร์ 

เชิงคุณภาพ 
 
เชิงประมาณ 

ระดับดี 
 

ร้อยละ 100 

1.สังเกต 
2.สอบถาม 
3.ประเมินความพึงพอใจ 

1.แบบสังเกต 
2.แบบสอบถาม 
3.แบบประเมินความ 
พึงพอใจ 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรงและรู้จักแก้ปัญหาด้วยตนเองโดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
 2. นักเรียนมีทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ รู้เท่าทันดิจิตอล  
    3. นักเรียนมีความกล้าแสดงออก มั่นใจ มีความรับผิดชอบ มีความเป็นผู้นำ ใฝ่เรียนรู้ 
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ลงชื่อ ..........................................ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 
        ( นายไมตรี เพ็งจันทร์ ) 
        
ลงชื่อ ..........................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
            ( นางสาวฏรินทร คงมณี ) 
          หัวหน้ากลุ่มบริหารวชิาการ 
 
       
ลงชื่อ ..........................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
              (                   ) 
    หัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณและแผนงาน  

 
ลงชื่อ ....................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 
      ( นางฐิติวัลคุ์  เอียดนิมิตร ) 
     
 

          🔾 อนุมัติ             🔾 ไม่อนุมัติ 
 
 

ลงชื่อ......................................ผู้อนุมัติโครงการ 
             (นางจันทนี  รักษ์ธรรม) 
        ผู้อำนวยการโรงเรียนพรุพีพิทยาคม 
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แบบเสนอกิจกรรมในโครงการ/งาน 
โรงเรียนพรุพีพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุราษฎร์ธานี  ชุมพร 

ประจำปีการศึกษา 2565 
 
กิจกรรม        ค่ายวิทยาศาสตร์  
สนองยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ของสพฐ.  พันธกิจที่ 3  

พัฒนาศักยภาพและคุณภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะตามหลักสูตร
และคุณลักษณะในศตวรรษท่ี 21 
นโยบายที่ 2 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือความสามารถในการแข่งขัน
ระดับประเทศ 

สนองยุทธศาสตร์ของสพม.11  ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมการ
จัดการศึกษาเพ่ือสร้างขีด ความสามารถในการแข่งขัน 

สนองยุทธศาสตร์โรงเรียน ยุทธศาสตร์ข้อที่ 4 พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา กระบวนการ
จัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญตามมาตรฐานสากล 

ผู้รับผิดชอบโครงการ     นายไมตรี เพ็งจันทร์ 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ   กลุ่มงานบริหารงานวิชาการ 

ลักษณะโครงการ              ใหม่      🗹 ต่อเนื่อง 

สอดคล้องการประกันคุณภาพ    มฐ.3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

สนับสนุนพันธกิจโรงเรียน  พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเพ่ือสนองต่อความแตกต่างระหว่าง
บุคคลให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถตามาตรฐานสากล สู่ความ
เป็นเลิศทางวิชาการท่ียั่งยืน   

สนับสนุนเป้าประสงค์ของโรงเรียน หลักสูตรสถานศึกษาตอบสนองต่อความแตกต่างระหว่างบุคคลให้
ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานสากลและ สู่ความเป็น
เลิศทางวิชาการท่ียั่งยืน                                                                                                                                 

 

1. หลักการและเหตุผล 
 ปัจจุบันความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทสำคัญต่อการดำรงชีวิต
ของมนุษย์และการพัฒนาประเทศการปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนมีความรู้และสนใจทางด้านวิทยาศาสตร์ตั้งแต่
วัยเยาว์โดยมีเจตคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์อย่างแท้จริง การฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การส่งเสริม
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และการกล้าแสดงออกด้านความคิดสร้างสรรค์โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้ลงมือทดลอง
ปฏิบัติจริง ผู้เรียนได้รับความสนุกสนานเพลิดเพลินไปพร้อมกับการฝึกให้มีเจตคติที่ดีทางวิทยาศาสตร์  
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โรงเรียนพรุพีพิทยาคม สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร  
  
 

 กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์เป็นกิจกรรมที่ปลูกฝังให้ผู้เรียนมีความสนใจชอบวิทยาศาสตร์ มีเจตคติที่ดี
ต่อวิทยาศาสตร์ ฝึกให้ผู้เรียนมีทักษะในการคิดวิเคราะห์ ทักษะการแก้ปัญหาทักษะการใช้เทคโนโลยี ตลอดจน
ผู้เรียนสามารถนำความรู้และประสบการณ์จากกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ใช้ในชีวิตประจำวัน 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโรงเรียนพรุพีพิทยาคมตระหนักและเห็นความสำคัญ
ต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และคำนึงถึงประโยชน์ของผู้เรียนเป็นสำคัญจึงได้จัดกิจกรรม
สัปดาห์วิทยาศาสตร์ขึ้น 
2. วัตถุประสงค ์

2.1 เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนคิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาเป็น กล้าตัดสินใจและลงมือปฏิบัติงานจริง 
2.2 เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนได้แลกเปลี่ยนความคิดและประสบการณ์จริงจากแหล่งเรียนรู้ภายนอก 
2.3 เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้คุณค่าและใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปประยุกต์ใช้ 

ในชีวิตประจำวัน 

3.  เป้าหมาย 
     3.1 เชิงปริมาณ 
 3.1.1 นักเรียนโรงเรียนพรุพีพิทยาคมร้อยละ 80 เข้าร่วมกิจกรรม 
     3.2 เชิงคุณภาพ 

3.2.1 ผู้เรียนมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และนำกระบวนการทางวิทยาศาสตร์มาใช้ในการ
แก้ปัญหาได้อย่างถูกต้อง 

4. กิจกรรม/ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย/ระยะเวลา/สถานที่ 

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอน ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้า 
หมาย 

ระยะเวลา 
ดำเนิน 
กิจกรรม 

สถานที ่
ดำเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

1 กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ 
- ประชุมคณะทำงานเพ่ือชี้แจง
โครงการฯ และมอบหมาย
ภาระงาน 
- ดำเนินงานตามโครงการฯ 

ร้อยละของ
ของผู้เรียนที่มี
ความสามารถ
ตามข้อ 1 
(1.1) , (1.2) 

80 พ.ค. 2565 
- 

มี.ค.2566 
 

โรงเรียน 
พรุพีพิทยาคม 

นายไมตรี เพ็งจันทร์ 
นายปรัชญา 
มณีอ่อนนางสาวสุพัตรา 
จุ้ยจำนงค์ 
นางสาวรุ่งนภา  สุขมิตร 
นางสุธาสินี  หนูนาค 
นางสาวฏรินทร คงมณี 
นายธวัชชัย ผลผลา 
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โรงเรียนพรุพีพิทยาคม สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร  
  
 

5. งบประมาณ 
เงินอุดหนุน 20,000 บาท 
รวมทั้งสิ้น  20,000 บาท ( สองหม่ืนบาทถ้วน ) 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

เงินอุดหนุน เรียนฟรี 15 ปี รายได้ อ่ืน ๆ รวม 

กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ 20,000    20,000 

รวม 20,000    20,000 

ประมาณการค่าใช้จ่าย   

กิจกรรม รายละเอียด 

ลักษณะรายจ่ายงบประมาณ การใช้จ่ายงบ 

ค่าตอบ 
แทน 

ค่าใช้ 
สอย 

ค่า 
วัสดุ 

รวม 
ภาค 

เรียนที่ 
1 

ภาค 
เรียนที่ 

2 
กิจกรรมค่ายวิทยา
ศาสตร์ 

1.ค่าวัสดุอุปกรณ์/จัดทำเอก
สาร  
2.ค่าจ้างทำป้ายไวนิล 
3.ค่าอาหาร (เหมาจ่ายมื้อละ 
30 บ.) 
(ครู/นักเรียน 50  คน 
จำนวน 2 วันๆละ 3 มื้อๆละ 
30 บาท/คน) 
4.ค่าอาหารว่าง 
(ม้ือละไม่เกิน 25 บาท) 
(ครู/นักเรียน 50 คน จำนวน 
2 วันๆละ 2 มื้อๆละ 20 
บาท/คน) 
5.ค่าตอบแทน 
วิทยากร  
(จำนวน 5 คน, 
เหมาจ่ายวันละ 600 บาท) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3,000 

 
 
 

9,000 
 
 
 
 

4,000 
 
 
 
 

 
2,000 
2,000 

 

 
2,000 
2,000 
9,000 

 
 
 
 

4,000 
 
 
 
 

3,000 
 

 
 

 

✓ 

รวม 3,000 13,000 4,000 20,000   
  *หมายเหตุ งบประมาณถัวจ่ายทุกรายการ 
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โรงเรียนพรุพีพิทยาคม สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร  
  
 

 วัสดุอุปกรณ์/รายการสิ่งของท่ีจะซื้อ 

ลำดับ
ที ่

รายการ จำนวน/หน่วย งบประมาณ 

1 กรรไกร   6 อัน 240 
2 เทปกาว 2 หน้าแบบบาง (6 ม้วน/แพ็ค) 2 แพ็ค 198 
3 คัตเตอร์ 6 อัน 408 
4 ปากกาเมจิกเคมี 2 หัว (12 ด้าม/แพ็ค) 5 แพ็ค 975 
5 กระดาษ A4 สี ขนาด 120 แกรม 1 แพ็ค 179 

รวมงบประมาณ (สองพันบาทถ้วน)  2,000 บาท 

6. การประเมินผล 
กิจกรรม ตัวช้ีวัดความสำเร็จ เป้าหมาย วิธีการวัดผลประเมินผล เครื่องมือวัดประเมินผล 

กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ เชิงคุณภาพ 
 
เชิงประมาณ 

ระดับดี 
 

ร้อยละ 100 

1.สังเกต 
2.สอบถาม 
3.ประเมินความพึงพอใจ 

1.แบบสังเกต 
2.แบบสอบถาม 
3.แบบประเมินความ 
พึงพอใจ 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรงและรู้จักแก้ปัญหาด้วยตนเองโดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
 2. นักเรียนมีทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ รู้เท่าทันดิจิตอล  
    3. นักเรียนมีความกล้าแสดงออก มั่นใจ มีความรับผิดชอบ มีความเป็นผู้นำ ใฝ่เรียนรู้ 

 
ลงชื่อ ..........................................ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 
        ( นายไมตรี เพ็งจันทร์ ) 
        
ลงชื่อ ..........................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
            ( นางสาวฏรินทร คงมณี ) 
          หัวหน้ากลุ่มบริหารวชิาการ 
       
ลงชื่อ ..........................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
              (                   ) 
    หัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณและแผนงาน  

 
ลงชื่อ ....................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 
      ( นางฐิติวัลคุ์  เอียดนิมิตร ) 
     
 

          🔾 อนุมัติ             🔾 ไม่อนุมัติ 
 
 

ลงชื่อ......................................ผู้อนุมัติโครงการ 
             (นางจันทนี  รักษ์ธรรม) 
        ผู้อำนวยการโรงเรียนพรุพีพิทยาคม 

  



แผนปฏิบัติราชการประจำปีการศึกษา 2565                         294 

โรงเรียนพรุพีพิทยาคม สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร  
  
 

แบบเสนอกิจกรรมในโครงการ/งาน 
โรงเรียนพรุพีพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุราษฎร์ธานี  ชุมพร 

ประจำปีการศึกษา 2565 
 
กิจกรรม      ค่ายดาราศาสตร์  
สนองยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ของสพฐ.  พันธกิจที่ 3  

พัฒนาศักยภาพและคุณภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะตามหลักสูตร
และคุณลักษณะในศตวรรษท่ี 21 
นโยบายที่ 2  ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือความสามารถในการแข่งขัน
ระดับประเทศ 

สนองยุทธศาสตร์ของสพม.11  ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัด
การศึกษาเพ่ือสร้างขีด ความสามารถในการแข่งขัน 

สนองยุทธศาสตร์โรงเรียน ยุทธศาสตร์ข้อที ่ 4 พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา กระบวนการ
จัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญตามมาตรฐานสากล 

ผู้รับผิดชอบโครงการ     นายไมตรี เพ็งจันทร์ 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ   กลุ่มงานบริหารงานวิชาการ 

ลักษณะโครงการ             ใหม่      🗹 ต่อเนื่อง 

สอดคล้องการประกันคุณภาพ    มฐ.3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

สนับสนุนพันธกิจโรงเรียน   พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อสนองต่อความแตกต่างระหว่าง
บุคคลให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถตามาตรฐานสากล สู่ความ
เป็นเลิศทางวิชาการท่ียั่งยืน   

สนับสนุนเป้าประสงค์ของโรงเรียน  หลักสูตรสถานศึกษาตอบสนองต่อความแตกต่างระหว่างบุคคลให้
ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานสากลและ สู่ความเป็น
เลิศทางวิชาการท่ียั่งยืน                                                                                                                                 

 

1. หลักการและเหตุผล 
 ปัจจุบันความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทสำคัญต่อการดำรงชีวิต
ของมนุษย์และการพัฒนาประเทศ การปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนมีความรู้และสนใจทางด้านวิทยาศาสตร์ตั้งแต่
วัยเยาว์โดยมีเจตคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์อย่างแท้จริง การฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การส่งเสริม
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และการกล้าแสดงออกด้านความคิดสร้างสรรค์ โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้ลงมือทดลอง
ปฏิบัติจริง ผู้เรียนได้รับความสนุกสนานเพลิดเพลินไปพร้อมกับการฝึกให้มีเจตคติที่ดีทางวิทยาศาสตร์  
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โรงเรียนพรุพีพิทยาคม สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร  
  
 

 กิจกรรมค่ายดาราศาสตร์ เป็นกิจกรรมที่ปลูกฝังให้ผู้เรียนมีความสนใจชอบวิทยาศาสตร์ มีเจตคติที่ดี
ต่อวิทยาศาสตร์ ฝึกให้ผู้เรียนมีทักษะในการคิดวิเคราะห์ ทักษะการแก้ปัญหาทักษะการใช้เทคโนโลยี ตลอดจน
ผู้เรียนสามารถนำความรู้และประสบการณ์จากกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ใช้ในชีวิตประจำวัน 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนพรุพีพิทยาคม ตระหนักและเห็นความสำคัญ
ต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ และคำนึงถึงประโยชน์ของผู้เรียนเป็นสำคัญจึงได้จัด 
กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ขึ้น 
2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนคิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาเป็น กล้าตัดสินใจและลงมือปฏิบัติงานจริง 
2.2 เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนได้แลกเปลี่ยนความคิดและประสบการณ์จริงจากแหล่งเรียนรู้ภายนอก 

2.3 เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้คุณค่าและใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจำวัน 

3.  เป้าหมาย 
     3.1 เชิงปริมาณ 
 3.1.1 นักเรียนโรงเรียนพรุพีพิทยาคมร้อยละ 80 เข้าร่วมกิจกรรม 
     3.2 เชิงคุณภาพ 

3.2.1 ผู้เรียนมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และนำกระบวนการทางวิทยาศาสตร์มาใช้ในการ
แก้ปัญหาได้อย่างถูกต้อง 
4. กิจกรรม/ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย/ระยะเวลา/สถานที่ 

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอน ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้า 
หมาย 

ระยะเวลา 
ดำเนิน 
กิจกรรม 

สถานที ่
ดำเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

1 กิจกรรมค่ายดาราศาสตร์ 
- ประชุมคณะทำงานเพ่ือชี้แจง
โครงการฯ และมอบหมาย
ภาระงาน 
- ดำเนินงานตามโครงการฯ 

ร้อยละของ
ของผู้เรียนที่มี
ความสามารถ
ตามข้อ 1 
(1.1) , (1.2) 

80 มิ.ย. 2565 
- 

ก.ย. 2565 

โรงเรียนพรุพี
พิทยาคม 

นายไมตรี เพ็งจันทร์ 
นางทิพวัลย์ พรหมรา 
นายปรัชญา 
มณีอ่อนนางสาวสุพัตรา 
จุ้ยจำนงค์ 
นางสาวรุ่งนภา  สุขมิตร 
นางสุธาสินี  หนูนาค 
นางสาวฏรินทร คงมณี 
นายธวัชชัย ผลผลา 
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โรงเรียนพรุพีพิทยาคม สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร  
  
 

5. งบประมาณ 
เงินอุดหนุน 25,500 บาท 
รวมทั้งสิ้น  25,500 บาท ( สองหม่ืนห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน ) 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

เงินอุดหนุน เรียนฟรี 15 ปี รายได้ อ่ืน ๆ รวม 

กิจกรรมค่ายดาราศาสตร์ 25,500    25,500 

รวม 25,500    25,500 

ประมาณการค่าใช้จ่าย   

กิจกรรม รายละเอียด 

ลักษณะรายจ่ายงบประมาณ การใช้จ่ายงบ 

ค่าตอบ 
แทน 

ค่าใช ้ 
สอย 

ค่าวัสดุ รวม 
ภาค 

เรียนที่ 
1 

ภาค 
เรียนที่ 

2 
กิจกรรมค่าย
ดาราศาสตร์ 
 

1.ค่าวัสดุอุปกรณ์/จัดทำเอกสาร  
2.ค่าจ้างทำป้ายไวนิล 
3.ค่าอาหาร (เหมาจ่ายมื้อละ 30 
บ.) 
(ครู/นักเรียน 70 คน จำนวน 2 
วันๆละ 3 มื้อๆละ 30 บาท/คน) 
4.ค่าอาหารว่าง (มื้อละไม่เกิน 25 
บาท) 
(ครู/นักเรียน 60 คน จำนวน 2 
วันๆละ 2 มื้อๆละ 20 บาท/คน) 
5.ค่าตอบแทน 
วิทยากร  
(จำนวน 5 คน,เหมาจ่ายวันละ 600
บาท) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3,600 

 
 
 

12,600 
 
 
 
 
 

4,800 
 
 
 
 
 

3,500 
 

1,000 
 

3,500 
 

1,000 
12,600 

 
 
 
 
 

4,800 
 
 

3,600 
 
 
 

 

 

✓ 

รวม 3,600 17,400 4,500 25,500   
  *หมายเหตุ งบประมาณถัวจ่ายทุกรายการ 
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วัสดุอุปกรณ์/รายการสิ่งของที่จะซ้ือ 

ลำดับ
ที ่

รายการ จำนวน/หน่วย งบประมาณ 

1 กรรไกร   6 อัน 240 
2 เทปกาว 2 หน้าแบบบาง (6 ม้วน/แพ็ค) 2 แพ็ค 198 
3 คัตเตอร์ 6 อัน 408 
4 ปากกาเมจิกเคมี 2 หัว (12 ด้าม/แพ็ค) 5 แพ็ค 975 
5 กระดาษ A4 สี ขนาด 120 แกรม 1 แพ็ค 179 
6 กระดาษปรู๊ฟ (25 แผ่น/แพ็ค) 2 แพ็ค  394 
7 ดินสอไม้ (50 ด้าม/แพ็ค) 1 แพ็ค 125 
8 ยางลบดินสอ (50 ก้อน/กล่อง) 1 กล่อง 165 
9 กระดาษโพสต์-อิท 1 แพ็ค 60 
10 แฟ้มโชว์เอกสาร 3 ห่วง A4 ตราช้าง 1 แฟ้ม 135 
11 ซองพลาสติกใส สำหรับใส่เอกสาร A4 1 แพ็ค 115 
12 กระดาษการ์ดสี A4  1 แพ็ค 206 
13 กระดาษเกียรติบัตร 2 แพ็ค 300 

รวมงบประมาณ (สองพันบาทถ้วน)  3,500 บาท 

6. การประเมินผล 
กิจกรรม ตัวช้ีวัดความสำเร็จ เป้าหมาย วิธีการวัดผลประเมินผล เครื่องมือวัดประเมินผล 

กิจกรรมค่ายดาราศาสตร์ เชิงคุณภาพ 
 

เชิงประมาณ 

ระดับดี 
 

ร้อยละ 100 

1.สังเกต 
2.สอบถาม 
3.ประเมินความพึงพอใจ 

1.แบบสังเกต 
2.แบบสอบถาม 
3.แบบประเมินความ 
พึงพอใจ 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรงและรู้จักแก้ปัญหาด้วยตนเองโดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
 2. นักเรียนมีทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ รู้เท่าทันดิจิตอล  
    3. นักเรียนมีความกล้าแสดงออก มั่นใจ มีความรับผิดชอบ มีความเป็นผู้นำ ใฝ่เรียนรู้ 
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ลงชื่อ ..........................................ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 
        ( นายไมตรี เพ็งจันทร์ ) 
        
ลงชื่อ ..........................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
            ( นางสาวฏรินทร คงมณี ) 
          หัวหน้ากลุ่มบริหารวชิาการ 
 
       
ลงชื่อ ..........................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
              (                   ) 
    หัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณและแผนงาน  

 
ลงชื่อ ....................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 
      ( นางฐิติวัลคุ์  เอียดนิมิตร ) 
     
 

          🔾 อนุมัติ             🔾 ไม่อนุมัติ 
 
 

ลงชื่อ......................................ผู้อนุมัติโครงการ 
             (นางจันทนี  รักษ์ธรรม) 
        ผู้อำนวยการโรงเรียนพรุพีพิทยาคม 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนปฏิบัติราชการประจำปีการศึกษา 2565                         299 
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แบบเสนอกิจกรรมในโครงการ/งาน 

                   โรงเรียนพรุพีพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุราษฎร์ธานี  ชุมพร 

ประจำปีการศึกษา 2565 

กิจกรรม         สัปดาห์อาเซียน 
สนองยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ของสพฐ   พันธกิจที่ 3 พัฒนาศักยภาพและคุณภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะตาม

หลักสูตรและคุณลักษณะในศตวรรษที่ 21 
นโยบายที่ 2  ด้านการจัดการศึกษาเพื ่อความสามารถในการ
แข่งขันระดับประเทศ 

สนองยุทธศาสตร์ของสพม.11   ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมการจัด
 การศึกษาเพ่ือสร้างขีด ความสามารถในการแข่งขัน 

สนองยุทธศาสตร์โรงเรียน   ยุทธศาสตร์ข้อที่ 4  พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา กระบวนการ
จัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญตามมาตรฐานสากล 

ผู้รับผิดชอบโครงการ     นางสาวธิดารัตน์  สาริกขา 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ   กลุ่มงานบริหารงานวิชาการ 
ลักษณะโครงการ              ใหม ่  ต่อเนื่อง 
สอดคล้องการประกันคุณภาพ    มฐ.3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
สนับสนุนพันธกิจโรงเรียน    พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเพ่ือสนองต่อความแตกต่างระหว่าง 

บุคคลให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถตามาตรฐานสากล สู่ความ
เป็นเลิศทางวิชาการท่ียั่งยืน   

สนับสนุนเป้าประสงค์ของโรงเรียน  หลักสูตรสถานศึกษาตอบสนองต่อความแตกต่างระหว่างบุคคลให้ 
ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานสากลและ สู่ความเป็น
เลิศทางวิชาการท่ียั่งยืน                                                

1. หลักการและเหตุผล 
 ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ตระหนักถึงบทบาท
และภารกิจสำคัญในการเสริมสร้างความร่วมมืออาเซียนเพื่อพัฒนาความร่วมมือด้านการศึกษาอันจะนำไปสู่
การพัฒนาศักยภาพประชาชนในภูมิภาคให้สามารถแข่งขันบนเวทีโลก โดยขับเคลื ่อนกลไกการศึกษา          
เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อันเป็นพื้นฐานสำคัญของการพัฒนาความเจริญรุ่งเรืองในภูมิภาคอย่างยั่งยืน      
โดยประกาศจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเส้นทางสู่ความสำเร็จการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง   
(พ.ศ. ๒๕๕๒ – ๒๕๖๑) ซึ่งได้กำหนดแผนการพัฒนาเยาวชนไทยเป็นพลเมืองอาเซียนที่มีความพร้อมในการ
เป็นสมาชิกที่ดีของประชาคมอาเซียน สามารถติดต่อสื่อสารและอยู่ร่วมกันได้บนพ้ืนฐานของความเสมอภาค
และผลประโยชน์ร่วมกันในการเสริมสร้างความมั่นคงในด้านเศรษฐกิจ การเมือง สังคมของภูมิภาคอาเซียน 
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 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ได้เล็งเห็นความสำคัญในการจัดกิจกรรมการ

เรียนรู้อาเซียนเพื่อให้นักเรียนมีความรู้ในการปูพื้นฐาน เตรียมความพร้อมมุ่งสู่ประชาคมอาเซียน ให้นักเรียน

เกิดความตื่นตัวและพร้อมในการก้าวสู่ประชาคมอาเซียนด้วยก้าวย่างที่มั่นคงต่อไป 

2. วัตถุประสงค ์

 1.  เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจประชาคมอาเซียน 

    1.1 เพื่อให้นักเรียนเป็นพลเมืองอาเซียนที่มีความพร้อมในการเป็นสมาชิกที่ดีของประชาคม
อาเซียน 

    1.2. เพ่ือสร้างความตระหนักที่จะเกิดการเรียนรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
3. เป้าหมาย 
  3.1 เชิงปริมาณ  
 นักเรียน  ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนพรุพีพิทยาคม ร้อยละ 90 ได้เข้าร่วมกิจกรรมสัปดาห์
อาเซียนได้เรียนรู้ข้อมูลต่างๆเก่ียวกับอาเซียน  

3.2 เชิงคุณภาพ 
 1.  นักเรียนมีความรู้เพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียนด้วยก้าวย่างที่มั่นคง 
         2.  นักเรียนเกิดการเรียนรู้อาเซียนและสามารถเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียนสู่ชุมชนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
        3.  นักเรียน ครูและบุคลาการทางการศึกษา ในโรงเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาคม
อาเซียนและการมีความพร้อมในการเป็นสมาชิกที่ดีของประชาคมอาเซียน 
 
4. กิจกรรม/ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย/ระยะเวลา/สถานที่ 

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอน ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
ระยะเวลา
ดำเนิน
กิจกรรม 

สถานที่
ดำเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

1. กิจกรรมสัปดาห์อาเซียน 
1. ขั้นวางแผนจัดกิจกรรม
สัปดาห์อาเซียน 
2. ขั้นดำเนินงานจัด
กิจกรรมสัปดาห์อาเซียน 
3. ขั้นสรุปผลการจัด
กิจกรรมสัปดาห์อาเซียน 

นักเรียน  ครู
และบุคลาการ
ทางการศึกษา 
ในโรงเรียนมี
ความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับ
ประชาคม
อาเซียนและ

ร้อยละ 90 ก.ค.-ส.ค. 65 โรงเรียนพรุพี
พิทยาคม 

นางสาวธิดา
รัตน์  สาริก
ขา 
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ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอน ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
ระยะเวลา
ดำเนิน
กิจกรรม 

สถานที่
ดำเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

4. ขั้นประเมินผลการจัด
กิจกรรมสัปดาห์อาเซียน 
 

การมีความ
พร้อมในการ
เป็นสมาชิกที่ดี
ของประชาคม
อาเซียน 

 
5. งบประมาณ 
 เงินอุดหนุน 3,000 บาท 

รวมทั้งสิ้น 3,000  บาท (หนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน) 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

เงินอุดหนุน เรียนฟรี 15 ปี รายได้ อ่ืน ๆ รวม 

1. สัปดาห์อาเซียน 3,000      3,000   

รวม 3,000      3,000   

 

ประมาณค่าใช้จ่าย 

กิจกรรม รายละเอียด 

ลักษณะรายจ่ายงบประมาณ การใช้จ่ายงบ 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 
ภาค

เรียนที่ 
1 

ภาค
เรียนที่ 

2 
กิจกรรม
สัปดาห์
อาเซียน 

- วัสดุอุปกรณ์จัดกิจกรรม
หน้าเสาธง 
- ของรางวัล 

- - 2,700 
 

300 

2,700 
 

300 

2,700 
 
300 

- 
 
- 

รวม   3,000   3,000   3,000    
*หมายเหตุ งบประมาณถัวจ่ายทุกรายการ 
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วัสดุอุปกรณ์/รายการสิ่งของที่จะซ้ือ 

ลำดับที่ รายการ จำนวน/หน่วย งบประมาณ 
1. โฟม หนา 1 นิ้ว 1 แผ่น 50 
2. สีโปสเตอร์ (สีแดง) 1 ขวด 60 
3. สีโปสเตอร์ (สีเหลือง) 1 ขวด 60 
4. สีโปสเตอร์ (สีน้ำเงิน) 1 ขวด 60 
5. พู่กัน 2 ด้าม 40 
6. ธงอาเซียน 60*90 11 ผืน 2,430 
7. ของรางวัลตอบคำถาม 15 ชิ้น 300 

รวมงบประมาณ (3,000)  3,000 บาท 
 

6. การประเมินผล  

กิจกรรม ตัวช้ีวัดความสำเร็จ เป้าหมาย 
วิธีการวัด 
ประเมินผล 

เครื่องมือวัด
ประเมินผล 

กิจกรรมสัปดาห์อาเซียน นักเรียน  ครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษา ในโรงเรียนมี
ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับประชาคม
อาเซียนและการมี
ความพร้อมในการเป็น
สมาชิกท่ีดีของ
ประชาคมอาเซียน 

ร้อยละ 90 สอบถาม แบบสอบถาม 

 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

   1. นักเรียน  ครูและบุคลาการทางการศึกษาในโรงเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาคม

อาเซียนและการมีความพร้อมในการเป็นสมาชิกที่ดีของประชาคมอาเซียน 
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ลงชื่อ.....................................................ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 
        (นางสาวธิดารัตน์  สารกิขา) 
 
ลงชื่อ.......................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
        (นางสาวฏรินทร คงมณี) 
    หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ 
 
ลงชื่อ........................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
            (นางปิยวดี จันทบูรณ์) 
  หัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณและแผนงาน    

 
ลงชื่อ......................................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 
           (นางฐิติวัลคุ์ เอียดนิมิตร) 
 
                 อนุมัติ        ไม่อนุมัติ 
ลงชื่อ.............................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                   (นางจันทนี  รักษ์ธรรม) 
             ผู้อำนวยการโรงเรียนพรุพีพิทยาคม 
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แบบเสนอกิจกรรมในโครงการ/งาน 
โรงเรียนพรุพีพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุราษฎร์ธานี  ชุมพร 

ประจำปีการศึกษา 2565 
กิจกรรม        ส่งเสริมทักษะการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก 
สนองยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ของสพฐ ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

กลยุทธ์ที ่ 5 การจัดการศึกษาเพื ่อบรรลุเป้าหมายโลกเพื ่อการ
พัฒนายั่งยืน (SDGs) เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม  ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

สนองยุทธศาสตร์ของสพม.11   ยุทธศาสตร์ที ่ 2 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและการส่งเสริมจัด
การศึกษาเพ่ือขีดความสามารถในการแข่งขัน  

สนองยุทธศาสตร์โรงเรียน    ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพนักเรียนตามมาตรฐานสากล 
ผู้รับผิดชอบโครงการ      นางเกษราภรณ์   ทองไสย 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ   กลุ่มงานบริหารวิชาการ 
ลักษณะโครงการ              ใหม่       ต่อเนื่อง 
สอดคล้องการประกันคุณภาพ    มฐ.1(1.1) ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน 
สนับสนุนพันธกิจโรงเรียน  จัดการศึกษาให้มีค ุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ 

เทียบเคียงมาตรฐานสากล 
สนับสนุนเป้าประสงค์ของโรงเรียน   ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและศักยภาพเป็นพลโลก 
1. หลักการและเหตุผล 

จากสภาพสังคมปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว  การส่งเสริมทักษะด้านการอ่าน  การเขียน
คิดวิเคราะห์อย่างสร้างสรรค์  ทางโรงเรียนจึงมีบทบาทโดยตรงในการส่งเสริมให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน
สามารถอ่านเรื่องราวนำมาประมวลความคิด  วิเคราะห์สร้างจินตนาการ  สร้างภาพ  วาดภาพ  ระบายสี  
สร้างสีสันแห่งจินตนาการจนสามารถสร้างเรื่องราวได้ถูกต้องตามเป้าหมายเนื้อหานำเสนอความคิดในเชิง
สร้างสรรค์ 
2. วัตถุประสงค์ 

1.เพ่ือให้นักเรียนได้ใช้ภาษาอย่างถูกต้อง 
2. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนร่วมสร้างภาพจากจินตนาการได้อย่างสร้างสรรค์ 
3. เพ่ือให้นักเรียนมีมารยาทในการอ่าน การเขียน และสร้างเรื่องราวจากจินตนาการได้ 

3. เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 
 3.1.1 ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ใช้ภาษาร่วมกิจกรรมต่างๆในการอ่าน การเขียนคิดวิเคราะห์ตามศักยภาพ
ผู้เรียนจำนวน 500  คนโดยมีนักเรียนกลุ่มแกนนำจำนวน 6 คน 
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 3.2 เชิงคุณภาพ 
  3.2.1 ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้มีพัฒนาการทางด้านการใช้ภาษาไทยร่วมอ่าน  ร่วมวิเคราะห์พร้อมสร้าง
จินตนาการจากเรื่องราวต่างๆอย่างสร้างสรรค์ในรูปแบบหนังสือเล่มเล็กและเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน
ให้สูงขึ้น 
4. กิจกรรม/ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย/ระยะเวลา/สถานที่ 

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอน ตัวช้ีวัด 
ค่า

เป้าหมาย 

ระยะเวลา
ดำเนิน
กิจกรรม 

สถานที่
ดำเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

1 กิจกรรมการจัดทำหนังสือ
เล่มเล็ก 
 
 
(P)ประชุมวางแผน 
(D) ดำเนินการ 
(c) กำกับติดตาม 
(A) สรุปประเมินผล 

ร้อยละของนักเรียนที่มี
การพัฒนาการด้าน
การใช้ภาษาไทย
ร่วมกันจัดทำหนังสือ
เล่มเล็ก 

จำนวน
นักเรียน 
500  คน 
นักเรียน
แกนนำ6 
คน 

พ.ค. 2565 
มี.ค. 2566 
 
 
พ.ค.  2565 
มิ.ย.  2565 
ก.พ. 2566 
มี.ค. 2566 
 

โรงเรียนพรุพี
พิทยาคม 

นางเกษรา
ภรณ์  
ทองไสย 
นางสุนันทา 
แสงอนันต์
และครูทุก
คนในกลุ่ม
สาระ
ภาษาไทย 

 

5. งบประมาณ 
 เงินอุดหนุน 8,360 บาท 
  

รวมทั้งสิ้น    8,360  บาท (หกพันสามร้อยหกสิบบาทถ้วน) 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

เงินอุดหนุน เรียนฟรี 15 ปี รายได้ อ่ืน ๆ รวม 

กิจกรรมการจัดทำหนังสือ
เล่มเล็ก 
 

 6,360     8,360   

รวม     8,360   
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ประมาณค่าใช้จ่าย 

กิจกรรม รายละเอียด 

ลักษณะรายจ่ายงบประมาณ การใช้จ่ายงบ 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 
ภาค
เรียนที่ 
1 

ภาค
เรียนที่ 
2  

กิจกรรมการ
จัดทำหนังสือ
เล่มเล็ก 
 

ขออนุมัติโครงการ 
จัดซื้อวัสดุฝึก 
จัดทำหนังสือเล่มเล็ก(แกน
นำ) 
นักเรียนแกนนำฝึก
นักเรียนทุกระดับชั้น 
ส่งเสริมแข่งขัน 
ติดตามประเมินผล 

1,200    2,160   3,000      

รวม 1,200    2,160   3,000      
*หมายเหตุ งบประมาณถัวจ่ายทุกรายการ 

วัสดุอุปกรณ์/รายการสิ่งของที่จะซ้ือ 

ลำดับที่ รายการ จำนวน/หน่วย งบประมาณ 
1 กระดาษเอ 4 สำหรับวาดภาพ 150/10 1,500 
2 กระดาษเอ 4 สำหรับร่างภาพ 120/10 1,200 
3 ที่ตัดกระดาษขนาดกลาง  ( 2) 150/2 300 
4 กระดาษแข็งทำปกสำหรับแข่งขันและทดลองฝึก 50/6 300 
5 ปากกาหมึกซึมสีดำตัดขอบภาพ 50/10 500 
6 กาวหลอดสีเหลืองสำหรับยึดปก 150/2 300 
7 ปากกาสีน้ำเงินสำหรับเขียนเนื้อเรื่อง 40/6 240 
8 สีไม้ระบายน้ำ (24 สี ) ฝึก 2  แข่งขัน 2 250/4 1,000 
9 ไม้บรรทัดเหล็ก 12 นิ้ว 50/2 100 
10 ดินสอ (HB) ร่างภาพ 80/2 160 
11 น้ำยาลบคำผิด 30/4 120 
12 .ใบคัตเตอร์ 50/4 200 
13 ที่เหลาดินสอ (เหลาสีตอนแข่งขัน) 10/5 50 
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6. การประเมินผล 

กิจกรรม ตัวช้ีวัดความสำเร็จ เป้าหมาย 
วิธีการวัด 
ประเมินผล 

เครื่องมือวัด
ประเมินผล 

กิจกรรมการจัดทำหนังสือ
เล่มเล็ก 

ส่งเสริมให้นักเรียนทุก
คนได้มีทักษะมี
พัฒนาการใช้
ภาษาไทย
ประกอบการจัดทำ
หนังสือเล่มเล็ก 

นักเรียนจำนวน 500
คน  นักเรียนแกนนำ 
6 คน 

สังเกต 
ประเมินผล 

แบบสังเกต 
แบบประเมินผล 

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 6.1 ผู้เรียนได้ฝึกทักษะการใช้ภาษาไทยได้ถูกต้อง 
                    6.2  ส่งเสริมให้ผู้เรียนร่วมสร้างจินตนาการเป็นเรื่องราวได้อย่างสร้างสรรค์ 
                     6.3 ผู้เรียนมีมารยาทในการอ่าน  การเขียนและสร้างเรื่องราวจากจินตนาการได้  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลำดับที่ รายการ จำนวน/หน่วย งบประมาณ 
14 พู่กัน ( 3 เบอร์/ละ 2 อัน) 50/5 250 

15 
จานสีใช้ผสมสีไม้ระบายน้ำ (ปกติยืมใช้ของ
นักเรียน) 

40/2 80 

16 ปากกาหมึกซึมเบอร์ 0 สำหรับตีกรอบเรื่อง 30/2 60 
รวมงบประมาณ (หกพันสามร้อยหกสิบบาทถ้วน)  6,360  บาท 
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ลงชื่อ.....................................................ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 
          (นางเกษราภรณ์   ทองไสย) 
 
ลงชื่อ.......................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
            (นางสาวฏรินทร  คงมณี) 
      หวัหน้ากลุ่มงานบริหารวิชาการ 
 
ลงชื่อ........................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
                (นางปิยวดี  จันทบูรณ์) 
   หัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณและแผนงาน 

 
ลงชื่อ......................................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 
           (นางฐิติวัลคุ์   เอียดนิมิตร) 
 
                 อนุมัติ        ไม่อนุมัติ 
 
ลงชื่อ.............................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                   (นางจันทนี  รักษ์ธรรม) 
             ผู้อำนวยการโรงเรียนพรุพีพิทยาคม 
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โรงเรียนพรุพีพิทยาคม สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร  
  
 

แบบเสนอกิจกรรมในโครงการ/งาน 
โรงเรียนพรุพีพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานีชุมพร 

ประจำปีงบประมาณ 2565 

กิจกรรม    เทศกาลปีใหม่จีน (春节快乐)  
สนองยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ของสพฐ ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

กลยุทธ์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพ่ือบรรลุเป้าหมายโลกเพ่ือการ
พัฒนายั่งยืน(SDGs) เพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

สนองยุทธศาสตร์ของสพม.11   ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมการ 
จัดการศึกษา เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 

สนองยุทธ์ศาสตร์โรงเรียน              ยุทธศาสตร์ข้อที่ 1 พัฒนาคุณภาพนักเรียนตามมาตรฐานสากล 
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม   นางสาวปฐมาวดี สุคนธ์สุนทร 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ       กลุ่มงานบริหารวิชาการ 
ลักษณะกิจกรรม     ใหม ่  ต่อเนื่อง   
สอดคล้องการประกันคุณภาพ   มฐ.1 (1.1) ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน 
สนับสนุนพันธกิจของโรงเรียน จัดการศึกษาให้มีค ุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ 

เทียบเคียงมาตรฐานสากล 
สนับสนุนเป้าประสงค์ของโรงเรียน        ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและศักยภาพเป็นพลโลก 

1. หลักการและเหตุผล 
ภาษาและวัฒนธรรมเป็นสิ่งที่แยกกันไม่ออก การเรียนภาษาไม่ว่าภาษาใดให้ได้ดีต้องศึกษาวัฒนธรรม

ประเพณีไปคู่กันด้วย เพื่อให้เข้าใจถึงแนวคิดของคนในชาตินั้น เพราะวัฒนธรรมประเพณีหลายๆอย่ างถูก
สะท้อนออดมาในภาษา หากนักเรียนเรียนรู้และเข้าใจวัฒนธรรมประเพณีและความคิดของคนชาตินั้น ก็จะ
เรียนภาษานั้นได้ดีและมีความสุขมากยิ่งขึ้นเนื่องจากวันตรุษจีน เป็นวันสำคัญท่ีสุดวันหนึ่งของชาวจีน เนื่องจาก
เป็นวันขึ้นปีใหม่ตามประเพณีของชาวจีนและประเพณีปฏิบัติต่างๆที่ปฏิบัติในวันตรุษจีนนั้นก็มีมากมายซึ่งแฝง
ไว้ด้วยข้อคิดต่างๆ ดังนั้นหากนักเรียนได้เข้าใจถึงวัฒนธรรมการฉลองวันตรุษจีนจะทำให้นักเรียนเข้าใจ
ความคิดคนจีนได้มากขึ้น เพ่ือให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้แบบบูรณาการและสัมพันธ์ชุมชน 
2. วัตถุประสงค ์

2.1 เพ่ือให้นักเรยีนได้เรียนรู้ประเพณีวัฒนธรรมของชาวไทยเชื้อสายจีน 
2.2 เพ่ือกระตุ้นความสนใจ และมีเจตคติที่ดีต่อวิชาภาษาจีน 
2.3 เพ่ือให้นักเรียนนำความรู้เรื่องภาษาและวัฒนธรรมของจีนมาใช้ได้จริง 
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โรงเรียนพรุพีพิทยาคม สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร  
  
 

3.  เป้าหมาย 
 3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 

 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนพรุพีพิทยาคม จำนวน  540 คน 
3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ    

  นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย 
4. กิจกรรม/ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย/ระยะเวลา/สถานที ่

 
5. งบประมาณ 
 งบประมาณ   

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอน ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้า 
หมาย 

ระยะเวลา
ดำเนิน
กิจกรรม 

สถานที่
ดำเนิน 
งาน 

ผู้รับผิดชอบ 

1 กิจกรรมเทศกาลปีใหม่

จีน (春节快乐)  
1. ประชุมวางแผน 
2. แต่งตั้งคณะทำงาน 
3. ดำเนินการจัด
กิจกรรมเทศกาลปีใหม่
จีนในห้องเรียนและ
บริเวณหน้าเสาธง 
4. สรุปรายงานผลการ
ดำเนินกิจกรรม 

1. นักเรียนและ
บุคลากรในโรงเรียน
ได้ร่วมสืบสานพร้อม
ได้รับความรู้สาระดีๆ
จากการจัดกิจกรรม
วัฒนธรรม ปีใหม่จีน 

(春节快乐) 
2. นักเรียนสามารถ
เข้าใจภาษาและ
วัฒนธรรมจีนและมี
เจตคติที่ดีต่อวิชา
ภาษาจีน 
3. นักเรียนสามารถ
นำภาษาจีนมาใช้ใน
ชีวิตประจำวันได้จริง 

ร้อยละ 
100 

มกราคม 
2566 

 

โรงเรียน
พรุพี

พิทยาคม 

นางสาวปฐมา
วดี สุคนธ์
สุนทร 
 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

เงินอุดหนุน 
เรียนฟรี 
15 ปี 

รายได้ อ่ืนๆ รวม 

กิจกรรมเทศกาลปีใหม่จีน (春节快乐)  4,500 4,500   4,500 

รวม 4,500 4,500   4,500 



แผนปฏิบัติราชการประจำปีการศึกษา 2565                         311 
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      ประมาณการค่าใช้จ่าย   

กิจกรรม รายละเอียด 

ลักษณะรายจ่ายงบประมาณ การใช้จ่ายงบ 

ค่าตอบแทน 
ค่า
ใช้

สอย 

ค่า
วัสดุ 

รวม 
ภาค
เรียน
ที่ 1 

ภาค
เรียน
ที่ 2 

กิจกรรมเทศกาลปีใหม่

จีน (春节快乐) 

- วัสดุอุปกรณ์จัดกิจกรรมหน้าเสา
ธง 
- วัสดุอุปกรณ์จัดกิจกรรมใน
ห้องเรียน 
- ของรางวัล 

  
 
 
300 

3,500 
700 
 
 

3,500 
700 
 
300 

 3,500 
700 
 
300 

รวม - 300 4,200 4,500 - 4,500 
*หมายเหตุ งบประมาณถัวจ่ายทุกรายการ 

วัสดุอุปกรณ์/รายการสิ่งของที่จะซ้ือ 
ลำดับที่ รายการ จำนวน/หน่วย งบประมาณ 

1 ลูกโป่งสีแดง 100 ลูก/แพค 1 แพค 100 
2 ลูกโป่งสีเหลือง 100 ลูก/แพค 1 แพค 100 
3 ไวนิล 1 แผ่น 2000 
4 โคมไฟจีนผ้า (ใหญ่) 1 คู ่ 400 
5 เชือกฟางสีเหลือง 2 ม้วนใหญ่ 160 
6 โฟม หนา 1 นิ้ว 5 แผ่น 250 
7 สีโปสเตอร์ (สีแดง) 1 ขวด 60 
8 สีโปสเตอร์ (สีเหลือง) 1 ขวด 60 
9 พู่กัน 2 ด้าม 40 
10 ลวดขนาดเล็ก 1 ม้วน 50 
11 กระดาษโฟโต้ 1 แพค 150 
12 ริบบิ้นผ่าสีแดง 1 ม้วน 60 
13 ซองอังเปา 10 ซอง/แพค 5 แพค 120 
14 โคมไฟจีนกระดาษ (เล็ก) 10 คู่ 200 
15 ผ้าสีเหลือง 15 เมตร 450 
16 ของรางวัลตอบคำถาม 15 ชิ้น 300 

รวมงบประมาณ ( สี่พันห้าร้อยบาทถ้วน)  4,500 บาท 
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6. การประเมินผล 

กิจกรรม ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
เป้า 

หมาย 
วิธีการวัดผล
ประเมินผล 

เครื่องมือวัด
ประเมินผล 

กิจกรรมเทศกาล

ปีใหม่จีน (春

节快乐)  
 

1. นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนได้ร่วมสืบ
สานพร้อมได้รับความรู้สาระดีๆจากการจัด

กิจกรรมวัฒนธรรม ปีใหม่จีน (春节快乐) 
2. นักเรียนสามารถเข้าใจภาษาและวัฒนธรรม
จีนและมีเจตคติที่ดีต่อวิชาภาษาจีน 
3. นักเรียนสามารถนำภาษาจีนมาใช้ใน
ชีวิตประจำวันได้จริง 

ร้อยละ 
100 

สอบถาม แบบสอบถาม 

7. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 1. นักเรียนได้เรียนรู้ประเพณีวัฒนธรรมของชาวไทยเชื้อสายจีน 
 2. นักเรียนมีความสนใจ และมีเจตคติท่ีดีต่อวิชาภาษาจีน 
 3. นักเรียนนำความรู้เรื่องภาษาและวัฒนธรรมจีนมาใช้ได้จริง 
 
 
ลงชื่อ ..........................................ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 
      (นางสาวปฐมาวดี สุคนธส์ุนทร) 
        
 
ลงชื่อ ..........................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
            ( นางสาวฏรินทร คงมณี) 
         หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ 
 
ลงชื่อ ..........................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
            (นางปิยวดี จันทบูรณ์) 
  หัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณและแผนงาน  

 
ลงชื่อ ....................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 
       (นางฐิติวัลคุ์ เอียดนิมิตร) 
       
 
    อนุมัติ              ไม่อนุมัติ 
 
 

 
ลงชื่อ............................................ผู้อนุมัติโครงการ 
          (นาจันทนี  รักษ์ธรรม) 
     ผู้อำนวยการโรงเรียนพรุพีพิทยาคม 
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แบบเสนอกิจกรรมในโครงการ/งาน 
โรงเรียนพรุพีพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานีชุมพร 

ประจำปีงบประมาณ 2565 

กิจกรรม    วันสุนทรภู่ “ครูกวีศรีสยาม”  
สนองยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ของสพฐ ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

กลยุทธ์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพ่ือบรรลุเป้าหมายโลกเพ่ือการ
พัฒนายั่งยืน(SDGs) เพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

สนองยุทธศาสตร์ของ สพม.11             ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมการ 
จัดการศึกษา เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 

สนองยุทธ์ศาสตร์โรงเรียน              ยุทธศาสตร์ข้อที่ 1 พัฒนาคุณภาพนักเรียนตามมาตรฐานสากล 
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม   นางสุชาดา  คงกลับ 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ       กลุ่มงานบริหารวิชาการ 
ลักษณะกิจกรรม     ใหม ่  ต่อเนื่อง   
สอดคล้องการประกันคุณภาพ   มฐ.1 (1.1) ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน 
สนับสนุนพันธกิจของโรงเรียน จัดการศึกษาให้มีค ุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ 

เทียบเคียงมาตรฐานสากล 
สนับสนุนเป้าประสงค์ของโรงเรียน        ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและศักยภาพเป็นพลโลก 

1. หลักการและเหตุผล 
 ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีภาษาไทยเป็นภาษาเอกลักษณ์ ทางวัฒนธรรมไทยที่เก่าแก่มานานราว 
100 ปี ไทยมีเอกราชทางภาษา มีบรรพบุรุษที่มีความสามารถเป็นปราชน์ทางวรรณคดี และได้รับการยกย่อง
จากองค์การยูเนสโกให้เป็นกวีเอกของโลก ส่วนวงการวรรณกรรมของไทยได้รับสมญานามว่า รัตนกวี 4 
แผ่นดิน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยจึงได้จัดทำโครงการวันสุนทรภู่ ครูกวีศรีสยาม เพื่อเป็นการส่งเสริมให้
นักเรียนได้เรียนรู้เรื่องราวต่างๆของสุนทรภู่ และย้อนรำลึกถึงสุนทรภู่ผ่านกิจกรรมต่างๆอย่างสนุกสนาน มี
สาระกล้าแสดงออกและมีความสร้างสรรค์ อีกทั ้งมีอกาสฝึกฝนการใช้ทักษะทางภาษาไทยได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และร่วมกันอนุรักษ์สืบสานสิ่งที่ทรงคุณค่าต่างๆมากมาย อันเป็นเอกลักษณ์วัฒนธรรมอันล้ำค่า
ของชาติไทยไว้ต่อไป 
 ดังนั้นเพื่อสนองนโยบายหลักสูตรแกนกลางปีพุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
มาตรฐานที่ 5 วรรณคดีและวรรณกรรม ส่งเสริมให้นักเรียนตระหนักและเห็นคุณค่า ความสามารถของกวีในยุค
ต่างๆจึงได้จัดทำโครงการนี้ 
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2. วัตถุประสงค ์
2.1 เพ่ือเผยแพร่ประวัติ ผลงาน และเกียรติคุณของสุนทรภู่ 
2.2 เพ่ือให้นักเรียนได้เห็นคุณค่าของวรรณคดีและวรรณกรรมไทย 
2.3 เพ่ือให้นักเรียนได้แสดงออกทางภาษาตามความสามารถ และร่วมกิจกรรมอย่างสร้างสรรค์ 

3.  เป้าหมาย 
 3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 

 ครูและนักเรียนโรงเรียนพรุพีพิทยาคม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 
3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ    

  เพ่ือให้นักเรียนเห็นความสำคัญของภาษาไทย คุณค่าของวรรณคดีซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของคนไทย 
 
4. กิจกรรม/ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย/ระยะเวลา/สถานที ่

 
5. งบประมาณ 
 งบประมาณ   

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอน ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้า 
หมาย 

ระยะเวลา
ดำเนิน
กิจกรรม 

สถานที่
ดำเนิน 
งาน 

ผู้รับผิดชอบ 

1 - การจัดบอร์ดประวัติ
ผลงานของสุนทรภู่ 
- การแสดงบนเวที 
- กิจกรรมตอบคำถาม 
- การแสดงวัฒนธรรม 

- ร้อยละ 95 ได้
รับรู้ประวัติ
ผลงานของสุนทร
ภู่ 
- ร้อยละ 95 ได้
ร่วมกิจกรรม
สนุกสนาน
สร้างสรรค ์

ร้อยละ  
95 
 

ร้อยละ  
95 

มิถุนายน 
2565 

 
24 

มิถุนายน 
2565 

โรงเรียน
พรุพี

พิทยาคม 

ครูกลุ่มสาระ
การเรียนรู้
ภาษาไทย 
 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

เงิน
อุดหนุน 

เรียนฟรี 
15 ปี 

รายได้ อ่ืนๆ รวม 

การจัดบอร์ดประวัติผลงานของสุนทรภู่และ
วันภาษาไทย 

1,000    1,000 

การแสดงบนเวทแีละกิจกรรมตอบคำถาม 3,500    3,500 
รวม 4,500    4,500 
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     ประมาณการค่าใช้จ่าย   

กิจกรรม รายละเอียด 

ลักษณะรายจ่ายงบประมาณ การใช้จ่ายงบ 

ค่าตอบ
แทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่า
วัสดุ 

รวม 
ภาค
เรียน
ที่ 1 

ภาค
เรียน
ที่ 2 

กิจกรรมที่ 1 
การจัดบอร์ดประวัติผลงานของ
สุนทรภู่และวันภาษาไทย 

  1,000 1,000 มิ.ย.65  

กิจกรรมที่ 2 
การแสดงบนเวทีและกิจกรรมตอบ
คำถาม 

  1,500 1,500 มิ.ย.65  

รวม   2,500 2,500   
 *หมายเหตุ งบประมาณถัวจ่ายทุกรายการ 
 
วัสดุอุปกรณ์/รายงานสิ่งของที่จะซ้ือ 

ลำดับ
ที ่

รายการ จำนวน/หน่วย งบประมาณ 

1 วัสดุที่ใช้ในการจัดบอร์ดทั้งหมด (กระดาษ/โฟม/เทปกาว) 1000 1000 
รวมงบประมาณ (หนึ่งพันบาทถ้วน)  1000 บาท 

 

6. การประเมินผล 

กิจกรรม ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
เป้า 

หมาย 
วิธีการวัดผลประเมินผล 

เครื่องมือวัด
ประเมินผล 

การจัดบอร์ด
ประวัติผลงานของ
สุนทรภู่ 

ร้อยละ 85 ของนักเรียนมี
ส่วนร่วมกิจกรรม 

ร้อยละ 
85 

สังเกต 
สภาพจริง 

แบบสังเกต 
 

การแสดงบนเวที
และกิจกรรมตอบ
คำถาม 

นักเรียนมีส่วนร่วม
กิจกรรมตมความสนใจ 
สมัครใจ 

ร้อยละ 
85 

สังเกต 
สภาพจริง 

แบบสังเกต 
แบบประเมิน
สภาพจริง 

แบบประเมิน
ความพึงพอใจ 
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ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. นักเรียนรู้ประวัติผลงานและเกียรติคุณของสุนทรภู่ 
 2. นักเรียนเห็นคุณค่าของวรรณคดี วรรณกรรมไทย และแสดงความกตัญญูกตเวทิตาต่อสุนทรภู่ 
 3. นักเรียนได้ตระหนักถึงความสำคัญของภาษาไทย มีความคิดสร้างสรรค์และรู้จักทำงานร่วมกับผู้อ่ืน 
 
 
ลงชื่อ ..........................................ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 
            (นางสุชาดา คงกลับ) 
       
ลงชื่อ ..........................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
            (นางสาวฏรินทร  คงมณี) 
          หัวหน้ากลุ่มบริหารวชิาการ 
 
       
ลงชื่อ ..........................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
              (นายสันติ  สวัสดี) 
  หัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณและแผนงาน  

 
ลงชื่อ ....................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 
    (นางสาวฏรินทร  คงมณี) 
       
 
 
    อนุมัติ              ไม่อนุมัติ 

 
 

ลงชื่อ...........................................ผู้อนุมัติโครงการ 
          (นาจันทนี  รักษ์ธรรม) 
      ผู้อำนวยการโรงเรียนพรุพีพิทยาคม 
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แบบเสนอกิจกรรมในโครงการ/งาน 
โรงเรียนพรุพีพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร 

ประจำปีการศึกษา 2565 

กิจกรรม การพัฒนาการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา 

สนองยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ของสพฐ ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
กลยุทธ์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพ่ือบรรลุเป้าหมายโลกเพ่ือการ
พัฒนายั่งยืน(SDGs) เพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

สนองยุทธศาสตร์ของ สพม.11             ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมการ 
จัดการศึกษา เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 

สนองยุทธ์ศาสตร์โรงเรียน              ยุทธศาสตร์ข้อที่ 1 พัฒนาคุณภาพนักเรียนตามมาตรฐานสากล 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางสาวฎรินทร  คงมณี 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ       กลุ่มงานบริหารวิชาการ 
ลักษณะโครงการ    ใหม ่  ต่อเนื่อง   
สอดคล้องการประกันคุณภาพ   มฐ.1 (1.1) ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน 
สนับสนุนพันธกิจของโรงเรียน จัดการศึกษาให้มีค ุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ 

เทียบเคียงมาตรฐานสากล 
สนับสนุนเป้าประสงค์ของโรงเรียน        ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและศักยภาพเป็นพลโลก 

1. หลักการและเหตุผล 
การพัฒนาคุณภาพนักเรียนด้านความรู้ของนักเรียนจะต้องมีการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ

ผู้เรียนในด้านต่างต่างๆที่สอดคล้องกับ ความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร การคิดคำนวณ  การ
คิดวิเคราะห์  จะต้องพัฒนานักเรียนให้มีการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น และการแก้ปัญหา ส่งผลให้นักเรียนผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการสูงขึ้น 

2. วัตถุประสงค์                     
1. เพื่อให้นักเรียนสามารถคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณได้ 
2. เพื่อให้นักเรียนสามารถอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และนำไปใช้แก้ปัญหาได้               
3. นักเรียนสามารถนำความรู้จากการคิดวิเคราะห์พัฒนางานได้      
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3. เป้าหมาย   
3.1 เชิงปริมาณ นักเรียนได้รับการฝึกการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ แลกเปลี่ยนความ

คิดเห็น แก้ปัญหา ร้อยละ 100 
3.2 เชิงคุณภาพ     นักเรียนโรงเรียนทุกคนสามารถคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ แลกเปลี่ยน

ความคิดเห็น สามารถแก้ปัญหา ได้ 

4. กิจกรรม/ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย/ระยะเวลา/สถานที ่

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอน ตัวช้ีวัด 
ค่า  
เป้า 

หมาย 

ระยะเวลา
ดำเนิน
กิจกรรม 

สถานที่
ดำเนิน 
งาน 

ผู้รับผิดชอบ 

1 1. ทีมงาน (Team)    
    1. ประชุม
คณะกรรมการ
ดำเนินงานเพื่อจัดทำ
กิจกรรม     
    2. แต่งตั้ง
คณะกรรมการ
ดำเนินงาน 

ร้อยละของนักเรียน
ที่ได้รับการพัฒนา
และฝึกการคิด
วิเคราะห์ คิดอย่าง
มีวิจารณญาณ 
แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น ทักษะการ
แก้ปัญหา 

100 ตลอดปี
การศึกษา 

โรงเรียน
พรุพี
พิทยา
คม 

นางสาวฏ
รินทร  
คงมณี 

2 2. ตรวจสอบก่อน
ดำเนินงาน(Check) 
 ประเมินแผนงาน 
กิจกรรม ก่อน
ดำเนินงาน ดังนี้    
1. วัตถุประสงค์ของ
โครงการ/กิจกรรม     
2. เป้าหมายของ
โครงการ/กิจกรรม     
3. การอนุมัติโครงการ/
กิจกรรม 

    นางสาวฏ
รินทร  
คงมณี 

3 3. การวางแผนการ
ดำเนินงาน(Plan)    

    1. น.ส.ฏรินทร  
คงมณี 
2. หัวหน้ากลุ่ม
สาระการ
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โรงเรียนพรุพีพิทยาคม สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร  
  
 

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอน ตัวช้ีวัด 
ค่า  
เป้า 

หมาย 

ระยะเวลา
ดำเนิน
กิจกรรม 

สถานที่
ดำเนิน 
งาน 

ผู้รับผิดชอบ 

      1. จัดทำ
กำหนดการ/ปฏิทินการ
ดำเนินงาน    
      2. จัดเตรียม
เอกสาร     
      3. จัดเตรียม
สถานที่การดำเนินงาน 

เรียนรู้ทั้ง 8 
กลุ่ม 

4 4. การปฏิบัติ (Do)  
 การพัฒนาการคิด
วิเคราะห์ คิดอย่างมี
วิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
และแก้ปัญหา 

    1. น.ส.ฏรินทร  
คงมณี 
2. หัวหน้ากลุ่ม
สาระการ
เรียนรู้ทั้ง 8 
กลุ่ม 

5 5. เรียนรู้ร่วมกัน 
(Study)   
1. การนิเทศ กำกับ
ติดตาม โครงการ/
กิจกรรม           
     1.1 การสังเกต                   
     1.2 การนิเทศ     
 2. ติดตามระหว่าง
ดำเนินงาน           
      2.1 หน้าที่ความ
รับผิดชอบ           
       2.2 ปัญหาที่เกิด
ระหว่างดำเนินงาน            
       2.3 การ
ดำเนินงานตามกรอบ
ระยะเวลา 

    1. น.ส.ฏรินทร  
คงมณี 
2. หัวหน้ากลุ่ม
สาระการ
เรียนรู้ทั้ง 8 
กลุ่ม 
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ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอน ตัวช้ีวัด 
ค่า  
เป้า 

หมาย 

ระยะเวลา
ดำเนิน
กิจกรรม 

สถานที่
ดำเนิน 
งาน 

ผู้รับผิดชอบ 

6 6. ปรับปรุงพัฒนางาน 
(Act)    
      1. ประเมินแก้ไข
และพัฒนาการ
ดำเนินงาน    
      2. สรุปรายงานผล
การดำเนินงาน ตาม
โครงการ/กิจกรรม           
      2.1 รายงาน
สรุปผลโครงการ/
กิจกรรม 
      2.2  แบบ
ประเมินโครงการ/
กิจกรรม            
     2.3 
แบบสอบถามความพึง
พอใจ 

    1. น.ส.ฏรินทร  
คงมณี 
2. หัวหน้ากลุ่ม
สาระการ
เรียนรู้ทั้ง 8 
กลุ่ม 

7 7. ปรับปรุงพัฒนางาน 
(Ratification)       
    รับข้อคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะจาก
ผู้เกี่ยวข้องเป็นแนวทาง
ในการ ดำเนินงาน/
พัฒนางาน กิจกรรม 
ต่อไป 

    1. น.ส.ฏรินทร  
คงมณี 
2. หัวหน้ากลุ่ม
สาระการ
เรียนรู้ทั้ง 8 
กลุ่ม 
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โรงเรียนพรุพีพิทยาคม สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร  
  
 

5. งบประมาณ 
 งบประมาณ  20,000 บาท  (สองหม่ืนบาทถ้วน) 

ประมาณการค่าใช้จ่าย   

กิจกรรม รายละเอียด 

ลักษณะรายจ่ายงบประมาณ การใช้จ่ายงบ 
ค่า

ตอบ 
แทน 

ค่า
ใช้

สอย 
ค่าวัสดุ รวม 

ภาค
เรียน
ที่ 1 

ภาค
เรียน
ที่ 2 

ส่งเสริมการทำ
โครงงาน 

- วัสดุ อุปกรณ์การทำโครงงาน 
ของ 8 กลุ่มสาระ 

 
 

 10,000 10,000 
 

5,000 
 

5,000 
 

ส่งเสริมทักษะ
อาชีพ 

- ค่าจ้างวิทยากรสอนทักษะอาชีพ 
- วัสดุอุปกรณ์ส่งเสริมทักษะอาชีพ 

5,000  5,000 10,000 5,000 5,000 

รวม 5,000  15,000 20,000 10,000 10,000 
  *หมายเหตุ งบประมาณถัวจ่ายทุกรายการ 

6. การประเมินผล 

กิจกรรม ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
เป้า 

หมาย 
วิธีการวัดผล
ประเมินผล 

เครื่องมือวัด
ประเมินผล 

การพัฒนาการคิด
วิเคราะห์ คิดอย่าง
มีวิจารณญาณ 
อภิปราย
แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น และ
แก้ปัญหา 

เชิงประมาณ 
 นักเรียนได้รับการฝึกการคิด
วิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ 
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น แก้ปัญหา 
เชิงคุณภาพ     
  นักเรียนโรงเรียนทุกคนสามารถคิด
วิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ 
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น สามารถ
แก้ปัญหา ได้ ระดับ พอใช้ ขึ้นไป 

ร้อยละ 
100 

 
 
 

ระดับ 
พอใช้ 

1.ประเมินการ
สอนในชั้นเรียน 
(แผนการสอน) 
 
2.ประเมินผล
สมรรถนะนักเรียน
รายบุคคลในชั้น
เรียน 

1.แบบประเมิน 
(แผนการสอน) 
 
 
2.แบบประเมิน
สมรรถนะนักเรียน
รายบุคคลในชั้นเรียน 
 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

เงิน
อุดหนุน 

เรียนฟรี 
15 ปี 

รายได้ อ่ืนๆ รวม 

ส่งเสริมการทำโครงงาน 10,000    10,000 
ส่งเสริมทักษะอาชีพ 10,000    10,000 
รวม 20,000    20,000 
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ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 นักเรียนได้รับพัฒนาการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และ
ปัญหา  
 
ลงชื่อ ..........................................ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 
      (…………………………………………..) 
        
ลงชื่อ .............................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
      ( ………………………………………….) 
        หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ 
 
       
ลงชื่อ .............................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
         (                              ) 
  หัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณและแผนงาน  

 
ลงชื่อ ....................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 
       (นางสาวฏรินทร  คงมณี) 
      
 
    อนุมัติ              ไม่อนุมัติ 
 
 

 
ลงชื่อ............................................ผู้อนุมัติโครงการ 
          (นาจันทนี  รักษ์ธรรม) 
      ผู้อำนวยการโรงเรียนพรุพีพิทยาคม 
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แบบเสนอกิจกรรมในโครงการ/งาน 
โรงเรียนพรุพีพิทยาคม  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี-ชุมพร 

ประจำปีการศึกษา  2565 
กิจกรรม        การแข่งขันกีฬาอำเภอบ้านนาสาร 
สนองยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ของสพฐ.   พันธกิจที่ 3 พัฒนาศักยภาพและคุณภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะตาม

หลักสูตรและคุณลักษณะในศตวรรษท่ี 21  
นโยบายที ่ 2 ด้านการจัดการศึกษาเพื ่อความสามารถในการ
แข่งขันระดับประเทศ 

สนองยุทธศาสตร์ของสพม.11   ยุทธศาสตร์ที่ 2  ด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัด 
การศึกษาเพ่ือสร้างขีดความสมารถในการแข่งขัน 

สนองยุทธศาสตร์โรงเรียน   ยุทธศาสตร์ข้อที ่ 4  พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษากระบวนการ
จัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญตามมาตรฐานสากล 

ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม     นายโสภณ  หนูวุ่น 
กลุ่มงาน/กลุ่มสาระท่ีรับผิดชอบกิจกรรม    การสาระสุขศึกษาและพลศึกษา 
ลักษณะโครงการ/กิจกรรม    (     )  ใหม่ (  /   )  ต่อเนื่อง (     )  งานประจำ 
สอดคล้องการประกันคุณภาพ  มฐ.  1  (   1.2   ) ( 4 ) 
สนับสนุนพันธกิจโรงเรียน    พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อสนองต่อความแตกต่างระหว่าง
     บุคคล  ให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานสากลความ 

เป็นเลิศทางวิชาการท่ียั่งยืน 
สนับสนุนเป้าประสงค์ของโรงเรียน   หลักสูตรสถานศึกษาสนองต่อความแตกต่างระหว่างบุคคลให้ 

ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานสากลและสู่ความเป็น
เลิศทางวิชาการท่ียั่งยืน 

1. หลักการและเหตุผล   
 - 
2. วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อให้ผู้เรียนร่วมและแสดงออกถึงความสามารถด้านกีฬาเพื่อสุขภาพกายและสุขภาพจิตใช้เวลา
ว่างให้เป็นประโยชน์ กล้าแสดงออกในบทบาทที่ตนเองถนัดพร้อมทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 

2. เพื่อให้ผู้เรียนมีความสามารถทางด้านกีฬาเต็มตามศักยภาพมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดีอยู่ใน
สังคมไดอ้ย่างมีความสุข 
3. เป้าหมาย  

3.1 เชิงปริมาณ นักเรียนโรงเรียนพรุพีพิทยาคม  ปีการศึกษา 2565 จำนวน 60 คน 
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     3.2 เชิงคุณภาพ นักเรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที ่ด ีและพัฒนาศักยภาพทางด้านกีฬา              
ตามศักยภาพ 
4. กิจกรรม/ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย/ระยะเวลา/สถานที่ 

 
ที ่

 
กิจกรรม/ขั้นตอน 

 
ตัวช้ีวัด 

ค่า
เป้าหมาย 

ระยะเวลา
ดำเนิน
กิจกรรม 

สถานที่
ดำเนินงาน 

 
ผู้รับผิดชอบ 

1 การแข่งขันกีฬาอำเภอ
บ้านนาสาร 
- คัดเลือกนักกีฬา 
- ฝึกซ้อมนักกีฬา 
- ร่วมการแข่งขันตามวัน
และเวลาที่   
  กำหนด 
- ประเมิน  สรุปรายงาน
ผล 

ข้อ 1.2       
  ( 4 ) 

ร้อยละ  
60 

พ.ค.-
ก.ย.65 

โรงเรียนพรุพี
พิทยาคม 

นายโสภณ  หนู
วุ่นและคณะครู 

 
5. งบประมาณ        

เงินอุดหนุน         15,000 บาท 
รวมทั้งสิ้น         15,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 

 
กิจกรรม 

งบประมาณ 
เงินอุดหนุน เรียนฟรี 15 

ปี 
รายได้ อ่ืน ๆ รวม 

การแข่งขันกีฬา
อำเภอบ้านนาสาร 
 

15,000 - - - 15,000 

รวม 15,000 - - - 15,000 
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รวมประมาณการค่าใช้จ่าย 

 
 

กิจกรรม 

 
 

รายละเอียด 

 
ลักษณะรายจ่ายงบประมาณ 

 

การใช้จ่าย
งบประมาณ 

ค่าตอ
บแทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่า
วัสดุ 

รวม 
ภาค

เรียนที่  
1 

ภาค
เรียนที่  

2 
การแข่งขันกีฬาอำเภอบ้านนาสาร - ค่าชุดแข่งขันกรีฑา 

- ค่าเบี้ยเลี้ยงเก็บตัว  
  นักกีฬา 
- ค่าขบวนพาเหรด 
- ค่าใช้สอยอ่ืน ๆ 

- 
- 
 
- 
- 

15,000 
5,000 

 
4,000 
1,000 

- 
- 
 
- 
- 

15,000 
5,000 

 
4,000 
1,000 

/ 
/ 
 
/ 
/ 

 

 หมายเหตุ  งบประมาณถัวจ่ายทุกรายการ 
 

วัสดุอุปกรณ์ / รายการสิ่งของท่ีจะซ้ือ 
ลำดับที่ รายการ จำนวน / หน่วย งบประมาณ 

1 ค่าชุดแข่งขันกรีฑา 60  ชุด 15,000 
2 ค่าเบี้ยเลี้ยงเก็บตัว  

  นักกีฬา 
- 

 
5,000 

 
3 ค่าขบวนพาเหรด - 4,000 
4 ค่าใช้สอยอ่ืน ๆ - 1,000 
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6. การประเมินผล 

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
นักเรียนสร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาอำเภอบ้านนาสาร 
 

   
 ลงชื่อ……………………………… ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 
           (                                              ) 
ลงชื่อ……………………………… ผู้รับผิดชอบโครงการ 
           (                                              ) 
ลงชื่อ……………………………… ผู้เห็นชอบโครงการ 
           (                                              ) 
หัวหน้ากลุ่มงาน/กลุ่มสาระ…………………………….. 

 
ลงชื่อ……………………………… ผู้เห็นชอบโครงการ 
           (                                              ) 
     หวัหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณและแผนงาน  
                O   อนุมัติ                 O   ไม่อนุมัต ิ    
ลงชื่อ……………………………… ผู้อนุมัติโครงการ 
               นางจันทนี    รักษ์ธรรม 
      ผู้อำนวยการโรงเรียนพรุพีพิทยาคม 

กิจกรรม ตัวช้ีวัดความสำเร็จ เป้าหมาย 
วิธีการวัดผล
ประเมินผล 

เครื่องมือวัด
ประเมินผล 

การแข่งขันกีฬาอำเภอบ้าน
นาสาร 

เชิงคุณภาพ 
1. ร้อยละของผู้เรียนมีสุขนิสัยในการ
ดูแลสุขภาพและออกกำลังกายอย่าง
สม่ำเสมอ 
 

ร้อยละ  
60 

1. สำรวจความพึง   
   พอใจ 
2. บันทึกผล  
    การแข่งขัน 

1. แบบสำรวจ 
    ความพึงพอใจ 
2. แบบบันทึกผล  
    การแข่งขัน 

2.  ร้อยละของผู้เรียนเห็นคุณค่าใน
ตนเองมีความมั่นใจกล้าแสดงออกอย่าง
เหมาะสม 
3.  ร้อยละของผู้เรียนมีมนุษย์สัมพันธ์ที่
ดีและให้เกียรติผู้อื่น 
เชิงปริมาณ 
4.  ร้อยละของผู้เรียนสร้างผลงานจาก
การเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ/ดนตรี/  
นาฏศิลป์/กีฬา/นันทนาการตาม
จินตนาการ 
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โรงเรียนพรุพีพิทยาคม สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร  
  
 

แบบเสนอกิจกรรมในโครงการ/งาน 
โรงเรียนพรุพีพิทยาคม  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี-ชุมพร 

ประจำปีการศึกษา  2565 
กิจกรรม        การแข่งขันกรีฑาจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
สนองยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ของสพฐ.   พันธกิจที่ 3 พัฒนาศักยภาพและคุณภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะตาม

หลักสูตรและคุณลักษณะในศตวรรษท่ี 21  
นโยบายที่ 2 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือความสามารถในการแข่งขัน
ระดับประเทศ 

สนองยุทธศาสตร์ของสพม.11   ยุทธศาสตร์ที่ 2  ด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัด 
                                         การศึกษาเพ่ือสร้างขีดความสมารถในการแข่งขัน 

สนองยุทธศาสตร์โรงเรียน   ยุทธศาสตร์ข้อที ่ 4  พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษากระบวนการ
จัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญตามมาตรฐานสากล 

ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม     นายโสภณ  หนูวุ่น 
กลุ่มงาน/กลุ่มสาระท่ีรับผิดชอบกิจกรรม   การสาระสุขศึกษาและพลศึกษา 
ลักษณะโครงการ/กิจกรรม    (     )  ใหม่ (  /   )  ต่อเนื่อง (     )  งานประจำ 
สอดคล้องการประกันคุณภาพ  มฐ   1  (   1.2   ) ( 4 ) 
สนับสนุนพันธกิจโรงเรียน    พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อสนองต่อความแตกต่างระหว่าง 

บุคคล  ให้ผู ้เรียนมีความรู ้ความสามารถตามมาตรฐานสากลสู่
ความเป็นเลิศทางวิชาการท่ียั่งยืน 

สนับสนุนเป้าประสงค์ของโรงเรียน     หลักสูตรสถานศึกษาสนองต่อความแตกต่างระหว่างบุคคลให้ 
ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานสากลและสู่ความเป็น
เลิศทางวิชาการท่ียั่งยืน 

1. หลักการและเหตุผล   
 - 
2. วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อให้ผู้เรียนร่วมและแสดงออกถึงความสามารถด้านกีฬาเพื่อสุขภาพกายและสุขภาพจิตใช้เวลา
ว่างให้เป็นประโยชน์ กล้าแสดงออกในบทบาทที่ตนเองถนัดพร้อมทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 

2. เพื่อให้ผู้เรียนมีความสามารถทางด้านกีฬาเต็มตามศักยภาพมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดีอยู่ใน
สังคมไดอ้ย่างมีความสุข 
3. เป้าหมาย  

3.1 เชิงปริมาณ    นักเรียนโรงเรียนพรุพีพิทยาคม  ปีการศึกษา  2564   จำนวน      20    คน 
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โรงเรียนพรุพีพิทยาคม สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร  
  
 

 3.2 เชิงคุณภาพ   นักเรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที ่ด ีและพัฒนาศักยภาพทางด้านกีฬา              
ตามศักยภาพ 
4. กิจกรรม/ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย/ระยะเวลา/สถานที่ 

 
ที ่

 
กิจกรรม/ขั้นตอน 

 
ตัวช้ีวัด 

ค่า
เป้าหมาย 

ระยะเวลา
ดำเนิน
กิจกรรม 

สถานที่
ดำเนินงาน 

 
ผู้รับผิดชอบ 

1 การแข่งขันกรีฑาจังหวัด
สุราษฎร์ธานี 
- เสนอโครงการ 
- ประชุมวางแผน
ดำเนินการ 
- คัดเลือกและฝึกซ้อม
นักกีฬา 
- เข้าร่วมการแข่งขัน 
- ประเมิน  สรุป  ราย
งายผล 

ข้อ 1.2       
  ( 4 ) 

ร้อยละ  
50 

พ.ค.-
ก.ย.65 

โรงเรียนพรุพี
พิทยาคม 

นายโสภณ  หนู
วุ่นและคณะครู 

 
5. งบประมาณ        

เงินอุดหนุน           10,000 บาท 
รวมทั้งสิ้น         10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) 

 
กิจกรรม 

งบประมาณ 
เงินอุดหนุน เรียนฟรี 15 

ปี 
รายได้ อ่ืน ๆ รวม 

การสาระสุขศึกษา       
และพลศึกษา 

10,000 - - - 10,000 

รวม 10,000 - - - 10,000 
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โรงเรียนพรุพีพิทยาคม สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร  
  
 

รวมประมาณการค่าใช้จ่าย 

 หมายเหตุ  งบประมาณถัวจ่ายทุกรายการ 

วัสดุอุปกรณ์ / รายการสิ่งของท่ีจะซ้ือ 
ลำดับที่ รายการ จำนวน / หน่วย งบประมาณ 

1 ค่าชุดแข่งขันกรีฑา - 7,000 
2 เบี้ยเลี้ยงนักกีฬา - 2,500 
3 ค่าใช้สอยอ่ืน ๆ - 500 

 
6. การประเมินผล 

กิจกรรม ตัวช้ีวัดความสำเร็จ เป้าหมาย 
วิธีการวัดผล
ประเมินผล 

เครื่องมือวัด
ประเมินผล 

การแข่งขันกรีฑา
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

เชิงคุณภาพ 
1. ร้อยละของผู้เรียนมีสุขนิสัย 
    ในการดูแลสุขภาพและออก 
     กำลังกายอย่างสม่ำเสมอ 

ร้อยละ  
50 

1.สำรวจความพึง   
   พอใจ 
2.แบบบันทึก 

1. แบบสำรวจ 
    ความพึงพอใจ 
2. แบบบันทึกผล  
    การแข่งขัน 

 2.  ร้อยละของผู้เรียนเห็น 
    คุณค่าในตนเองมีความมั่นใจ  
    กล้าแสดงออกอย่าง 
    เหมาะสม 

   

 3.  ร้อยละของผู้เรียนมีมนุษย์  
     สัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติ 
     ผู้อื่น 

   

กิจกรรม รายละเอียด 

 
ลักษณะรายจ่ายงบประมาณ 

 

การใช้จ่าย
งบประมาณ 

ค่าตอบ 
แทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่า
วัสดุ 

รวม 
ภาค

เรียนที่  
1 

ภาค
เรียนที่  

2 
การแข่งขันกรีฑาจังหวัดสุราษฎร์ธานี - ค่าชุดแข่งขันกรีฑา 

- ค่าเบี้ยเลี้ยงเก็บตัว  
  นักกีฬา 
- ค่าใช้สอยอ่ืน ๆ 

- 
- 
 
- 

10,000 
5,000 

 
5,000 

- 
- 
 
- 

10,000 
5,000 

 
5,000 

/ 
/ 
 
/ 
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โรงเรียนพรุพีพิทยาคม สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร  
  
 

กิจกรรม ตัวช้ีวัดความสำเร็จ เป้าหมาย 
วิธีการวัดผล
ประเมินผล 

เครื่องมือวัด
ประเมินผล 

 เชิงปริมาณ 
4. ร้อยละของผู้เรียนสร้าง  
    ผลงานจากการเข้าร่วม   
    กิจกรรมด้านกีฬา 

   

 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

นักเรียนสร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันกรีฑาจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
   
 ลงชื่อ……………………………… ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 
           (                                              ) 
ลงชื่อ……………………………… ผู้รับผิดชอบโครงการ 
           (                                              ) 
ลงชื่อ……………………………… ผู้เห็นชอบโครงการ 
           (                                              ) 
หัวหน้ากลุ่มงาน/กลุ่มสาระ…………………………….. 
 
             

 
ลงชื่อ……………………………… ผู้เห็นชอบโครงการ 
     (                                              ) 
     หัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณและแผนงาน  
 
    O   อนุมัติ                 O   ไม่อนุมัต ิ    
ลงชื่อ……………………………… ผู้อนุมัติโครงการ 
               นางจันทนี    รักษ์ธรรม 
      ผู้อำนวยการโรงเรียนพรุพีพิทยาคม 
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โรงเรียนพรุพีพิทยาคม สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร  
  
 

แบบเสนอกิจกรรมในโครงการ/งาน 
โรงเรียนพรุพีพิทยาคม  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี-ชุมพร 

ประจำปีการศึกษา  2565 
   
กิจกรรม        ส่งเสริมความเป็นเลิศทางกีฬา 
สนองยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ของสพฐ.   พันธกิจที่ 3 พัฒนาศักยภาพและคุณภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะตาม

หลักสูตรและคุณลักษณะในศตวรรษที่ 21  
นโยบายที่ 2 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือความสามารถในการแข่งขัน
ระดับประเทศ 

สนองยุทธศาสตร์ของสพม.11    ยุทธศาสตร์ที่ 2  ด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัด 
                                    การศึกษาเพ่ือสร้างขีดความสมารถในการแข่งขัน 

สนองยุทธศาสตร์โรงเรียน   ยุทธศาสตร์ข้อที่ 4  พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษากระบวนการ
จัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญตามมาตรฐานสากล 

ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม     นายโสภณ  หนูวุ่น 
กลุ่มงาน/กลุ่มสาระท่ีรับผิดชอบกิจกรรม   การสาระสุขศึกษาและพลศึกษา 
ลักษณะโครงการ/กิจกรรม    (     )  ใหม่ (  /   )  ต่อเนื่อง (     )  งานประจำ 
สอดคล้องการประกันคุณภาพ  มฐ   1  (   1.2   ) ( 4 ) 
สนับสนุนพันธกิจโรงเรียน    พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเพ่ือสนองต่อความแตกต่างระหว่าง 

บุคคล  ให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานสากลสู่
ความเป็นเลิศทางวิชาการท่ียั่งยืน 

สนับสนุนเป้าประสงค์ของโรงเรียน    หลักสูตรสถานศึกษาสนองต่อความแตกต่างระหว่างบุคคลให้ 
ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานสากลและสู่ความเป็น
เลิศทางวิชาการท่ียั่งยืน 

1. หลักการและเหตุผล   
 

2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือให้ผู้เรียนมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกกำลังกายสม่ำเสมอ 
 2.2 เพ่ือให้ผู้เรียนเห็นคุณค่าในตนเอง  มีความมั่นใจ  กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม 
 2.3 เพ่ือให้ผู้เรียนมีผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมด้านกีฬา   
 
3. เป้าหมาย  
 3.1   เชิงปริมาณ    นักเรียนโรงเรียนพรุพีพิทยาคมร่วมแข่งขันตามชนิดกีฬา  ปีการศึกษา  2565     
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 3.2   เป้าหมายเชิงคุณภาพ   นักเรียนมีผลงานจากการเข้าร่วมแข่งขันแต่ละชนิดกีฬา  ร้อยละ  50 
       4.   กิจกรรม/ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย/ระยะเวลา/สถานที่ 

 
ที ่

 
กิจกรรม/ขั้นตอน 

 
ตัวชี้วัด 

ค่า
เป้าหมาย 

ระยะเวลา
ดำเนิน

กิจกรรม 

 
สถานที่

ดำเนินงาน 

 
ผู้รับผิดชอบ 

1 ส่งเสริมความเป็นเลิศทาง
กีฬา 
- ประชุมชี้แจงนักเรียน 
- คัดเลือก/ฝึกซ้อม
นักกีฬา 
- เข้าร่วมการแข่งขัน 
- ประเมินผล สรุป
รายงานผล 
 

ข้อ 1.2       
  ( 4 ) 

ร้อยละ  
50 

พ.ค.65 
- 

เม.ย.66 

โรงเรียนพรุพี
พิทยาคม 

นายโสภณ  หนู
วุ่น 

 
5.    งบประมาณกิจกรรม 

งบประมาณ        
เงินอุดหนุน          10,000 บาท 
รวมทั้งสิ้น          10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) 
 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

เงินอุดหนุน 
เรียนฟรี 15 

ปี 
รายได้ อ่ืน ๆ รวม 

ส่งเสริมความเป็นเลิศ
ทางกีฬา 

10,000 - - - 10,000 

      
รวม 10,000 - - - 10,000 
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ประมาณการค่าใช้จ่าย 

 
กิจกรรม 

 
รายละเอียด 

 
ลักษณะรายจ่ายงบประมาณ 

 

การใช้จ่าย
งบประมาณ 

ค่าตอบ 
แทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ รวม 
ภาค

เรียนที่  
1 

ภาค
เรียนที่  

2 
ส่งเสริมความเป็นเลิศทางกีฬา ค่าใช้จ่ายการแข่งขัน

ตามชนิดกีฬา 
- 10,000 - 10,000 / / 

 หมายเหตุ  งบประมาณถัวจ่ายทุกรายการ 
 

วัสดุอุปกรณ์ / รายการสิ่งของท่ีจะซ้ือ 
ลำดับที่ รายการ จำนวน / หน่วย งบประมาณ 

1 ค่าใช้จ่ายการแข่งขันตามชนิดกีฬา - 10,000 
 

6.    การประเมินผล 

กิจกรรม ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
เป้าหมา

ย 
วิธีการวัดผล
ประเมินผล 

เครื่องมือวัด
ประเมินผล 

ส่งเสริมความเป็นเลิศทางกีฬา เชิงคุณภาพ 
1. ร้อยละของผู้เรียนมีสุขนิสัย  
    ในการดูแลสุขภาพและออก    
     กำลังกายสม่ำเสมอ 
 

ร้อยละ  
50 

1.สำรวจความพึง   
   พอใจ 
2.บันทึกผลการ  
   แข่งขัน 

1. แบบสำรวจ 
    ความพึงพอใจ 
2. แบบบันทึกผล  
    การแข่งขัน 

 เชิงปริมาณ 
2. ร้อยละของผู้เรียนสร้าง  
    ผลงานจากการเข้าร่วม   
    กิจกรรมด้านกีฬา 

   

 
7.    ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

นักเรียนได้แสดงออกถึงความสามารถทางด้านกีฬาเต็มศักยภาพและพัฒนาตนเองจนประสบ
ความสำเร็จ 
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 ลงชื่อ……………………………… ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 
     (                                              ) 
ลงชื่อ……………………………… ผู้รับผิดชอบโครงการ 
     (                                              ) 
ลงชื่อ……………………………… ผู้เห็นชอบโครงการ 
     (                                              ) 
หัวหน้ากลุ่มงาน/กลุ่มสาระ…………………………….. 
 

 
ลงชื่อ……………………………… ผู้เห็นชอบโครงการ 
   (                                              ) 
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณและแผนงาน  
      O   อนุมัติ                 O   ไม่อนุมัติ     
ลงชื่อ……………………………… ผู้อนุมัติโครงการ 
               นางจันทนี    รักษ์ธรรม 
      ผู้อำนวยการโรงเรียนพรุพีพิทยาคม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนปฏิบัติราชการประจำปีการศึกษา 2565                         335 

โรงเรียนพรุพีพิทยาคม สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร  
  
 

แบบเสนอกิจกรรมในโครงการ/งาน 
โรงเรียนพรุพีพิทยาคม  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี-ชุมพร 

ประจำปีการศึกษา  2565 
กิจกรรม       กรีฑาสี 
สนองยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ของสพฐ.   พันธกิจที่ 3 พัฒนาศักยภาพและคุณภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะตาม 

หลักสูตรและคุณลักษณะในศตวรรษที่ 21  
สนองยุทธศาสตร์ของสพม.11    ยุทธศาสตร์ที่ 2  ด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัด 

                                     การศึกษาเพ่ือสร้างขีดความสมารถในการแข่งขัน 
สนองยุทธศาสตร์โรงเรียน    ยุทธศาสตร์ข้อที่ 4  พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษากระบวนการ 

จัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น 
                                       สำคัญตามมาตรฐานสากล 

ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม     นายโสภณ  หนูวุ่น 
กลุ่มงาน/กลุ่มสาระท่ีรับผิดชอบกิจกรรม  การสาระสุขศึกษาและพลศึกษา 
ลักษณะโครงการ/กิจกรรม    (     )  ใหม่ (  /   )  ต่อเนื่อง (     )  งานประจำ 
สอดคล้องการประกันคุณภาพ  มฐ   1  (   1.2   ) ( 4 ) 
สนับสนุนพันธกิจโรงเรียน    พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเพ่ือสนองต่อความแตกต่างระหว่าง 

บุคคล  ให้ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถตามมาตรฐานสากลสู่ 
ความเป็นเลิศทางวิชาการท่ียั่งยืน 

สนับสนุนเป้าประสงค์ของโรงเรียน   หลักสูตรสถานศึกษาสนองต่อความแตกต่างระหว่างบุคคลให้ 
ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถตามมาตรฐานสากลและสู่ความเป็น 
เลิศทางวิชาการท่ียั่งยืน 
 

1. หลักการและเหตุผล   
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542  แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที ่2) พ.ศ.2545ได้กำหนดให้

สถานศึกษาจัดการศึกษาโดยเน้นความสำคัญทั้งด้านความรู้ คุณธรรม กระบวนการเรียนรู้โดยบูรณาการความรู้
เกี่ยวกับศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม  การกีฬา  ภูมิปัญญาท้องถิ่นและภูมิปัญญาไทยเข้าด้วยกัน  โดยมีการ
ประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา  พ.ศ.2553ที่ปรับปรุง
ใหม่รวมทั้งนโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่ 2 ที่กำหนดเป้าหมายอย่างชัดเจนในการพัฒนาคุณภาพ
คนไทยและการศึกษาไทยในอนาคต   ดังนั้นเพื่อให้ผู้เรียนได้มีการพัฒนาการทางด้านร่างกาย  อารมณ์  สังคม
และสติปัญญา  อีกทั้งสนองการปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ จึงได้จัดทำโครงการนี้ 
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2. วัตถุประสงค์ 
2.1   ผู้เรียนร่วมและแสดงออกถึงความสามารถด้านกีฬาเพ่ือสุขภาพกายและสุขภาพจิตใช้เวลาว่างให้

เป็นประโยชน์ กล้าแสดงออกในบทบาทที่ตนเองถนัดพร้อมทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
2.2   ผู้เรียนมีความสามารถทางด้านกีฬาเต็มตามศักยภาพมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดีอยู่ในสังคม

ได้อย่างมีความสุข 
          2.3   ผู้เรียนมีสุขภาพทางกายและสุขภาพทางจิตที่ดี มีผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรม 
 
3. เป้าหมาย  
         3.1   เชิงปริมาณ    ครูและนักเรียนโรงเรียนพรุพีพิทยาคม  ปีการศึกษา 2564  ทุกคน 

3.2   เป้าหมายเชิงคุณภาพ   ครูและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันกรีฑาสี  100 % 
        
4.   กิจกรรม/ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย/ระยะเวลา/สถานที่ 

 
ที ่

 
กิจกรรม/ขั้นตอน 

 
ตัวช้ีวัด 

ค่า
เป้าหมาย 

ระยะเวลา
ดำเนิน
กิจกรรม 

 
สถานที่

ดำเนินงาน 

 
ผู้รับผิดชอบ 

1 การแข่งขันกรีฑาสี 
- แบ่งกลุ่มคณะสี 
ฝึกซ้อมนักกีฬา 
  กองเชียร์ 
- ดำเนินการจัดการ
แข่งขัน 
- ประเมิน สรุปรายงาน
ผล 

ข้อ 1.2       
  ( 4 ) 

ร้อยละ  
100 

พ.ค.-
ส.ค.65 

โรงเรียนพรุพี
พิทยาคม 

นายโสภณ  หนู
วุ่นและคณะครู 

 
5. งบประมาณ 

เงินอุดหนุน          70,000 บาท 
      รวมทั้งสิ้น          70,000 บาท (เจ็ดหมื่นบาทถ้วน) 
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กิจกรรม 

งบประมาณ 

เงินอุดหนุน 
เรียนฟรี 15 

ปี 
รายได้ อ่ืน ๆ รวม 

การแข่งขันกรีฑาสี 70,000 - - - 70,000 
      

รวม 70,000 - - - 70,000 
 

รวมประมาณการค่าใช้จ่าย 

 
กิจกรรม 

 
รายละเอียด 

 
ลักษณะรายจ่ายงบประมาณ 

 

การใช้จ่าย
งบประมาณ 

ค่า
ตอบ 
แทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่า
วัสดุ 

รวม 
ภาค

เรียนที่  
1 

ภาค
เรียนที่  

2 
การแข่งขันกรีฑาสี 1. ค่าบำรุงคณะสี 

2. ค่ารางวัล(ขนม
ปัง)  
3. ค่าใช้สอยอ่ืน ๆ 

- 
- 
 
- 

40,000 
8,000 

 
22,000 

- 
- 
 
- 

40,000 
8,000 

 
22,000 

/ 
/ 
 
/ 

- 
- 
 
- 

กิจกรรม ตัวช้ีวัดความสำเร็จ เป้าหมาย 
วิธีการวัดผล
ประเมินผล 

เครื่องมือวัด
ประเมินผล 

การแข่งขันกรีฑาสี เชิงคุณภาพ 
1. ร้อยละของผู้เรียนมีสุขนิสัย  
    ในการดูแลสุขภาพและออก    
    กำลังกายสม่ำเสมอ 

 
ร้อยละ  
100 

 
1.สำรวจความพึง   
   พอใจ 
 

 
1. แบบสำรวจ 
    ความพึงพอใจ 
 

 2. ร้อยละของผู้เรียนเห็นคุณค่า  
    ในตนเองมีความมั่นใจกล้า 
     แสดงออกอย่างเหมาะสม 

 1.บันทึกการเข้า  
   ร่วมกิจกรรม 

1. แบบบันทึก  
    การเข้าร่วม  
    กิจกรรม 

 3. ร้อยละของผู้เรียนมีมนุษย์   
    สัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติ   
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หมายเหตุ  งบประมาณถัวจ่ายทุกรายการ 
 

6.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
นักเรียนได้แสดงออกถึงความสามารถทางด้านกีฬาเต็มศักยภาพและพัฒนาตนเองจนประสบ

ความสำเร็จ 
 

   
 ลงชื่อ……………………………… ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 
           (                                              ) 
ลงชื่อ……………………………… ผู้รับผิดชอบโครงการ 
           (                                              ) 
ลงชื่อ……………………………… ผู้เห็นชอบโครงการ 
           (                                              ) 
หัวหน้ากลุ่มงาน/กลุ่มสาระ…………………………….. 
 

 
ลงชื่อ……………………………… ผู้เห็นชอบ
โครงการ 
           (                                              
) 
     หัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณและ
แผนงาน  
                O   อนุมัติ                 O   ไม่
อนุมัต ิ    
ลงชื่อ……………………………… ผู้อนุมัติโครงการ 
               นางจันทนี    รักษ์ธรรม 
      ผู้อำนวยการโรงเรียนพรุพีพิทยาคม 

 

 
 
 

กิจกรรม ตัวช้ีวัดความสำเร็จ เป้าหมาย 
วิธีการวัดผล
ประเมินผล 

เครื่องมือวัด
ประเมินผล 

    ผู้อื่น 
 เชิงปริมาณ 

4. ร้อยละของผู้เรียนสร้าง     
    ผลงานจากการเข้าร่วม  
    กิจกรรมด้านศิลปะ/ดนตรี/  
    นาฏศิลป์/กีฬา/นันทนาการ   
    ตามจินตนาการ 

  
1.บันทึกการเข้า  
   ร่วมกิจกรรม 

 
1. แบบบันทึก  
    การเข้าร่วม  
    กิจกรรม 
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แบบเสนอกิจกรรมในโครงการ/งาน 
โรงเรียนพรุพีพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุราษฎร์ธานี  ชุมพร 

ประจำปีการศึกษา 2565 
กิจกรรม           วันภาษาไทยแห่งชาติ 
สนองยุทธศาสตร์ของสพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร   ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริม

การจัดการศึกษา เพื่อสร้างขีดความสามารถในการ
แข่งขัน 

สนองยุทธศาสตร์โรงเรียน                 ยุทธศาสตร์ข้อที่ 1 พัฒนาคุณภาพนักเรียนตาม 
มาตรฐานสากล 

ผู้รับผิดชอบโครงการ      นางสุนันทา แสงอนันต์ 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ    กลุ่มงานบริหารวิชาการ  
ลักษณะโครงการ               ใหม่       ต่อเนื่อง 
สอดคล้องการประกันคุณภาพ     มฐ.1 (1.1) ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน 
สนับสนุนพันธกิจโรงเรียน                       จัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ  

เทียบเคียงมาตรฐานสากล                     
สนับสนุนเป้าประสงค์ของโรงเรียน   ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและศักยภาพ 

เป็นพลโลก 
 
1. หลักการและเหตุผล 

ภาษาไทยเป็นภาษาประจำชาติของคนไทย ทั้งเป็นเอกลักษณ์แสดงความเป็นเอกราชมาช้านาน คน
ไทย ใช้ภาษาไทยเป็นสื่อกลางในการติดต่อสื่อสารในชีวิตประจำวัน ภาษาไทยเป็นพื้นฐานสำคัญในการศึกษา
เล่าเรียนวิชา อ่ืน ๆ ให้ได้ผลดี แต่ในปัจจุบันผลของความเจริญอย่างรวดเร็วในด้านต่าง ๆ ส่งผลกระทบต่อการ
ใช้ภาษาไทยอย่าง มากโดยเฉพาะในกลุ่มเยาวชนในวัยศึกษาเล่าเรียน ทำให้ภาษาไทยเสื่อมลงเป็นผลเสียต่อ
เอกลักษณ์และคุณค่าภาษา อันเป็นสมบัติของชาติและสืบเนื่องจากรัฐบาลได้กำหนดให้วันที่ 29 กรกฎาคม 
ของทุกปี เป็นวันภาษาไทยแห่งชาติ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เห็นความสำคัญของวันดังกล่าว จึงได้จัด
กิจกรรมโครงการวันภาษาไทยขึ้น เพ่ือให้ นักเรียนได้ช่วยกันอนุรักษ์และใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องต่อไป 
 
2. วัตถุประสงค์  

2.1 เพ่ือปลูกฝังให้นักเรียนเห็นคุณค่าและช่วยกันรักษาภาษาไทยให้คงอยู่ต่อไป 
2.2 เพ่ือให้นักเรียนใช้ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารได้อย่างถูกต้อง 
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3. เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 

   3.1.1 นักเรียนร้อยละ 90 ได้เข้าร่วมกิจกรรมวันภาษาไทย 
   3.1.2 นักเรียนร้อยละ80 มีความสามารถในการฟัง พูด อ่านและเขียนภาษาไทยได้ถูกต้อง 
 
3.2 เชิงคุณภาพ 
   3.2.1นักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับความเป็นมาของวันภาษาไทยแห่งชาติ 
   3.2.2 นักเรียนตระหนักถึงความสำคัญของภาษาไทย การใช้ภาษาไทยที่ถูกต้อง 

 
4. กิจกรรม/ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย/ระยะเวลา/สถานที่ 

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอน ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
ระยะเวลาดำเนิน

กิจกรรม 
สถานที่ดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

1 - ประชุม
คณะกรรมการเพ่ือ
แบ่งหน้าที่รับผิดชอบ 
-จัดทำโครงการเสนอ
ผู้บริหาร 

ร้อยละร้อย
ของคณะครู
กลุ่มสาระ
และนักเรียน
แกนนำเข้า
ประชุมและ
แบ่งหน้าที่
รับผิดชอบ 

100 12 กรกฎาคม 2565 โรงเรียนพรุพีพิทยาคม ครูกลุ่มสาระ
ภาษาไทย 

2 ดำเนินงานตาม
โครงการ 

ร้อยละ80 
ของนักเรียน
ได้เข้าร่วม
กิจกรรม 

80 15-29 กรกฎาคม
2565 

โรงเรียนพรุพีพิทยาคม ครูกลุ่มสาระ
ภาษาไทย 

3 สรุปผลการจัด
กิจกรรมและรายงาน
ผลต่อผู้บริหาร 

ร้อยละ80 
ของกิจกรรม
ที่จัดประสบ
ความสำเร็จ 

80 1สิงหาคม2565 โรงเรียนพรุพีพิทยาคม นางสุนันทา 
แสงอนันต์ 
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5. งบประมาณ 
 เงินอุดหนุน 3,000 บาท 

รวมทั้งสิ้น 3,000 บาท (สามพันบาทถ้วน) 
 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

เงินอุดหนุน เรียนฟรี 15 ปี รายได้ อ่ืน ๆ รวม 

ดำเนินงานตามโครงการ 3,000 - - - 3,000 

รวม 3,000    3,000 

ประมาณค่าใช้จ่าย 

กิจกรรม รายละเอียด 

ลักษณะรายจ่ายงบประมาณ การใช้จ่ายงบ 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 
ภาคเรียน
ที่ 1 

ภาค
เรียนที่ 
2  

ดำเนินงานตาม
โครงการ 

-จัดบอร์ดวันภาษาไทย 
-รางวัลผู้เข้าประกวดการ
คักลายมือและประกวด
ตอบคำถาม 

  1,500 
1,500 

1,500 
1,500 
 

กรกฎาคม  

รวม   3,000 3,000   
*หมายเหตุ งบประมาณถัวจ่ายทุกรายการ 

 
วัสดุอุปกรณ์/รายการสิ่งของที่จะซ้ือ 

ลำดับที่ รายการ จำนวน/หน่วย งบประมาณ 
1 กระดาษขาวเทา กระดาษสี 10 แผ่น 500 
2 ของรางวัล 10 ชิ้น 500 

รวมงบประมาณ (หนึ่งพันบาท)  1,000 บาท 
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6. การประเมินผล 
 

กิจกรรม ตัวช้ีวัดความสำเร็จ เป้าหมาย 
วิธีการวัด 
ประเมินผล 

เครื่องมือวัด
ประเมินผล 

-จัดบอร์ดวันภาษาไทย 
 

นักเรียนร้อยละ80 ได้
รู้ประวัติความเป็นมา
ของวันภาษาไทย 

ร้อยละ 80 สรุปจากสมุด
ลงทะเบียนเข้าร่วม
กิจกรรม 

สมุดลงทะเบียนเข้า
ร่วมกิจกรรม 

-ประกวดการคัดลายมือและ
ประกวดตอบคำถาม 

นักเรียนร้อยละ80 ได้
เข้าร่วมกิจกรรมและ
แสดงความสามารถ
ทางภาษาได้อย่างเต็ม
ความสามารถ 

ร้อยละ80 -สรุปจากสมุด
ลงทะเบียนเข้าร่วม
กิจกรรม 
-สรุปแบบประเมิน
ความพึงพอใจ 

-สมุดลงทะเบียนเข้า
ร่วมกิจกรรม 
-แบบประเมินความ
พึงพอใจ 

 
 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. เพ่ือให้นักเรียนเกิดความรู้ความเข้าใจในการใช้ภาษาไทยที่ถูกต้องมากข้ึน 
2. นักเรียนรักและภาคภูมิใจในวัฒนธรรมไทยมากขึ้น 

 
 
ลงชื่อ.....................................................ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 
           (นางสุนันทา  แสงอนันต์) 
 
ลงชื่อ.......................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
        (........................................................) 
     หัวหน้ากลุ่มงาน/ฝ่าย……………………………………. 
 
ลงชื่อ........................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
        (........................................................) 
   หัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณและแผนงาน 
 

 
ลงชื่อ......................................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 
      (........................................................) 
 
                 อนุมัติ        ไม่อนุมัติ 
 
ลงชื่อ.............................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                   (นางจันทนี  รักษ์ธรรม) 
             ผู้อำนวยการโรงเรียนพรุพีพิทยาคม 
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โครงการที่ 5 
โครงการพัฒนาระบบการบริหาร 

จัดการศึกษาด้วยหลักธรรมมาภิบาล  
เน้นการมีส่วนร่วม 
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แบบเสนอกิจกรรมในโครงการ/งาน 
โรงเรียนพรุพีพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุราษฎร์ธานี  ชุมพร 

ประจำปีการศึกษา 2565 
ชื่อโครงการ     โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาด้วยหลักธรรมมา 
     ภิบาล เน้นการมีส่วนร่วม 
กิจกรรม      ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา 
สนองยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ของสพฐ.  พันธกิจที่ 7  ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา

ทุกระดับ และจัดการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีเพ่ือพัฒนาสู่ 
Thailand 4.0 
นโยบายที่ 6  ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 

สนองยุทธศาสตร์ของ สพม.สฎชพ. ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการสง่เสรมิ พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
สนองยุทธศาสตร์โรงเรียน  ยุทธศาสตร์ข้อที่ 5. พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาด้วย 

หลักธรรมมาภิบาล เน้นการมีส่วนร่วม 
ผู้รับผิดชอบโครงการ     นางสาวสุพัตรา จุ้ยจำนงค์ 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ   กลุ่มงานบริหารแผนงานและงบประมาณ 

ลักษณะโครงการ              ใหม่       ต่อเนื่อง 

สอดคล้องการประกันคุณภาพ    มฐ.2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 

สนับสนุนพันธกิจโรงเรียน    พัฒนาการบริหารจัดการตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพ 

สนับสนุนเป้าประสงค์ของโรงเรียน มีการบริหารจัดการตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพ 

 

1. หลักการและเหตุผล 
 หลักสูตรสถานศึกษาเป็นหลักสูตรที่โรงเรียนเป็นผู้จัดทำขึ้นโดยยึดหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน 2551 ซึ่งถือว่าเป็น หลักสูตรแกนกลางของประเทศ เป็นกรอบและทิศทางในการพัฒนาหลักสูตรให้
เป็นหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล เพื่อพัฒนาคุณภาพ ผู้เรียนให้มีทั้งความรู้ ทั กษะ ความสามารถระดับ
มาตรฐานสากล มีความเป็นเลิศทางวิชาการก้าวหน้าทางเทคโนโลยีมีสิ่งแวดล้อมที่ดี มี คุณธรรม รักความเป็น
ไทย ดำรงชีวิตในสังคมไทยและสังคมโลกอย่างเป็นสุข จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีกระบวนการนิเทศ ติดตาม 
ปรับปรุง วิจัยและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ให้มีคุณภาพระดับมาตรฐานสากล กลุ่มบริหารวิชาการจึง
ดำเนินการให้มีโครงการวิจัยและ พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาขึ้นเพ่ือขับเคลื่อนการวิจัยและพัฒนาหลักสูตรให้
มีคุณภาพ 
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2. วัตถุประสงค ์
1. เพ่ือส่งเสริมให้มีการวิจัยและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 

 2. เพื่อสนับสนุนให้มีการปรับปรุงและจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาให้มีความหลากหลายเหมาะสมกับ
ความแตกต่างและศักยภาพของ ผู้เรียน ท้องถิ่น และเป็นหลักสูตรที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

3.  เป้าหมาย 
     3.1 เชิงปริมาณ 
 3.1.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนพรุพีพิทยาคม   จำนวน 36 คน 
      3.2 เชิงคุณภาพ 

3.2.1 มีการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ร้อยละ 100 
3.2.2 หลักสูตรสถานศึกษาที่ปรับปรุงมีความเหมาะสมและเป็นหลักสูตรที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

4. กิจกรรม/ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย/ระยะเวลา/สถานที ่
 

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอน ตัวช้ีวัด 
ค่า 
เป้า 

หมาย 

ระยะเวลา
ดำเนิน
กิจกรรม 

สถานที่
ดำเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

1 กิจกรรมพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา 
- ประชุมคณะทำงาน
เพ่ือชี้แจงโครงการฯ 
และมอบหมายภาระ
งาน 
- ดำเนินงานตาม
โครงการฯ 
- จัดประชุมปฏิบัติการ
พัฒนาหลักสูตร 
- จัดทำคำสั่งหน้าที่
ความรับผิดชอบและ
ภาระงานของ
บุคคลากรแต่ละกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ 
- ดำเนินการจัดทำ
หลักสูตรสถานศึกษา 

ร้อยละของ
สถานศึกษามีการ
พัฒนาหลักสูตร
ทุกกลุ่มสาระฯ 

100 พ.ค. 
2565 

- 
มี.ค. 
2566 

โรงเรียน 
พรุพีพิทยาคม 

นางสาวสุพัตรา 
จุ้ยจำนงค์ 
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ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอน ตัวช้ีวัด 
ค่า 
เป้า 

หมาย 

ระยะเวลา
ดำเนิน
กิจกรรม 

สถานที่
ดำเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

- รวบรวมหลักสูตร
ของแต่ละกลุ่มสาระ
การเรียนรู้และนำมา
จัดทำหลักสูตร
สถานศึกษา 

2 กิจกรรมจัดทำ
ประมวลรายวิชา 
- จัดประชุมปฏิบัติการ
ทบทวน ปรับปรุง
รายวิชา 
- จัดทำคำสั่งหน้าที่
ความรับผิดชอบและ
ภาระงานของ
บุคคลากรแต่ละกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ 

ร้อยละของ
สถานศึกษามีการ
จัดทำประมวล
รายวิชาทุกกลุ่ม
สาระฯ  

100 พ.ค. 
2565 

- 
มี.ค. 
2566 

โรงเรียน 
พรุพีพิทยาคม 

นางสาวสุพัตรา 
จุ้ยจำนงค์ 

3 กิจกรรมประเมิน
หลักสูตรสถานศึกษา 
- จัดประชุมเพ่ือ
ประเมินหลักสูตร
สถานศึกษา 
- จัดทำคำสั่งหน้าที่
ความรับผิดชอบและ
ภาระงานของ
บุคคลากรแต่ละกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ 
- ประเมินหลักสูตร
สถานศึกษา 

ร้อยละของ
สถานศึกษามีการ
ประเมินหลักสูตร
ทุกกลุ่มสาระฯ  

100 พ.ค. 
2565 

- 
มี.ค. 
2566 

โรงเรียน 
พรุพีพิทยาคม 

นางสาวสุพัตรา 
จุ้ยจำนงค์ 
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5. งบประมาณ 
เงินอุดหนุน 18,600 บาท 
รวมทั้งสิ้น  18,600 บาท ( หนึ่งหม่ืนแปดพันหกร้อยบาทถ้วน ) 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

เงินอุดหนุน เรียนฟรี 15 ปี รายได้ อ่ืน ๆ รวม 

กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  15,600   15,600 

กิจกรรมจัดทำประมวลรายวิชา  2,000   2,000 

กิจกรรมประเมินหลักสูตรสถานศึกษา  1,000   1,000 

รวม  18,600   18,600 

 

ประมาณการค่าใช้จ่าย   

กิจกรรม รายละเอียด 

ลักษณะรายจ่ายงบประมาณ การใช้จ่ายงบ 

ค่า
ตอบ 
แทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ รวม 
ภาค
เรียน
ที่ 1 

ภาค
เรียน 
ที่ 2 

กิจกรรมที่ 1 
กิจกรรมพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา 

 
- ค่าตอบแทนวิทยากร 
( 2 คน ×600 × 3 ×2 
) 
- ค่าใช้สอยในการ
พัฒนาหลักสูตร 
- ค่าวัสดุในการ
ปรับปรุงหลักสูตร 

6,400 7,200 2,000 15,600   

กิจกรรมที่ 2 
กิจกรรมจัดทำประมวล
รายวิชา 

 
- ค่าวัสดุในการจัดทำ
ประมวลรายวิชา 
 

  

2,000 2,000  

 

กิจกรรมที่ 3    1,000 1,000   
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กิจกรรม รายละเอียด 

ลักษณะรายจ่ายงบประมาณ การใช้จ่ายงบ 

ค่า
ตอบ 
แทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ รวม 
ภาค
เรียน
ที่ 1 

ภาค
เรียน 
ที่ 2 

กิจกรรมประเมิน
หลักสูตรสถานศึกษา 

- ค่าวัสดุในการจัดทำ
การประเมินหลักสูตร
สถานศึกษา 

รวม 6,400 7,200 5,000 18,600   

  *หมายเหตุ งบประมาณถัวจ่ายทุกรายการ 
 
 วัสดุอุปกรณ์/รายการสิ่งของท่ีจะซื้อ 

ลำดับ
ที ่

รายการ จำนวน/หน่วย งบประมาณ 

1 กระดาษปรู๊ฟ (25 แผ่น/แพ็ค) 2 แพ็ค  394 

2 ปากกาเมจิกเคมี 2 หัว (12 ด้าม/แพ็ค) 3 แพ็ค 585 
3 กาว 2 หน้าแบบบาง 5 ม้วน 170 

4 ไม้บรรทัดพลาสติก 12 นิ้ว 1 โหล 120 

5 ดินสอไม้ (50 ด้าม/แพ็ค) 1 แพ็ค 125 
6 ยางลบดินสอ (50 ก้อน/กล่อง) 1 กล่อง 165 

7 กระดาษการ์ดสี A4 120 แกรม สีเขียว ชมพู ฟ้า  3 แพ็ค 576 

8 เครื่องเหลาดินสอ 1 อัน 365 
9 กระดาษโฟโต้ชนิดมันเงา 180 แกรม (50 แผ่น/แพ็ค) 3 แพ็ค 480 

10 ซองพลาสติกใสเอนกประสงค์ A4 ( 100 ซอง/แพ็ค) 2 แพ็ค 310 

11 กระดาษโพสต์-อิท 1 แพ็ค 60 
12 กระดาษถ่ายเอกสาร A4 80 (แกรม 5 รีม/ลัง) 1 ลัง 455 

13 ตัวหนีบสีดำ ขนาด 51 มม. (12 ตัว/กล่อง ) 3 กล่อง 126 
14 ลวดเย็บกระดาษ ขนาด No.10 (24กล่อง/แพ็ค) 2 แพ็ค  534 

15 คลิปเสียบกระดาษ (คลิป) 3 กระปุก 246 

16 มีดคัตเตอร์  6 อัน 243 
17 ปากกาเน้นข้อความ 2 ด้าม 46 

รวมงบประมาณ (หนึ่งหม่ืนห้าพันบาทถ้วน)  5,000 บาท 
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6. การประเมินผล 

กิจกรรม 
ตัวช้ีวัด

ความสำเร็จ 
เป้าหมาย 

วิธีการวัดผล
ประเมินผล 

เครื่องมือวัด
ประเมินผล 

กิจกรรมที่ 1  
กิจกรรมพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา 

เชิงคุณภาพ 
 
เชิงประมาณ 

ระดับดี 
 

ร้อยละ 
100 

1.สังเกต 
2.สอบถาม 
3.ประเมินความพึง
พอใจการใช้
หลักสูตร 

1.แบบสังเกต 
2.แบบสอบถาม 
3.แบบประเมินความพึง
พอใจการใช้หลักสูตร 

กิจกรรมที่ 2 
กิจกรรมจัดทำประมวล
รายวิชา 

เชิงคุณภาพ 
 
เชิงประมาณ 

ระดับดี 
 

ร้อยละ 
100 

1.สังเกต 
2.สอบถาม 
3.ประเมินความพึง
พอใจ 

1.แบบสังเกต 
2.แบบสอบถาม 
3.แบบประเมินความพึง
พอใจ 

กิจกรรมที่ 3 
กิจกรรมประเมิน
หลักสูตรสถานศึกษา 

เชิงคุณภาพ 
 
เชิงประมาณ 

ระดับดี 
 

ร้อยละ 
100 

1.สังเกต 
2.สอบถาม 
3.ประเมินหลักสูตร
สถานศึกษา 

1.แบบสังเกต 
2.แบบสอบถาม 
3.แบบประเมิน
หลักสูตรสถานศึกษา 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  1. หลักสูตรสถานศึกษามีความเป็นสากลหลากหลายเหมาะสมกับความแตกต่างและศักยภาพของ
ผู้เรียน 
  2. ครูผู้สอนได้รับการพัฒนาการเรียนการสอน 
 
 



แผนปฏิบัติราชการประจำปีการศึกษา 2565                         350 

โรงเรียนพรุพีพิทยาคม สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร  
  
 

 
ลงชื่อ ..........................................ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 
      ( นางสาวสุพัตรา จุ้ยจำนงค์ ) 
        
ลงชื่อ ..........................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
            ( นางสาวฏรินทร คงมณี ) 
          หัวหน้ากลุ่มบริหารวชิาการ 
       
ลงชื่อ ..........................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
              (                   ) 
    หัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณและแผนงาน  

 
ลงชื่อ ....................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 
      ( นางสาวฏรินทร คงมณี ) 
     
           อนุมัติ              ไม่อนุมัติ 

 
 

ลงชื่อ......................................ผู้อนุมัติโครงการ 
             (นางจันทนี  รักษ์ธรรม) 
        ผู้อำนวยการโรงเรียนพรุพีพิทยาคม 
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แบบเสนอกิจกรรมในโครงการ/งาน 
โรงเรียนพรุพีพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุราษฎร์ธานี  ชุมพร 

ประจำปีการศึกษา 2565 
 
กิจกรรม      การพัฒนาระบบงานทะเบียนนักเรียน 
สนองยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ของสพฐ.  พันธกิจที่ 7  ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา

ทุกระดับ และจัดการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีเพ่ือพัฒนาสู่ 
Thailand 4.0 
นโยบายที่ 6  ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 

สนองยุทธศาสตร์ของ สพม.สฎชพ. ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการสง่เสรมิ พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
สนองยุทธศาสตร์โรงเรียน  ยุทธศาสตร์ข้อที่ 5. พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาด้วย 

หลักธรรมมาภิบาล เน้นการมีส่วนร่วม 
ผู้รับผิดชอบโครงการ     นางสาวสุพัตรา จุ้ยจำนงค์ 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ   กลุ่มงานบริหารแผนงานและงบประมาณ 

ลักษณะโครงการ              ใหม่       ต่อเนื่อง 

สอดคล้องการประกันคุณภาพ    มฐ.2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 

สนับสนุนพันธกิจโรงเรียน    พัฒนาการบริหารจัดการตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพ 

สนับสนุนเป้าประสงค์ของโรงเรียน มีการบริหารจัดการตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพ 

 

1. หลักการและเหตุผล 
 งานทะเบียนนักเรียนเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินการงานของโรงเรียนที่ต้องรับผิดชอบเกี่ยวกับการ
ออกเอกสารหลักฐานต่างๆ ของนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่และที่จบการศึกษาไปแล้ว อีกทั้งยังดำเนินงานเรื่อง 
การจัดทำข้อมูลสารสนเทศในระบบ SGS การส่งข้อมูล GPA และ PR ของโรงเรียน การดูแลการส่งคะแนนผล
การเรียนของผู้สอน การบันทึกผลการเรียนในระบบ SGS การแจ้งผลการเรียนของนักเรียน การพัฒนาจะ
เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพจึงขึ้นอยู่กับการดำเนินงานอย่างมีระบบ มีเครื่องมือและอุปกรณ์
ที่ทันสมัยมีความสะดวกในการค้นหาเอกสารและสามารถปฏิบัติงานอย่างถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของทาง
ราชการ  
 งานทะเบียนนักเรียนโรงเรียนพรุพีพิทยาคมตระหนักและเห็นความสำคัญต่อการจัดทำข้อมูลเกี่ยวกับ
นักเรียน และคำนึงถึงประโยชน์ของนักเรียนเป็นสำคัญจึงได้จัดกิจกรรมการจัดทำข้อมูลทะเบียนนักเรียน การ
ให้บริการการขอเอกสารแสดงผลการเรียนหรือใบรับรอง การตรวจสอบวุฒิการศึกษา การจัดทำเอกสารการจบ
หลักสูตรของนักเรียนระดับชั้น ม.3 และ ม.6 และการมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษาขึ้น 
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2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือให้การจัดทำข้อมูลเกี่ยวกับงานทะเบียนมีความเป็นระบบ ครอบคลุม มีความทันสมัยและทันต่อ

การใช้งาน 
2.2 เพ่ือให้การปฏิบัติงานเกี่ยวกับเอกสารเป็นไปอย่างถูกต้อง รวดเร็ว 
2.3 เพ่ือให้การบริการเกิดความสะดวกและทันเวลาที่กำหนด 

3.  เป้าหมาย 
     3.1 เชิงปริมาณ 
 - มีการจัดทำข้อมูลและพัฒนางานระบบข้อมูล สัปดาห์ละ 3 ครั้ง 
 - มีการจัดทำเอกสารทางการศึกษา สัปดาห์ละ 3 ครั้ง 
 - ให้บริการฝ่ายเอกสารงานทะเบียนนักเรียน ครู และประชาชนทั่วไปตลอดปีการศึกษา 2565 
     3.2 เชิงคุณภาพ 

- สามารถทำงานได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 
- ผู้รับบริการและผู้ที่เกี่ยวข้องเกิดความพึงพอใจในการบริการ 
 

4. กิจกรรม/ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย/ระยะเวลา/สถานที ่

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอน ตัวช้ีวัด 
ค่า

เป้าหมาย 

ระยะเวลา
ดำเนิน
กิจกรรม 

สถานที่
ดำเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

1 การจัดทำข้อมูลทะเบียนนักเรียน 
- จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน 
- ดำเนินการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ 
- การจัดทำข้อมูลนักเรียน การ
จัดทำแฟ้มประวัตินักเรียนเข้าใหม่ 
การจัดทำสถิตินักเรียน การย้าย
เข้า-ออก การเทียบโอนรายวิชา  

ร้อยละของ
ข้อมูล
ทะเบียน
นักเรียน 

100 พ.ค. 2565 
- 

มิ.ย. 2565 

โรงเรียน 
พรุพีพิทยา

คม 

นางสาว
สุพัตรา จุ้ย

จำนงค์ 

2 การให้บริการการขอเอกสาร
แสดงผลการเรียนหรือใบรับรอง 
- จัดทำแบบฟอร์มเอกสารต่างๆ 
- ดำเนินการออกใบแสดงผลการ
เรียน/ใบรับรอง 

ร้อยละของ
ความพึง
พอใจต่อ
ผู้รับบริการ 

100 พ.ค. 2565 
- 

เม.ย. 
2566 

โรงเรียน 
พรุพีพิทยา

คม 

นางสาว
สุพัตรา จุ้ย

จำนงค์ 
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ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอน ตัวช้ีวัด 
ค่า

เป้าหมาย 

ระยะเวลา
ดำเนิน
กิจกรรม 

สถานที่
ดำเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

3 การตรวจสอบวุฒิการศึกษา 
 - ดำเนินการตรวจสอบวุฒิ
การศึกษาจากสถานศึกษาต่างๆ 
- จัดส่งเอกสารตรวจสอบวุฒิทาง
ไปรษณีย์ 

ร้อยละของ
ความพึง
พอใจต่อ
ผู้รับบริการ 

100 พ.ค. 2565 
- 

เม.ย. 
2566 

โรงเรียน 
พรุพีพิทยา

คม 

นางสาว
สุพัตรา จุ้ย

จำนงค์ 

4 การจัดทำเอกสารการจบหลักสูตร
ของนักเรียนระดับชั้น ม.3 และ 
ม.6 
- ประชุมวางแผนการทำงานและ
แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ 
  - ดำเนินการตรวจสอบความ
ถูกต้องเก่ียวกับผลการเรียน และ
การจบหลักสูตรของนักเรียน
ระดับชั้น ม.3 และ ม.6 ในระบบ 
SGS   
- จัดทำระเบียนแสดงผลการเรียน 
(ปพ.1) ประกาศนียบัตร (ปพ.2) 
และรายงานผู้สำเร็จการศึกษา 
(ปพ.3) 

ร้อยละของ
เอกสาร
การจบ
หลักสูตร 

100 มี.ค. 2566 
- 

เม.ย. 
2566 

โรงเรียน 
พรุพีพิทยา

คม 

นางสาว
สุพัตรา จุ้ย

จำนงค์ 

5 การมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จ
การศึกษา 
- ประชุมวางแผนและแต่งตั้ง
ผู้รับผิดชอบ 
- ดำเนินการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ 
- ดำเนินกิจกรรมมอบ
ประกาศนียบัตร 

ร้อยละของ
ผู้สำเร็จ
การศึกษา 

100 มี.ค. 2566 
- 

เม.ย. 
2566 

โรงเรียน 
พรุพีพิทยา

คม 

นางสาว
สุพัตรา จุ้ย

จำนงค์ 
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5. งบประมาณ 
เงินอุดหนุน 15,000 บาท 
รวมทั้งสิ้น  15,000 บาท ( หนึ่งหม่ืนห้าพันบาทถ้วน ) 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

เงินอุดหนุน เรียนฟรี 15 ปี รายได้ อ่ืน ๆ รวม 

การจัดทำข้อมูลทะเบียนนักเรียน 3,000    3,000 

การให้บริการการขอเอกสารแสดงผลการ
เรียนหรือใบรับรอง 

1,000    1,000 

การตรวจสอบวุฒิการศึกษา 1,000    1,000 

การจัดทำเอกสารการจบหลักสูตรของ
นักเรียนระดับชั้น ม.3 และ ม.6 

5,000    5,000 

การมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา 5,000    5,000 

รวม 15,000    15,000 

ประมาณการค่าใช้จ่าย   

กิจกรรม รายละเอียด 

ลักษณะรายจ่ายงบประมาณ การใช้จ่ายงบ 

ค่าตอบ 
แทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ รวม 
ภาค
เรียน
ที่ 1 

ภาค
เรียน 
ที่ 2 

กิจกรรมที่ 1  
การจัดทำข้อมูล
ทะเบียนนักเรียน 

 
- ค่าวัสดุอุปกรณ์   

3,000 3,000   
กิจกรรมที่ 2 
การให้บริการเอกสาร
แสดงผลการเรียนหรือ
ใบรับรอง 

 
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ 
 

  

1,000 1,000   

กิจกรรมที่ 3 
การตรวจสอบวุฒิ
การศึกษา 

 
- ค่าจัดส่งเอกสารทาง
ไปรษณีย์ 

  
1,000 1,000   

กิจกรรมที่ 4 - ค่าวัสดุอุปกรณ์   5,000 5,000   
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กิจกรรม รายละเอียด 

ลักษณะรายจ่ายงบประมาณ การใช้จ่ายงบ 

ค่าตอบ 
แทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ รวม 
ภาค
เรียน
ที่ 1 

ภาค
เรียน 
ที่ 2 

การจัดทำเอกสารการ
จบหลักสูตรของ
นักเรียน ม.3, ม.6 

กิจกรรมที่ 5 
การมอบ
ประกาศนียบัตรผู้สำเร็จ
การศึกษา 

- ค่าวัสดุอุปกรณ์   5,000 5,000   

รวม   15,000 15,000   

  *หมายเหตุ งบประมาณถัวจ่ายทุกรายการ 
 

 วัสดุอุปกรณ์/รายการสิ่งของท่ีจะซื้อ 

ลำดับ
ที ่

รายการ จำนวน/หน่วย งบประมาณ 

1 แฟ้มโชว์เอกสาร ขนาด A4 แบบห่วง 3 ห่วง 1 โหล 1,620 

2 หมึกพิมพ์ LaserJet Pro M 240 n 4 ตลับ 8,000 

3 ซองพลาสติกใส อเนกประสงค์ A4 (แพ็ค 100 ซอง) สำหรับ
ใส่เอกสาร 

5 แพ็ค 685 

4 กระดาษ A4 สี ขนาด 120 แกรม 2 แพ็ค 330 

5 กระดาษ A4 ขาว ขนาด 150 แกรม (แพ็ค 200 แผ่น) 3 แพ็ค 726 

6 กระดาษ A4 ( 5 รีมต่อ 1 กล่อง ) 1 กล่อง 468 

7 ซองใส่เอกสาร A4 สีน้ำตาล ไม่ขยายข้าง( แพ็ค 50 ซอง ) 4 แพ็ค 400 

8 ถุงซิปล็อคขนาด 5 × 7 cm ( แพ็ค 100 ซอง)  3 แพ็ค 225 

9 กรรไกรขนาด 8.5 นิ้ว  6 อัน 240 

10 คลิปเสียบกระดาษ (คลิป) 3 กระปุก 246 

11 ลวดเย็บกระดาษ ขนาด No.10 (24กล่อง/แพ็ค) 2 แพ็ค  534 

12 แร็กซีน 3 ม้วน 72 
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13 ตัวหนีบสีดำ ขนาด 51 มม. (12 ตัว/กล่อง ) 2 กล่อง 86 

14 แท่นประทับสีแดง ตราม้า 1 แท่น 92 

15 ขี้ผึ้งนับแบงก์ 40 กรัม ตราม้า 1 อัน 33 

16 มีดคัตเตอร์  6 อัน 243 

17 จ้างถ่ายเอกสาร ปพ.1 นักเรียนระดับ ม.3 และ ม.6  500 แผ่น 1,000  

รวมงบประมาณ (หนึ่งหม่ืนห้าพันบาทถ้วน)  15,000 บาท 

 

6. การประเมินผล 

กิจกรรม 
ตัวช้ีวัด

ความสำเร็จ 
เป้าหมาย 

วิธีการวัดผล
ประเมินผล 

เครื่องมือวัด
ประเมินผล 

กิจกรรมที่ 1  
การจัดทำข้อมูล
ทะเบียนนักเรียน 

เชิงคุณภาพ 
 
เชิงประมาณ 

ระดับดี 
 

ร้อยละ 
100 

1.สังเกต 
2.สอบถาม 
3.ประเมินความพึง
พอใจ 

1.แบบสังเกต 
2.แบบสอบถาม 
3.แบบประเมินความพึง
พอใจ 

กิจกรรมที่ 2 
การให้บริการเอกสาร
แสดงผลการเรียนหรือ
ใบรับรอง 

เชิงคุณภาพ 
 
เชิงประมาณ 

ระดับดี 
 

ร้อยละ 
100 

1.สังเกต 
2.สอบถาม 
3.ประเมินความพึง
พอใจ 

1.แบบสังเกต 
2.แบบสอบถาม 
3.แบบประเมินความพึง
พอใจ 

กิจกรรมที่ 3 
การตรวจสอบวุฒิ
การศึกษา 

เชิงคุณภาพ 
 
เชิงประมาณ 

ระดับดี 
 

ร้อยละ 
100 

1.สังเกต 
2.สอบถาม 
3.ประเมินความพึง
พอใจ 

1.แบบสังเกต 
2.แบบสอบถาม 
3.แบบประเมินความพึง
พอใจ 

กิจกรรมที่ 4 
การจัดทำเอกสารการ
จบหลักสูตรของ
นักเรียน ม.3, ม.6 

เชิงคุณภาพ 
 
เชิงประมาณ 

ระดับดี 
 

ร้อยละ 
100 

1.สังเกต 
2.สอบถาม 
3.ประเมินความพึง
พอใจ 

1.แบบสังเกต 
2.แบบสอบถาม 
3.แบบประเมินความพึง
พอใจ 

กิจกรรมที่ 5 
การมอบ
ประกาศนียบัตรผู้สำเร็จ
การศึกษา 

เชิงคุณภาพ 
 
เชิงประมาณ 

ระดับดี 
 

ร้อยละ 
100 

1.สังเกต 
2.สอบถาม 
3.ประเมินความพึง
พอใจ 

1.แบบสังเกต 
2.แบบสอบถาม 
3.แบบประเมินความพึง
พอใจ 
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ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. การจัดทำข้อมูลเกี่ยวกับงานทะเบียนมีความเป็นระบบ ครอบคลุม มีความทันสมัยและทันต่อการใช้งาน 
 2. เอกสารหลักฐานอย่างถูกต้องและเสร็จตามเวลาที่กำหนด 
    3. ผู้รับบริการร้อยละ 100 มีความพึงพอใจต่อการบริการ 
 
 
ลงชื่อ ..........................................ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 
      ( นางสาวสุพัตรา จุ้ยจำนงค์ ) 
        
ลงชื่อ ..........................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
            ( นางสาวฏรินทร คงมณี ) 
          หัวหน้ากลุ่มบริหารวชิาการ 
 
       
ลงชื่อ ..........................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
              (                   ) 
    หัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณและแผนงาน  

 
ลงชื่อ ....................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 
      ( นางสาวฏรินทร คงมณี ) 
     
 
           อนุมัติ              ไม่อนุมัติ 

 
 

ลงชื่อ......................................ผู้อนุมัติโครงการ 
             (นางจันทนี  รักษ์ธรรม) 
        ผู้อำนวยการโรงเรียนพรุพีพิทยาคม 
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แบบเสนอกิจกรรมในโครงการ/งาน 
โรงเรียนพรุพีพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานีชุมพร 

ประจำปีงบประมาณ 2565 
กิจกรรม     จัดซื้อวัสดุการเงินและบัญชี 
สนองยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ของสพฐ.  พันธกิจที่ 7  ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการ  

 บริหารจัดการศึกษาทุระดับ และจัดการศึกษาโดย 
 ใช้เทคโนโลยีเพ่ือพัฒนาสู่ Thailand 4.0นโยบายที่  
 6  ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัด
 การศึกษา 

สนองยุทธศาสตร์ของ สพม.สฎชพ.  ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการส่งเสรมิพัฒนาครูและ 
      บุคลากรทางการศึกษา 
สนองยุทธ์ศาสตร์โรงเรียน      ยุทธศาสตร์ข้อที่ 5. พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา
      ด้วย หลักธรรมมาภิบาล เน้นการมีส่วนร่วม 
ผู้รับผิดชอบโครงการ    นางชุติมา  ทองมีบัว 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ        กลุ่มงานบริหารแผนงานและงบประมาณ 
ลักษณะโครงการ     ใหม ่  ต่อเนื่อง   
สอดคล้องการประกันคุณภาพ    มฐ.2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
สนับสนุนพันธกิจของโรงเรียน             พัฒนาการบริหารจัดการตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพ        
สนับสนุนเป้าประสงค์ของโรงเรียน           มีการบริหารจัดการตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพ 

1. หลักการและเหตุผล 
ผลจากการประเมินภายนอก สมศ. พบว่าการจัดการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามที่ได้กำหนดไว้ ซึ่ง

การบริหารงานงบประมาณเป็นด้านหนึ่งที่มีความสำคัญ เนื่องจากการใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุการเงินและบัญชี
มีความจำเป็นอย่างยิ่งในการปฏิบัติหน้าที่ของงานการเงินและบัญชีของโรงเรียนให้ตอบสนองตัวบ่งชี้ 8.4 จึงมี
ความจำเป็นต้องซื ้อวัสดุ ซึ ่งเป็นเครื ่องมือในการปฏิบัติงาน เพื ่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล ส่งผลไปยังนักเรียนทุกคนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น 

2. วัตถุประสงค์ 
1.เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและอำนวยความสะดวกในการทำงานการเงินและบัญชี 

3.  เป้าหมาย 
     3.1 เชิงปริมาณ 
 3.1.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ ร้อยละ100 
     



แผนปฏิบัติราชการประจำปีการศึกษา 2565                         359 

โรงเรียนพรุพีพิทยาคม สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร  
  
 

 3.2 เชิงคุณภาพ 
3.2.1 บุคลากรที่ปฏิบัติงานการเงินและบัญชี มีเครื่องมือที่เอ้ืออำนวยต่อการปฏิบัติงานการเงินและ

บัญชี ซึ่งส่งผลให้บุคลากรและนักเรียนทุกคนในโรงเรียนได้รับประโยชน์อย่างท่ัวถึง 
 

4. กิจกรรม/ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย/ระยะเวลา/สถานที ่

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอน ตัวช้ีวัด 
ค่า  
เป้า 

หมาย 

ระยะเวลา
ดำเนิน
กิจกรรม 

สถานที่
ดำเนิน งาน ผู้รับผิดชอบ 

1 ขั้นเตรียมการ(Plan) 
   - เสนอกิจกรรมเพื่อ
ขออนุมัติ 

ร้อยละของนักเรียนและ
บุคลากรทุกคนใน
โรงเรียนได้รับประโยชน์
จากสาธารณูปโภคของ
โรงเรียน 

100% 1- 15 
พฤษภาคม 
2565 

โรงเรียนพรุพี
พิทยาคม 

นางชุติมา  
ทองมีบัว 

2 ขั้นดำเนินการ (Do) 
- ดำเนินกิจกรรม 

ร้อยละของนักเรียนและ
บุคลากรทุกคนใน
โรงเรียนได้รับประโยชน์
จากสาธารณูปโภคของ
โรงเรียน 

100% 1 
พฤษภาคม 
2565 –  
30 เมษายน 
2566 

โรงเรียนพรุพี
พิทยาคม 

นางชุติมา  
ทองมีบัว 

3 ขั้นประเมินผล 
  - ประเมินผลการ
ดำเนินงาน 
  - ประเมินความพึง
พอใจ 

ร้อยละของนักเรียนและ
บุคลากรทุกคนใน
โรงเรียนได้รับประโยชน์
จากสาธารณูปโภคของ
โรงเรียน 

100% พฤษภาคม 
2565 

โรงเรียนพรุพี
พิทยาคม 

นางชุติมา  
ทองมีบัว 

4 ขั้นปรับปรุง (Act) 
   - วิเคราะห์และ
ปรับปรุงแผนการทำงาน 

ร้อยละของนักเรียนและ
บุคลากรทุกคนใน
โรงเรียนได้รับประโยชน์
จากสาธารณูปโภคของ
โรงเรียน 

100% พฤษภาคม 
2565 

โรงเรียนพรุพี
พิทยาคม 

นางชุติมา  
ทองมีบัว 
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5. งบประมาณ 
 งบประมาณ  เงินอุดหนุน  44,737 บาท  

 

ประมาณการค่าใช้จ่าย   

กิจกรรม รายละเอียด 

ลักษณะรายจ่ายงบประมาณ การใช้จ่ายงบ 

ค่าตอบแทน 
ค่า
ใช้

สอย 

ค่า
วัสดุ 

รวม 
ภาค

เรียนที่ 
1 

ภาค
เรียนที่ 

2 
1.จัดซื้อวัสดุ
การเงินและ
บัญชี 

กระดาษปก กระดาษสีA4 
ขนาด 120 แกรม  
1. สีฟ้า 100 แผ่น 
2. สีชมพู 100 แผ่น 

 
 

/ 400 /  

กระดาษ A4 20 รีม  
 

/ 2,000 /  
สันรูดพลาสติก 10 mm 
สีน้ำเงิน 5 โหล 
สีชมพู 5 โหล 

 
 

/ 900 /  

แผ่นใสปก A4  100 แผ่น  
 

/ 270 /  
ลวดหนีบกระดาษ 2 
กระปุก 600 ตัว 

  / 112 /  

คลิปหนีบกระดาษ   / 500 /  
โพสท์-อิท 3M No.670-
5AN  5 แพ็ค 

 
 

/ 300 /  

ขนาดกระดาษ (กว้าง x 
ยาว) 3 x 3 นิ้ว บรรจุ 
100 แผ่น/เล่ม, 5 เล่ม   

 
 

/ 410 /  

กิจกรรม 
งบประมาณ 

เงิน
อุดหนุน 

เรียนฟรี 
15 ปี 

รายได้ อ่ืนๆ รวม 

1.จัดซื้อวัสดุการเงินและบัญชี     44,737 
รวม     44,737 
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กิจกรรม รายละเอียด 

ลักษณะรายจ่ายงบประมาณ การใช้จ่ายงบ 

ค่าตอบแทน 
ค่า
ใช้

สอย 

ค่า
วัสดุ 

รวม 
ภาค

เรียนที่ 
1 

ภาค
เรียนที่ 

2 
ลวดเย็บกระดาษ เบอร์10 
จำนวน 2 โหล 

 
 

/ 240 /  

ลวดเย็บกระดาษ เบอร์ 
35 จำนวน 5 กล่อง 

 
 

/ 75 /  

แท่นหมึกประทับตรา 
เบอร์ 2 น้ำเงิน 3 แท่น 
แดง 3 แท่น 

 
 

/ 240 /  

แฟ้มพับกระดาษ A4 300 
แกรม สีชมพู (แพ็ค 20 
เล่ม) 3 แพ็ค 

 
 

/ 510 /  

สมุดเบอร์ 2 จำนวน 2
โหล 

 
 

/ 840 /  

แฟ้มเก็บเอกสาร 
1. เบอร์ 2101 A4 
จำนวน 1 โหล 720 บาท 
2. เบอร์ 2101F จำนวน 
1 โหล 1020 บาท 
3. เบอร์ 2100F จำนวน 
1 โหล 1200 บาท 

  /  
2,940 

 

/  

 คอมพิวเตอร์   / 35,000 /  
รวม    44,737 44,737 

 

  *หมายเหตุ งบประมาณถัวจ่ายทุกรายการ                    
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วัสดุอุปกรณ์/รายการสิ่งของที่จะซ้ือ 
ลำดับที่ รายการ จำนวน/หน่วย งบประมาณ 

1. ชุดการพับรูปแบบเรขาคณิต 1,600 บาท  1 1,600 บาท 

2. แผนภูมิกระเป๋า 350 บาท  2 700 บาท 

3. เกมคณิตศาสตร์ 600 บาท  3 1,800 บาท 

4. สื่อการสอนจำนวน 600 บาท  2 1,200 บาท 

5. โปสเตอร์คณิตศาสตร์ 140 บาท  5 700 บาท 

8. อุปกรณ์ค่ายคณิตศาสตร์ 70 บาท  70 4,900 บาท 

รวมงบประมาณ (สองหม่ืนบาทถ้วน) 10,900 บาท 
 
6. การประเมินผล 

กิจกรรม ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
เป้า 

หมาย 
วิธีการวัดผล
ประเมินผล 

เครื่องมือวัด
ประเมินผล 

1.จัดซื้อวัสดุ
การเงินและบัญชี 

เชิงคุณภาพ 
บุคลากรที่ปฏิบัติงานการเงินและ
บัญชี มีเครื่องมือที่เอื้ออำนวยต่อ
การปฏิบัติงานการเงินและบัญชี ซ่ึง
ส่งผลให้บุคลากรและนักเรียนทุกคน
ในโรงเรียนได้รับประโยชน์อย่าง
ทั่วถึง 
เชิงประมาณ 
เป้าหมายเชิงปริมาณ ร้อยละ100 

100% ประเมินความพึง
พอใจ 

 

แบบประเมิน
ความพึงพอใจ 
 

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  สถานศึกษามีวัสดุในการทำงานอย่างพร้อมเพรียงส่งผลให้บุคลากรที่ปฏิบัติงานการเงินและบัญชี มี
เครื่องมืออำนวยความสะดวกซึ่งส่งผลให้บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนพรุพีพิทยาคมได้รับผลประโยชน์อย่าง
ทั่วถึง 
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ลงชื่อ .......................................ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 
          (นางชุติมา  ทองมีบัว) 
        
ลงชื่อ ..........................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
       ( ………………………………………….) 
 หัวหน้ากลุ่มบริหาร................................................... 
 
ลงชื่อ ..........................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
              (                           ) 
  หัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณและแผนงาน  

 
ลงชื่อ ....................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 
    (…………………………………………..) 
       
 
    อนุมัติ              ไม่อนุมัติ 
 

 
ลงชื่อ........................................ผู้อนุมัติโครงการ 
          (นาจันทนี  รักษ์ธรรม) 
      ผู้อำนวยการโรงเรียนพรุพีพิทยาคม 
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แบบเสนอกิจกรรมในโครงการ/งาน 
โรงเรียนพรุพีพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุราษฎร์ธานี  ชุมพร 

ประจำปีการศึกษา 2565 
กิจกรรม    จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (ธุรการ) 
สนองพันธกิจ/นโยบายของสพฐ. พันธกิจที่ 7  ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาทุก

ระดับ และจัดการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีเพ่ือพัฒนาสู่ Thailand 4.0 
นโยบายที่ 6  ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 

สนองยุทธศาสตร์ของ สพม.สฎชพ. ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการส่งเสริม พัฒนาครูและ  
     บุคลากรทางการศึกษา 
สนองยุทธ์ศาสตร์โรงเรียน     ยุทธศาสตร์ข้อที่ 5. พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาด้วย

หลักธรรมมาภิบาล เน้นการมีส่วนร่วม 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวอรวรรณ อภิชาตกุล 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ       กลุ่มงานบริหารแผนงานและงบประมาณ 
ลักษณะโครงการ    ใหม ่  ต่อเนื่อง   
สอดคล้องการประกันคุณภาพ   มฐ.2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
สนับสนุนพันธกิจของโรงเรียน               พัฒนาการบริหารจัดการตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพ           
สนับสนุนเป้าประสงค์ของโรงเรียน          มีการบริหารจัดการตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพ 
 

1. หลักการและเหตุผล 

การบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ  และบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้นั้นจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้อง

อาศัยความคล่องตัวในการบริการจัดการ  การดำเนินกิจกรรมของฝ่ายต่างๆ ให้สามารถทำงานได้อย่างเต็ม

ประสิทธิภาพ  ดังนั้น  เพื่อให้การพัฒนาการบริการการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติ

ราชการ  และเพื่อความเป็นระบบของการบริหารจัดการงานบริหารสถานศึกษา  นักเรียน ผู้ปกครอง  ชุมชน 

พึงพอใจ  ผลการบริการจัดการศึกษาอย่างยั่งยืนตลอดไป    

 

2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือให้ได้วัสดุ – อุปกรณ์สำนักงานตรงตามความต้องการของบุคลากร 

2.2 เพ่ือการบริหารจัดการงานอย่างเป็นระบบ 

3. เป้าหมาย           

 3.1 เชิงปริมาณ 
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     3.1.1. บุคลากรทั้งหมดของโรงเรียน     

                        3.2 เชิงคุณภาพ 

     3.2.1. ผู้บริหารสถานศึกษาสามารถบริหารจัดการสถานศึกษาได้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้เละ
เป็นที่พึงพอใจของนักเรียน ผู้ปกครอง  และชุมชน 

 
4. กิจกรรม/ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย/ระยะเวลา/สถานที่ 

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอน ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
ระยะเวลา
ดำเนิน
กิจกรรม 

สถานที่
ดำเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

1 1. จัดซื้อวัสดุสำนักงาน 
(ธุรการ) 

สถานศึกษามี
ระบบบริหาร
จัดการคุณภาพ
ของสถานศึกษา 

ร้อยละ 100 พ.ค.65 – 
มี.ค.66  

โรงเรียน 
พรุพีพิทยาคม 

นางสาว
อรวรรณ  

อภิชาตกุล 

 

5. งบประมาณ 

 เงินอุดหนุน ......... 15,280........ บาท 

รวมทั้งสิ้น 15,280-.บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันสองร้อยแปดสิบบาทถ้วน) 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

เงินอุดหนุน เรียนฟรี 15 ปี รายได้ อ่ืน ๆ รวม 

จัดซื้อวัสดุสำนักงาน 
(ธุรการ) 

15,280-.    15,280-. 

รวม 15,280-.    15,280-. 
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ประมาณค่าใช้จ่าย 

กิจกรรม รายละเอียด 

ลักษณะรายจ่ายงบประมาณ การใช้จ่ายงบ 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 
ภาคเรียน

ที่ 1 
ภาค

เรียนที่ 
2 

กิจกรรมที่ 1 1. 
จัดซื้อวัสดุ
สำนักงาน 
(ธุรการ) 

- ค่าวัสดุ
สำนักงาน 

กระดาษ A4  (55 รีม) 
กระดาษ A4 สี (4 สี) 
ลวดเย็บกระดาษเบอร์ 10  

คลิปหนีบกระดาษ 

ซองจดหมายตราครุฑ 

ซองน้ำตาลขยายขา้ง 
ซองน้ำตาลไม่ขยายข้าง 
แผ่นรองตัดกระดาษ (A3) 
หมึกปริ้นท์ canon 4 ส ี
เครื่องปริ้นท์ canon 
G2010 

  7,200-. 
480-. 
350-. 
100-. 
350-. 
250-. 
250-. 
350-. 

1,450-. 
   4,500-. 

    

7,200-. 
480-. 
350-. 
100-. 
350-. 
250-. 
250-. 
350-. 

1,450-. 
   4,500-. 

    

7,200-. 
480-. 
350-. 
100-. 
350-. 
250-. 
250-. 
350-. 

1,450-. 
 4,500-. 

  

 

รวม   15,280-. 15,280-. 15,280-.  
    *หมายเหตุ งบประมาณถัวจ่ายทุกรายการ 

 

วัสดุอุปกรณ์/รายการสิ่งของที่จะซ้ือ 

ลำดับที่ รายการ จำนวน/หน่วย งบประมาณ 
1 กระดาษ A4   55 รีม 7,200-. 

2 กระดาษ A4 สี (ฟ้า , ชมพู , ชาว , เขียว) 4 สี  480-. 

3 ลวดเย็บกระดาษเบอร์ 10 20 กล่อง 350-. 

4 คลิปหนีบกระดาษ 10 กล่อง 100-. 

5 ซองจดหมายตราครุฑ 100 ซอง 350-. 

6 ซองน้ำตาลขยายขา้ง 50 ซอง 250-. 

7 ซองน้ำตาลไม่ขยายข้าง 50 ซอง 250-. 

8 แผ่นรองตัดกระดาษ (A3) 1 ชิ้น 350-. 

9 เครื่องปริ้นท์ canon G2010 1 เครื่อง 4,500-. 

10 หมึกปริ้นท์ canon 4 ส ี 4 ขวด 1,450-. 
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ลำดับที่ รายการ จำนวน/หน่วย งบประมาณ 
รวมงบประมาณ (หนึ่งหม่ืนห้าพันสองร้อยแปดสิบบาท

ถ้วน) 
 15,280-.  บาท 

6. การประเมินผล 

กิจกรรม ตัวช้ีวัดความสำเร็จ เป้าหมาย 
วิธีการวัด 
ประเมินผล 

เครื่องมือวัด
ประเมินผล 

1.จัดซื้อวัสดุสำนักงาน 
(ธุรการ) 

 

ได้รับวัสดุ – อุปกรณ์
สำนักงานครบ 
ตามความต้องการ 

100% 1.สังเกต 
2.สอบถาม 
 

1.แบบสังเกต 
2.แบบสอบถาม 
 

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 - ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการให้บรรลุเป้าหมายตามกำหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการ 
 
 

 

ลงชื่อ.....................................................ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

                 (นางสาวอรวรรณ  อภิชาตกุล) 
 

ลงชื่อ.......................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 

           (นายพรชัย  รุ่งนิลรตัน์) 

          หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป 

 

ลงชื่อ........................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 

              (นายสันติ  สวัสดี) 

   หัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณและแผนงาน 

 

 

ลงชื่อ......................................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 

                 (นางสาวอรวรรณ  อภิชาตกุล) 
 

                 อนุมัติ        ไม่อนุมัติ 

 

ลงชื่อ.............................................................ผู้อนุมัติโครงการ 

                   (นางจันทนี  รักษ์ธรรม) 

             ผู้อำนวยการโรงเรียนพรุพีพิทยาคม 
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แบบเสนอกิจกรรมในโครงการ/งาน 
โรงเรียนพรุพีพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุราษฎร์ธานี  ชุมพร 

ประจำปีการศึกษา 2565 
กิจกรรม    จ่ายเงินสมทบประกันสังคมฝ่ายนายจ้าง 
สนองพันธกิจ/นโยบายของสพฐ. พันธกิจที่ 7  ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาทุก

ระดับ และจัดการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีเพ่ือพัฒนาสู่ Thailand 4.0 
นโยบายที่ 6  ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 

สนองยุทธศาสตร์ของ สพม.สฎชพ.         ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการส่งเสริม พัฒนาครแูละบุคลากรทางการ 
     ศึกษา 
สนองยุทธ์ศาสตร์โรงเรียน     ยุทธศาสตร์ข้อที่ 5. พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาด้วย

หลักธรรมมาภิบาล เน้นการมีส่วนร่วม 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวอ่อนศรี  หนูน้อย 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ       กลุ่มงานบริหารแผนงานและงบประมาณ 
ลักษณะโครงการ    ใหม ่  ต่อเนื่อง   
สอดคล้องการประกันคุณภาพ   มฐ.2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
สนับสนุนพันธกิจของโรงเรียน               พัฒนาการบริหารจัดการตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพ           
สนับสนุนเป้าประสงค์ของโรงเรียน          มีการบริหารจัดการตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพ 

1. หลักการและเหตุผล 
ผลจากการประเมินภายนอก สมศ. พบว่าการจัดการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามที่ได้กำหนดไว้ 

ซึ่งการบริหารงบประมาณเป็นด้านหนึ่งที่มีความสำคัญ เนื่องจากการใช้จ่ายเงินสมทบประกันสังคมฝ่าย
นายจ้าง เป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับลูกจ้าง ฉะนั้น เมื่อลูกจ้างมีขวัญและกำลังใจจะส่งผลต่อการ
ปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพและส่งผลต่อเนื่องไปยังนักเรียนทุกคน ให้ได้รับผลการปฏิบัติงานของลูกจ้าง
อย่างคุ้มค่าซึ่งส่งผลไปยังนักเรียนทุกคนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น 

2. วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือสร้างขวัญและกำลังใจให้กับลูกจ้างในการปฏิบัติงาน    

          2. เพ่ือให้การปฏิบัติงานของลูกจ้างมีประสิทธิภาพ  

3.  เป้าหมาย 
     3.1 เชิงปริมาณ 
 3.1.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ ร้อยละ100 
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 3.2 เชิงคุณภาพ 
3.2.1 บุคลากรที่เป็นลูกจ้างปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถ เพราะมีขวัญและกำลังใจจากการได้รับ 

สวัสดิการต่างๆจากสิทธิประกันสังคมและนายจ้าง 

4. กิจกรรม/ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย/ระยะเวลา/สถานที ่

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอน ตัวช้ีวัด 
ค่า  
เป้า 

หมาย 

ระยะเวลา
ดำเนิน
กิจกรรม 

สถานที่
ดำเนิน 
งาน 

ผู้รับผิดชอบ 

1 ขั้นเตรียมการ(Plan) 
   - เสนอกิจกรรมเพื่อ
ขออนุมัติ 

ร้อยละของบุคลากร
ที่เป็นลูกจ้าง 

100% 1- 15 
พฤษภาคม 
2565 

โรงเรียน
พรุพี
พิทยา
คม 

นางสาวอ่อน
ศรี หนูน้อย 

2 ขั้นดำเนินการ (Do) 
- ดำเนินกิจกรรม 

ร้อยละของบุคลากร
ที่เป็นลูกจ้าง 

100% 1 
พฤษภาคม 
2565 –  
30 
เมษายน 
2566 

โรงเรียน
พรุพี
พิทยา
คม 

นางสาวอ่อน
ศรี หนูน้อย 

3 ขั้นประเมินผล 
  - ประเมินผลการ
ดำเนินงาน 
  - ประเมินความพึง
พอใจ 

ร้อยละของบุคลากร
ที่เป็นลูกจ้าง 

100% พฤษภาคม 
2565 

โรงเรียน
พรุพี
พิทยา
คม 

นางสาวอ่อน
ศรี หนูน้อย 

4 ขั้นปรับปรุง (Act) 
   - วิเคราะห์และ
ปรับปรุงแผนการ
ทำงาน 

ร้อยละของบุคลากร
ที่เป็นลูกจ้าง 

100% พฤษภาคม 
2565 

โรงเรียน
พรุพี
พิทยา
คม 

นางสาวอ่อน
ศรี หนูน้อย 

 

 

 



แผนปฏิบัติราชการประจำปีการศึกษา 2565                         370 

โรงเรียนพรุพีพิทยาคม สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร  
  
 

5. งบประมาณ 
 งบประมาณ   

ประมาณการค่าใช้จ่าย   

กิจกรรม รายละเอียด 

ลักษณะรายจ่ายงบประมาณ การใช้จ่ายงบ 

ค่าตอบแทน 
ค่าใช้
สอย 

ค่า
วัสดุ 

รวม 
ภาค

เรียนที่ 
1 

ภาค
เรียนที่ 

2 
1.จ่ายเงินสมทบ
ประกันสังคมฝ่าย
นายจ้าง 

จ่ายเงินสมทบ
ประกันสังคมฝ่าย
นายจ้างตลอด
ปีงบประมาณ 2565 

 6,000  6,000 3,000 3,000 

รวม    6,000 3,000 3,000 
  *หมายเหตุ งบประมาณถัวจ่ายทุกรายการ              
 
6. การประเมินผล 

กิจกรรม ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
เป้า 

หมาย 

วิธีการวัดผล

ประเมินผล 

เครื่องมือวัด

ประเมินผล 

1.จ่ายเงินสมทบ

ประกันสังคมฝ่าย

นายจ้าง 

เชิงคุณภาพ 

บุคลากรที่เป็นลูกจ้างปฏิบัติงานอย่าง

เต็มความสามารถ เพราะมีขวัญและ

กำลังใจจากการได้รับ  สวัสดิการต่างๆ

จากสิทธิประกันสังคมและนายจ้าง 

เชิงประมาณ 

100% ประเมินความพึง

พอใจ 

 

แบบประเมิน

ความพึงพอใจ 

 

 

กิจกรรม 

งบประมาณ 

เงิน

อุดหนุน 

เรียนฟรี 

15 ปี 
รายได้ อ่ืนๆ รวม 

1.จ่ายเงินสมทบประกันสังคมฝ่ายนายจ้าง     6,000 

รวม     6,000 
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ครูและบุคลากรทางการศึกษาร้อยละ 

100 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
สถานศึกษามีบุคลากรที่เป็นลูกจ้างในการปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถ เพราะมีขวัญและกำลังใจ

จากการที่ได้รับสวัสดิการจากสิทธิประกันสังคมและนายจ้างส่งผลถึงนักเรียนทุกคนให้ได้รับประโยชน์จากการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรที่เป็นลูกจ้างอย่างทั่วถึง 
 
 
ลงชื่อ .....................................ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 
            (นางสาวอ่อนศรี  หนูน้อย) 
        
 
ลงชื่อ ..........................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
       ( ………………………………………….) 
 หัวหน้ากลุ่มบริหาร................................................... 
 
       
ลงชื่อ ..........................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
        (                           ) 
  หัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณและแผนงาน  

 
ลงชื่อ ....................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 
    (…………………………………………..) 
       
 
 
    อนุมัติ              ไม่อนุมัติ 

 
 
 

ลงชื่อ......................................ผู้อนุมัติโครงการ 
          (นาจันทนี  รักษ์ธรรม) 
      ผู้อำนวยการโรงเรียนพรุพีพิทยาคม 
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แบบเสนอกิจกรรมในโครงการ/งาน 
โรงเรียนพรุพีพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานีชุมพร 

ประจำปีงบประมาณ 2565 
กิจกรรม    ค่าสาธารณูปโภค 
สนองพันธกิจ/นโยบายของสพฐ. พันธกิจที่ 7  ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา

ทุกระดับ และจัดการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีเพ่ือพัฒนาสู่ 
Thailand 4.0 
นโยบายที่ 6  ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 

สนองยุทธศาสตร์ของ สพม.สฎชพ. ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการ
     ศึกษา 
สนองยุทธ์ศาสตร์โรงเรียน     ยุทธศาสตร์ข้อที่ 5. พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาด้วย

หลักธรรมมาภิบาล เน้นการมีส่วนร่วม 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวอ่อนศรี  หนูน้อย 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ       กลุ่มงานบริหารแผนงานและงบประมาณ 
ลักษณะโครงการ    ใหม ่  ต่อเนื่อง   
สอดคล้องการประกันคุณภาพ   มฐ.2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
สนับสนุนพันธกิจของโรงเรียน               พัฒนาการบริหารจัดการตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพ           
สนับสนุนเป้าประสงค์ของโรงเรียน          มีการบริหารจัดการตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพ 
 
1. หลักการและเหตุผล 

ผลจากการประเมินภายนอก สมศ.  พบว่าการจัดการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามที่ได้กำหนดไว้ ซึ่ง
การบริหารงบประมาณเป็นด้านหนึ่งที่มีความสำคัญ เนื่องจากการใช้จ่ายเงินประเภทค่าสาธารณูปโภค เช่น ค่า
ไฟฟ้า ค่าเช่าใช้สัญญาณ Internet ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์ และค่าฝากส่งไปรษณีย์ เป็นการอำนวยความ
สะดวกให้กับนักเร ียนและบุคลากรในโรงเร ียนทุกคน ฉะนั ้น ทุกๆคนได้ร ับความสะดวกสบายด้าน
สาธารณูปโภคจะส่งผลต่อการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพและส่งผลต่อเนื่องไปยังนักเรียนทุกคนให้ได้รับผล
จากการปฏิบัติงานของบุคลากรอย่างคุ้มค่า ซึ่งส่งผลไปยังนักเรียนทุกคนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
 
2. วัตถุประสงค์ 

1.เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการชำระค่าไฟฟ้า 
   2.เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการชำระค่าเช่าใช้สัญญาณ Internet  
  3.เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการชำระค่าโทรศัพท์ 

4.เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการชำระค่าน้ำประปา 
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5.เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการชำระค่าฝากส่งไปรษณีย์ 
3.  เป้าหมาย 
     3.1เชิงปริมาณ 
 3.1.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ ร้อยละ100 
     3.2เชิงคุณภาพ 

3.2.1ครูและบุคลากรทุกคนปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถ ได้รับความสะดวกสบายจากสิ่ง
สาธารณูปโภค ซึ่งส่งผลไปยังนักเรียนทุกคนให้ได้รับประโยชน์อย่างท่ัวถึง 
 
4. กิจกรรม/ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย/ระยะเวลา/สถานที ่

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอน ตัวช้ีวัด 

ค่า  
เป้า 

หมาย 

ระยะเวลา
ดำเนิน
กิจกรรม 

สถานที่
ดำเนิน 
งาน 

ผู้รับผิดชอบ 

1 ขั้นเตรียมการ(Plan) 
   - เสนอกิจกรรมเพื่อ
ขออนุมัติ 

ร้อยละของนักเรียนและ
บุคลากรทุกคนใน
โรงเรียนได้รับประโยชน์
จากสาธารณูปโภคของ
โรงเรียน 

100% 1- 15 
พฤษภาคม 
2565 

โรงเรียน
พรุพี
พิทยา
คม 

นางสาวอ่อน
ศรี หนูน้อย 

2 ขั้นดำเนินการ (Do) 
- ดำเนินกิจกรรม 

ร้อยละของนักเรียนและ
บุคลากรทุกคนใน
โรงเรียนได้รับประโยชน์
จากสาธารณูปโภคของ
โรงเรียน 

100% 1 
พฤษภาคม 
2565 –  
30 
เมษายน 
2566 

โรงเรียน
พรุพี
พิทยา
คม 

นางสาวอ่อน
ศรี หนูน้อย 

3 ขั้นประเมินผล 
  - ประเมินผลการ
ดำเนินงาน 
  - ประเมินความพึง
พอใจ 

ร้อยละของนักเรียนและ
บุคลากรทุกคนใน
โรงเรียนได้รับประโยชน์
จากสาธารณูปโภคของ
โรงเรียน 

100% พฤษภาคม 
2565 

โรงเรียน
พรุพี
พิทยา
คม 

นางสาวอ่อน
ศรี หนูน้อย 

4 ขั้นปรับปรุง (Act) 
   - วิเคราะห์และ
ปรับปรุงแผนการทำงาน 

ร้อยละของนักเรียนและ
บุคลากรทุกคนใน
โรงเรียนได้รับประโยชน์

100% พฤษภาคม 
2565 

โรงเรียน
พรุพี
พิทยา
คม 

นางสาวอ่อน
ศรี หนูน้อย 
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ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอน ตัวช้ีวัด 

ค่า  
เป้า 

หมาย 

ระยะเวลา
ดำเนิน
กิจกรรม 

สถานที่
ดำเนิน 
งาน 

ผู้รับผิดชอบ 

จากสาธารณูปโภคของ
โรงเรียน 

5. งบประมาณ 
 งบประมาณ   

 
      ประมาณการค่าใช้จ่าย   
เงินอุดหนุน 420,000 บาท 

กิจกรรม รายละเอียด 

ลักษณะรายจ่ายงบประมาณ การใช้จ่ายงบ 
ค่า

ตอบ 
แทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่า
วัสดุ 

รวม 
ภาค

เรียนที่ 1 
ภาค

เรียนที่ 2 

1.ค่าไฟฟ้า ค่าไฟฟ้าตลอด
ปีงบประมาณ 2565 

 420,000  420,000 210,000 210,000 

2.ค่าเช่าใช้สัญญาณ
Internet 

ค่าเช่าใช้สัญญาณ
Internet ตลอด
ปีงบประมาณ 2565 

 64,200  64,200 32,100 32,100 

3.ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ตลอด
ปีงบประมาณ 2565 

 2,000  2,000 1,000 1,000 

4.ค่าน้ำประปา ค่าน้ำประปาตลอด
ปีงบประมาณ 2565 

 10,000  10,000 5,000 5,000 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

เงิน
อุดหนุน 

เรียนฟรี 
15 ปี 

รายได้ อ่ืนๆ รวม 

1.ค่าไฟฟ้า     342,000 
2.ค่าเช่าใช้สัญญาณInternet     64,200 
3.ค่าโทรศัพท์     2,000 
4.ค่าน้ำประปา     10,000 
5.ค่าฝากส่งไปรษณีย์     1,000 
รวม     420,000 
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กิจกรรม รายละเอียด 

ลักษณะรายจ่ายงบประมาณ การใช้จ่ายงบ 
ค่า

ตอบ 
แทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่า
วัสดุ 

รวม 
ภาค

เรียนที่ 1 
ภาค

เรียนที่ 2 

5.ค่าฝากส่ง
ไปรษณีย์ 

ค่าฝากส่งไปรษณีย์
ตลอดปีงบประมาณ 
2565 

 1,000  1,000 500 500 

รวม    497,200 248,600 248,600 
  *หมายเหตุ งบประมาณถัวจ่ายทุกรายการ                        
6. การประเมินผล 

กิจกรรม ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
เป้า 

หมาย 
วิธีการวัดผล
ประเมินผล 

เครื่องมือวัด
ประเมินผล 

1.ค่าไฟฟ้า เชิงคุณภาพ 
ครูและบุคลากรทุกคนปฏิบัติงาน
อย่างเต็มความสามารถ ได้รับความ
สะดวกสบายจากสิ่งสาธารณูปโภค 
ซึ่งส่งผลไปยังนักเรียนทุกคนให้ได้รับ
ประโยชน์อย่างท่ัวถึง 
เชิงประมาณ 
เป้าหมายเชิงปริมาณ ร้อยละ100 

100% ประเมินความพึง
พอใจ 

 

แบบประเมิน
ความพึงพอใจ 
 

 

2.ค่าเช่าใช้
สัญญาณInternet 

เชิงคุณภาพ 
ครูและบุคลากรทุกคนปฏิบัติงาน
อย่างเต็มความสามารถ ได้รับความ
สะดวกสบายจากสิ่งสาธารณูปโภค 
ซึ่งส่งผลไปยังนักเรียนทุกคนให้ได้รับ
ประโยชน์อย่างท่ัวถึง 
เชิงประมาณ 
เป้าหมายเชิงปริมาณ ร้อยละ100 

100% ประเมินความพึง
พอใจ 

 

แบบประเมิน
ความพึงพอใจ 
 

 

3.ค่าโทรศัพท์ เชิงคุณภาพ 
ครูและบุคลากรทุกคนปฏิบัติงาน
อย่างเต็มความสามารถ ได้รับความ
สะดวกสบายจากสิ่งสาธารณูปโภค 

100% ประเมินความพึง
พอใจ 

 

แบบประเมิน
ความพึงพอใจ 
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กิจกรรม ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
เป้า 

หมาย 
วิธีการวัดผล
ประเมินผล 

เครื่องมือวัด
ประเมินผล 

ซึ่งส่งผลไปยังนักเรียนทุกคนให้ได้รับ
ประโยชน์อย่างท่ัวถึง 
เชิงประมาณ 
เป้าหมายเชิงปริมาณ ร้อยละ100 

4.ค่าน้ำประปา เชิงคุณภาพ 
ครูและบุคลากรทุกคนปฏิบัติงาน
อย่างเต็มความสามารถ ได้รับความ
สะดวกสบายจากสิ่งสาธารณูปโภค 
ซึ่งส่งผลไปยังนักเรียนทุกคนให้ได้รับ
ประโยชน์อย่างท่ัวถึง 
เชิงประมาณ 
เป้าหมายเชิงปริมาณ ร้อยละ100 

100% ประเมินความพึง
พอใจ 

 

แบบประเมิน
ความพึงพอใจ 
 

 

5.ค่าฝากส่ง
ไปรษณีย์ 

เชิงคุณภาพ 
ครูและบุคลากรทุกคนปฏิบัติงาน
อย่างเต็มความสามารถ ได้รับความ
สะดวกสบายจากสิ่งสาธารณูปโภค 
ซึ่งส่งผลไปยังนักเรียนทุกคนให้ได้รับ
ประโยชน์อย่างท่ัวถึง 
เชิงประมาณ 
เป้าหมายเชิงปริมาณ ร้อยละ100 

100% ประเมินความพึง
พอใจ 

 

แบบประเมิน
ความพึงพอใจ 
 

 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนทุกคน  ได้รับความสะดวกสบายด้านสาธารณูปโภค  จะ
ส่งผลต่อการปฏิบัติงานและการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ 
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ลงชื่อ ......................................ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 
      (นางสาวอ่อนศรี  หนูน้อย) 
 
      ลงชื่อ ..........................................ผู้เห็นชอบ
โครงการ 
     ( ………………………………………….) 
 หัวหน้ากลุ่มบริหาร…………………………………………….. 
 
ลงชื่อ ..........................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
        (                           ) 
  หัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณและแผนงาน  

 
ลงชื่อ ....................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 
    (…………………………………………..) 
   
 
    อนุมัติ              ไม่อนุมัติ 
 
ลงชื่อ...........................................ผู้อนุมัติโครงการ 
          (นาจันทนี  รักษ์ธรรม) 
      ผู้อำนวยการโรงเรียนพรุพีพิทยาคม 
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แบบเสนอกิจกรรมในโครงการ/งาน 
โรงเรียนพรุพีพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานีชุมพร 

ประจำปีงบประมาณ 2565 
กิจกรรม                                         จัดทำแผนปฏิบตัิราชการประจำปีการศึกษา 2566 
สนองพันธกิจ/นโยบายของสพฐ. พันธกิจที่ 4  สร้างโอกาส ความเสมอภาคลดความเหลื่อมล้ำ ให้

ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม 
นโยบายที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มี
คุณภาพมีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 

สนองยุทธศาสตร์ของ สพม.สฎชพ.         ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมการ จัด
การศึกษา เพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 

สนองยุทธ์ศาสตร์โรงเรียน    ยุทธศาสตร์ข้อที่ 2 พัฒนานักเรียนให้เป็นผู้มีคุณธรรม  จริยธรรม 
ตามคุณลักษณะที่พึงประสงค ์

ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางปิยวดี  จันทบูรณ์ 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ       กลุ่มงานบริหารงบประมาณ 
ลักษณะโครงการ    ใหม ่  ต่อเนื่อง   
สอดคล้องการประกันคุณภาพ   มฐ.2 (2.2) คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
สนับสนุนพันธกิจของโรงเรียน พัฒนาระบบดูแลช่วยนักเรียนให้มีศักยภาพ เพ่ือบ่มเพาะ คุณธรรม 

วินัย ค่านิยมอันดีงามและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
สนับสนุนเป้าประสงค์ของโรงเรียน         มีระบบดูแลช่วยนักเรียนให้มีศักยภาพ เพ่ือบ่มเพาะ คุณธรรม วินัย 

ค่านิยมอันดีงามและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

1. หลักการและเหตุผล 
        จากผลการประเมินของ สมศ. รอบ 3 พบว่า โรงเรียนมีการบริหารจัดการที่มุ่งพัฒนาการจัดการศึกษา 
โดยที่โรงเรียนมีแผนปฏิบัติราชการประจำปี มีการจัดสรรงบประมาณ และดำเนินการเพื่อให้โรงเรียนบรรลุตาม
เป้าหมาย จุดเน้นของสถานศึกษา จำเป็นต้องมีการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อใช้
ในการบริหารองค์กร ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลครบวงจร 
 
2.  วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือให้ครูและบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ
ประจำปีการศึกษา 2566  

2. เพ่ือจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีการศึกษา 2566 
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3.  เป้าหมาย 
 เป้าหมายเชิงปริมาณ  ครูและบุคลากรทุกคน 
  เป้าหมายเชิงคุณภาพ  โรงเรยีนมีแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีการศึกษา 2566 พร้อมใช้ในการ  
 
4.  กิจกรรม / ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย 

กิจกรรม ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำ
แผนปฏิบัติราชการ ประจำปี
การศึกษา 2566 

โรงเรียนมีการกำหนดมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 

100% 

 โรงเรียนมีการจัดทำและดำเนินการตามแผนพัฒนา
การจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งพัฒนา
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

100% 

 มีการจัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศ
ในการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษา 

100% 

 มีการติดตามตรวจสอบและประเมินผลคุณภาพ
ภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

100% 

 สามารถนำผลการประเมินคุณภาพท้ังภายในและ
ภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
อย่างต่อเนื่อง 

100% 

 โรงเรียนมีแผนปฏิบัติราชการเพ่ือเป็นแนวทางใน
การดำเนินงานของโรงเรียน 

100% 
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5.  กิจกรรม/ระยะเวลาดำเนินการ 
 

 
ชื่อกิจกรรม 

ปีการศึกษา 2565 

ภาคเรียนที่ 1 
 (พ.ค. 2565 – ต.ค. 2565) 

ภาคเรียนที่ 2  
(พ.ย. 2565 – เม.ย. 2566) 

พ.ค. มิ.ย
. 

ก.ค. ส.ค. ก.ย
. 

ต.ค. พ.ย
. 

ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. 

ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำ
แผนปฏิบัติราชการ ประจำปี
การศึกษา 2566 

            

1. ขั้นตอนการวางแผน         ✓    
2. ขั้นตอนการดำเนินการ          ✓   

3. ขั้นตอนการตรวจสอบ           ✓  

4. ขั้นตอนการรายงานผล            ✓ 

 

6.  รายละเอียดกิจกรรมการดำเนินการและงบประมาณที่ใช้ 
 งบประมาณ ภาคเรียนที่ 2  30,000 บาท  
  รวมเงินทั้งสิ้น .30,000 บาท  (สามหมื่นบาทถ้วน) 
 

กิจกรรม วิธีดำเนินการ 
ลักษณะรายจ่าย 

ผู้รับผิดชอบ ตอบ
แทน 

ใช้สอย วัสดุ รวม 

 1. ดำเนินการประชุม
เพ่ือระดมความคิด 

    นางปิยวดี จันทบูรณ์ 

 2. เขียนโครงการ
จัดทำแผนปฏิบัติ
ราชการประจำปี เพ่ือ
ขออนุมัติ 
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กิจกรรม วิธีดำเนินการ 
ลักษณะรายจ่าย 

ผู้รับผิดชอบ ตอบ
แทน 

ใช้สอย วัสดุ รวม 

 3. จัดทำแผนปฏิบัติ
ราชการ ประจำปี
การศึกษา 2566 

 28,500  28,500  

 4. จัดพิมพ์ และทำ
รูปเล่ม 

 1,500  1,500  

 5. ติดตาม/ประเมินผล      
 6. สรุป/รายงานฝ่าย

บริหาร 
     

รวม 30,000  

 
7. วัสดุอุปกรณ์/รายการสิ่งของท่ีจะซ้ือ 
 

ลำดับที่ รายการ จำนวน/หน่วย งบประมาณ 

1 ค่าอาหาร/อาหารว่างในการประชุมปฏิบัติการ 40 คน 25500 

2 จัดพิมพ์และทำรูปเล่ม 5x300 1500 
3 ค่าสถานที่ในการประชุม 3000 3000 

 รวมงบประมาณ 
(สามหมื่นบาทถ้วน) 

 30000 

 
 
8.  วิธีประเมิน 

ตัวช้ีวัดโครงการ วิธีการประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
โรงเรียนมีการกำหนดมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 

แบบสอบถาม 
 

แบบสอบถาม 
 

โรงเรียนมีการจัดทำและดำเนินการตาม
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่
มุ่งพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 
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ตัวช้ีวัดโครงการ วิธีการประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 

มีการจัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้
สารสนเทศในการบริหารจัดการเพื่อพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษา 

- - 

มีการติดตามตรวจสอบและประเมินผลคุณภาพ
ภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

- - 

สามารถนำผลการประเมินคุณภาพท้ังภายใน
และภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

- - 

โรงเรียนมีแผนปฏิบัติราชการเพ่ือเป็นแนวทาง
ในการดำเนินงานของโรงเรียน 

- - 

  
 
9.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ  
  1. ครูและบุคลากรได้แสดงความคิดเห็นร่วมกัน และมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ 
ประจำปีการศึกษา 2566 
  2. ได้แผนปฏิบัติราชการประจำปีการศึกษา 2566 
 
  10.สรุปรายงาน 

 บันทึกการกำกับติดตาม 

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

............................................................................................................................. ................................................. 
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ลงชื่อ ..........................................ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 
           (นางปิยวดี   จันทบรูณ์) 
 
ลงชื่อ .............................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
           (นางสาวฎรินทร  คงมณี) 
         หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ     
  
ลงชื่อ ............................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
               (นายสันติ สวัสด ี) 
  หัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณและแผนงาน  

 
ลงชื่อ ....................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 
              (นายสันติ สวัสดี ) 
       
 
    อนุมัติ              ไม่อนุมัติ 
 
ลงชื่อ............................................ผู้อนุมัติโครงการ 
          (นางจันทนี  รักษ์ธรรม) 
      ผู้อำนวยการโรงเรียนพรุพีพิทยาคม 
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แบบเสนอกิจกรรมในโครงการ/งาน 
โรงเรียนพรุพีพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานีชุมพร 

ประจำปีการศึกษา 2565 

กิจกรรม    พัฒนาระบบงานกลุ่มงานบริหารงบประมาณ 
สนองพันธกิจ/นโยบายของสพฐ. พันธกิจที่ 7  ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาทุก

ระดับ และจัดการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีเพ่ือพัฒนาสู่ Thailand 4.0 
นโยบายที่ 6  ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 

สนองยุทธศาสตร์ของ สพม.สฎชพ.        ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
สนองยุทธ์ศาสตร์โรงเรียน     ยุทธศาสตร์ข้อที่ 5. พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาด้วย

หลักธรรมมาภิบาล เน้นการมีส่วนร่วม 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายธีรพล  แก้วรักษ์ 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ       กลุ่มงานบริหารแผนงานและงบประมาณ 
ลักษณะโครงการ    ใหม ่  ต่อเนื่อง   
สอดคล้องการประกันคุณภาพ   มฐ.2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
สนับสนุนพันธกิจของโรงเรียน               พัฒนาการบริหารจัดการตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพ           
สนับสนุนเป้าประสงค์ของโรงเรียน          มีการบริหารจัดการตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพ 

1. หลักการและเหตุผล 
กลุ่มงานบริหารงบประมาณ ได้ตระหนักและเห็นความสำคัญของกระบวนการบริหารจัดการ ที่นำไปสู่

การปฏิบัติ โดยยึดหลักธรรมาภิบาลและการมีส่วนร่วม จึงจัดทำโครงการนี้เพื่อพัฒนาการการบริหารงาน
แผนงาน งบประงานและพัสดุ ให้เกิดประสิทธิภาพส่งเสริมการขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพวิชาการที่เน้นคุณภาพ
ผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาทุกกลุ่มเป้าหมาย จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อ
การเรียนรู้ ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการเรียนรู้พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้
เชี่ยวชาญและเป็นมืออาชีพ 

2. วัตถุประสงค์ 
1.เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและอำนวยความสะดวกด้านงานแผนงาน งบประมาณ และพัสดุ 

3.  เป้าหมาย 
     3.1เชิงปริมาณ 
 3.1.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ ร้อยละ100  
     3.2เชิงคุณภาพ 
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3.2.1 กาบริการเอ้ือต่อปฏิบัติงานแผนงาน งบประมาณ และพัสดุ ซึ่งส่งผลให้บุคลากรและนักเรียนทุก
คนในโรงเรียนได้รับประโยชน์อย่างท่ัวถึง 

4. กิจกรรม/ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย/ระยะเวลา/สถานที ่

ที ่ กิจกรรม/ขัน้ตอน ตัวชี้วัด 
ค่า  
เป้า 

หมาย 

ระยะเวลา
ดำเนิน
กิจกรรม 

สถานที่
ดำเนิน 
งาน 

ผู้รับผิดชอบ 

1 ขั้นเตรียมการ(Plan) 
   - เสนอกิจกรรมเพื่อขอ
อนุมัต ิ

ร้อยละของนักเรียนและ
บุคลากรทุกคนในโรงเรียน
ที่มสี่วนในการดำเนิน
กิจกรรมแผนงาน 
งบประมาณ และพสัด ุ

100% 1- 15
พฤษภาคม 
2565 

โรงเรียน
พรุพี

พิทยาคม 

นายธีรพล 
แก้วรักษ ์

2 ขั้นดำเนินการ (Do) 
- ดำเนินกิจกรรม 

ร้อยละของนักเรียนและ
บุคลากรทุกคนในโรงเรียน
ที่มสี่วนในการดำเนิน
กิจกรรมแผนงาน 
งบประมาณ และพสัด ุ

100% 1 
พฤษภาคม 
2565 –  
30 เมษายน 
2566 

โรงเรียน
พรุพี

พิทยาคม 

นายธวัชชัย  
ผลผลา 

3 ขั้นประเมินผล 
  - ประเมินผลการดำเนินงาน 
  - ประเมินความพึงพอใจ 

ร้อยละของนักเรียนและ
บุคลากรทุกคนในโรงเรียน
ที่มสี่วนในการดำเนิน
กิจกรรมแผนงาน 
งบประมาณ และพสัด ุ

100% พฤษภาคม 
2565 

โรงเรียน
พรุพี

พิทยาคม 

นายธวัชชัย  
ผลผลา 

4 ขั้นปรับปรุง (Act) 
   - วิเคราะห์และปรับปรุง
แผนการทำงาน 

ร้อยละของนักเรียนและ
บุคลากรทุกคนในโรงเรียน
ที่มสี่วนในการดำเนิน
กิจกรรมแผนงาน 
งบประมาณ และพสัด ุ

100% พฤษภาคม 
2565 

โรงเรียน
พรุพี

พิทยาคม 

นายธีรพล 
แก้วรักษ ์
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5. งบประมาณ 
 งบประมาณ  เงินอุดหนุน  17,663 บาท  

ประมาณการค่าใช้จ่าย   

กิจกรรม รายละเอียด 

ลักษณะรายจ่ายงบประมาณ การใช้จ่ายงบ 

ค่าตอบแทน 
ค่าใช้
สอย 

ค่า
วัสดุ 

รวม 
ภาค

เรียนที่ 
1 

ภาค
เรียนที่ 

2 
1. 1.จัดซื้อ
โปรแกรม 

จัดซื้อโปรแกรมพัสดุ   / 2,000   

2. .จ้างทำไวนิล
กลุ่มงานกลุ่มงาน
บริหารงบประมาณ 

ไวนิลแผ่นผัง
งบประมาณ 

 /  15,000   

3.ปรับปรุงห้อง
จัดเก็บวัสดุ
ครุภัณฑ์ 

จ้างติดกระจกกัน
ห้อง 

 /  14,163   

รวม    17,663 17,663  
  *หมายเหตุ งบประมาณถัวจ่ายทุกรายการ       

 

 

กิจกรรม 

งบประมาณ 

เงินอุดหนุน 
เรียนฟรี 

15 ปี 
รายได้ อื่นๆ รวม 

1.จัดซื้อโปรแกรม     2,000 

2.จ้างทำไวนิลกลุม่งานกลุ่มงานบรหิาร

งบประมาณ 
    1,500 

3.ปรับปรุงห้องจัดเก็บวัสดุครุภณัฑ์     14,163 

รวม     17,663 
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6. การประเมินผล 

กิจกรรม ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
เป้า 

หมาย 

วิธีการวัดผล

ประเมินผล 

เครื่องมือวัด

ประเมินผล 

1.จัดซื้อ

โปรแกรม 

เชิงคุณภาพ 

บุคลากรที่ปฏิบัติงานการเงินและบัญชี มีเครื่องมือที่
เอ้ืออำนวยต่อการปฏิบัติงานการเงินและบัญชี ซ่ึง
ส่งผลให้บุคลากรและนักเรียนทุกคนในโรงเรียนได้รับ
ประโยชน์อย่างท่ัวถึง 

เชิงประมาณ 

เป้าหมายเชิงปริมาณ ร้อยละ100 

100% ประเมินความ

พึงพอใจ 

 

แบบประเมิน

ความพึงพอใจ 

 

 

2. .จ้างทำไว

นิลกลุ่มงาน

กลุ่มงาน

บริหาร

งบประมาณ 

เชิงคุณภาพ 

บุคลากรที่ปฏิบัติงานการเงินและบัญชี มีเครื่องมือที่

เอ้ืออำนวยต่อการปฏิบัติงานการเงินและบัญชี ซึ่ง

ส่งผลให้บุคลากรและนักเรียนทุกคนในโรงเรียนได้รับ

ประโยชน์อย่างท่ัวถึง 

เชิงประมาณ 

เป้าหมายเชิงปริมาณ ร้อยละ100 

   

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
สถานศึกษามีเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและอำนวยความสะดวกด้านงานแผนงาน งบประมาณ และ

พัสดุ 
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ลงชื่อ .......................................ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 
           (นายธวชัชัย  ผลผลา) 
        
ลงชื่อ ..........................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
       (นางปิยวดี  จันทบูรณ์) 
 หัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณและแผนงาน 
 
ลงชื่อ ..........................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
       (นางปิยวดี  จันทบูรณ์) 
  หัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณและแผนงาน  

 
ลงชื่อ ....................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 
    (นายธีรพล  แก้วรักษ์) 
       
 
    อนุมัติ              ไม่อนุมัติ 
 

 
ลงชื่อ........................................ผู้อนุมัติโครงการ 
          (นาจันทนี  รักษ์ธรรม) 
      ผู้อำนวยการโรงเรียนพรุพีพิทยาคม 
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โครงการที่ 6 
โครงการพัฒนาอาคารสถานที่ 
สิ่งแวดล้อม แหล่งเรียนรู้และ 

ภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 
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แบบเสนอกิจกรรมในโครงการ/งาน 
โรงเรียนพรุพีพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานีชุมพร 

ประจำปีงบประมาณ 2565 
ชื่อโครงการ     โครงการพัฒนาอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม แหล่งเรียนรู้ และ 
     ภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
กิจกรรม    พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
สนองพันธกิจ/นโยบายของสพฐ. พันธกิจที่ 6  การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร

กับสิ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ
เป้าหมายพัฒนาที่ยั่งยืน 
นโยบายที่ 5  ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม 

สนองยุทธศาสตร์ของ สพม.สฎชพ.         ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิต
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

สนองยุทธ์ศาสตร์โรงเรียน    พัฒนาอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม แหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

ผู้รับผิดชอบโครงการ   นายธวัชชัย  ผลผลา 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ       กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป 
ลักษณะโครงการ    ใหม ่  ต่อเนื่อง   
สอดคล้องการประกันคุณภาพ   มฐ.2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
สนับสนุนพันธกิจของโรงเรียน               พัฒนาการบริหารจัดการตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพ           
สนับสนุนเป้าประสงค์ของโรงเรียน         สถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้อย่างหลากหลาย พอเพียง เอื้อต่อ

การเรยีนรู้ ใช้อย่างคุ้มค่า ส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้นอก
สถานศึกษาเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษา 

 
1. หลักการและเหตุผล 

การปฏิรูปการศึกษา ปี 2558 - 2565ได้กำหนดประเด็นหลัก 6 ประเด็นในการปฏิรูปการศึกษา การ
ปรับระบบ ICT เพ่ือ การศึกษาเป็นประเด็นหนึ่งที่ควรมีการปฏิรูป เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมในการจัดการ
เรียนรู้ สื่อการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ เป็นปัจจัยสำคัญ และมีส่วนร่วมในการพัฒนาการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน ทำให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้รวดเร็วและถูกต้อง เต็มตามศักยภาพ ต้องยึดหลักที่ว่าผู้เรียนทุกคน มี
ความสามารถในการเรียนรู้ สามารถพัฒนาตนเอง และต้องยึดถือว่า ผู้เรียนมีความสำคัญที่สุด กระบวนการ
จัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียน สามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ ลักษณะของสื่อการเรียนรู้ที่
ดีควรมีความหลากหลายซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้การเรียนรู้เป็นไปอย่างมีคุณค่า พัฒนาผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้
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โรงเรียนพรุพีพิทยาคม สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร  
  
 

อย่างแห้จริง รู้จักแสวงหาความรู้ เกิดการเรียนรู้อย่างกว้างขวางลึกซ้ึงและต่อเนื่องตลอดเวลา ด้วยเล็งเห็นและ
ตระหนักในความสำคัญและประโยชน์ของสื่อเทคโนโลยี และนวัตกรรมกลุ่มงานบริหารทั่วไปจึงได้จัดใ ห้มี
กิจกรรมนี้ขึ้น 
2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือเพ่ิมจุดใช้งานอินเทอร์เน็ตบริเวณต่างๆภายในโรงเรียนให้ทั่วถึงต่อการใช้งาน 
2.2 ปรับปรุง ซ่อมแซม อุปกรณ์เครือข่ายในกรณีท่ีชำรุดระหว่างปีงบประมาณ 
2.3 จัดทำแอปพลิเคชั่น พร้อมทั้งนำเอาอุปกรณ์ทางเทคโนโลยีไปประยุกต์ใช้กับแอปพลิเคชั่นที่ถูก

สร้างข้ึน 
2.4 ปรับปรุงเว็บไซต์โรงเรียนให้สามารถใช้งานและบริการแก่ทุกฝ่าย 

3. เป้าหมาย 
     3.1 เชิงปริมาณ 

ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนทุกคน สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ต เพ่ือการเรียนรู้ ได้
จาก ทุกอาคารเรียน อย่างมีประสิทธิภาพ 

     3.2 เชิงคุณภาพ 
  ให้ผู้เรียนมีทักษะการใช้เรียนรู้ ทักษะการเทคโนโลยี ได้ตรงตามหลักสูตรและตัวชี้วัด 

4. กิจกรรม/ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย/ระยะเวลา/สถานที่ 

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอน ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้า 
หมาย 

ระยะเวลา
ดำเนิน
กิจกรรม 

สถานที่
ดำเนิน 
งาน 

ผู้รับผิดชอบ 

1 พัฒนาระบบอินเทอร์เน็ตโรงเรียน 
1. ทีมงาน (Team) 
 1) ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน
เพ่ือจัดทำกิจกรรม 
 2) แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 
2. ตรวจสอบก่อนดำเนินงาน 
(Check)  
ประเมินแผนงาน กิจกรรม ก่อน
ดำเนินงาน ดังนี้ 
  1) วัตถุประสงค์ของกิจกรรม 
  2) เป้าหมายของกิจกรรม  
  3) การอนุมัติโครงการ/กิจกรรม 

ร้อยละ  
70 

บุคคลาก
รทางการ
ศึกษา
และ
นักเรียน
สามารถ
เข้าถึง
อินเตอร์ 

  
พฤษภาคม 

65 
 
 

พฤษภาคม 
65 
 
 
 
 

 

โรงเรียน
พรุพี

พิทยาคม 

 
นายธวัชชัย  
ผลผลา  
 
 
นายธวัชชัย  
ผลผลา และ
คณะทำงาน
ตามคำสั่ง 
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โรงเรียนพรุพีพิทยาคม สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร  
  
 

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอน ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้า 
หมาย 

ระยะเวลา
ดำเนิน
กิจกรรม 

สถานที่
ดำเนิน 
งาน 

ผู้รับผิดชอบ 

3. การวางแผนการดำเนินงาน 
(Plan)  
  1) จัดทำกำหนดการ/ปฏิทินการ
ดำเนินงาน  
  2) จัดเตรียมเอกสาร 
  3) จัดเตรียมสถานที่การดำเนินงาน 
4. ปฏิบัติ (Do) กิจกรรมพัฒนาระบบ
อินเทอร์เน็ตโรงเรียน 
  1) วางจุดบริการสัญญาณ
อินเตอร์เน็ตเพ่ิมเติม 
  2) ปรับปรุงซ่อมแซมจุดให้บริการที่
เสื่อมสภาพ  
  3) เพิ่มอุปกรณ์เพ่ือจัดการระบบ
อินเตอร์เน็ตให้มีคุณภาพมากขึ้น 
5. เรียนรู้ร่วมกัน (Study) 
  1) การนิเทศ กำกับติดตาม โครงการ/
กิจกรรม  
       1.1) การสังเกต  
       1.2) การนิเทศก์  
  2) ติดตามระหว่างดำเนินงาน 
        2.1) หน้าที่ความรับผิดชอบ 
        2.2) ปัญหาที่เกิดระหว่าง
ดำเนินงาน 
        2.3) การดำเนินงานตามกรอบ
ระยะเวลา 
6. ปรับปรุงพัฒนางาน (Act)  
 1) ประเมินแก้ไขและพัฒนาการ
ดำเนินงาน  

เน็ตได้
อย่าง
ทั่วถึง 

มิถุนายน 
65 
 
 

 
 
มิถุนายน 

65 
 
 
 
 
 
 

กรกฎาคม 
65 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กรกฎาคม 
65 
 
 

นายธวัชชัย  
ผลผลา และ
คณะทำงาน
ตามคำสั่ง 
 
 
นายธวัชชัย  
ผลผลา และ
คณะทำงาน
ตามคำสั่ง 
 
 
 
 
นายธวัชชัย  
ผลผลา และ
คณะทำงาน
ตามคำสั่ง 
 
 
 
 
 
 
 
นายธวัชชัย  
ผลผลา และ
คณะทำงาน
ตามคำสั่ง 
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โรงเรียนพรุพีพิทยาคม สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร  
  
 

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอน ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้า 
หมาย 

ระยะเวลา
ดำเนิน
กิจกรรม 

สถานที่
ดำเนิน 
งาน 

ผู้รับผิดชอบ 

 2) สรุปรายงานผลการดำเนินงาน 
กิจกรรม             
       2.1) รายงานสรุปผลกิจกรรม  
       2.2) แบบประเมินกิจกรรม 
       2.3) แบบสอบถามความพึงพอใจ 
 
 
7. ปรับปรุงพัฒนางาน 
(Ratification)  
รับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจาก
ผู้เกี่ยวข้องเป็นแนวทางในการ 
ดำเนินงาน/พัฒนางาน กิจกรรม ต่อไป 

 
 
 
 

 
 

สิงหาคม 
65 

 
 
 
 
 
 
นายธวัชชัย  
ผลผลา และ
คณะทำงาน
ตามคำสั่ง 

2 พัฒนาระบบเว็บไซต์โรงเรียนและ
แอปพลิเคชั่น 
1. ทีมงาน (Team) 
 1) ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน
เพ่ือจัดทำกิจกรรม 
 2) แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 
2. ตรวจสอบก่อนดำเนินงาน 
(Check)  
ประเมินแผนงาน กิจกรรม ก่อน
ดำเนินงาน ดังนี้ 
  1) วัตถุประสงค์ของกิจกรรม 
  2) เป้าหมายของกิจกรรม  
  3) การอนุมัติโครงการ/กิจกรรม 
3. การวางแผนการดำเนินงาน 
(Plan)  
  1) จัดทำกำหนดการ/ปฏิทินการ
ดำเนินงาน  

ร้อยละ 
70 

บุคลากร
และ
นักเรียน
ใช้บริการ
เว็บไซต์
และ
แอปพลิเ
คชั่น
สะดวก
และเป็น
ปัจุบัน 

  
 

พฤษภาคม 
65 
 
 

พฤษภาคม 
65 
 
 
 
 

 
มิถุนายน 

65 
 

  

โรงเรียน
พรุพี

พิทยาคม 

 
 
นายธวัชชัย  
ผลผลา  

 
 

นายธวัชชัย  
ผลผลา และ
คณะทำงาน
ตามคำสั่ง 
 
 
 
นายธวัชชัย  
ผลผลา และ
คณะทำงาน 
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โรงเรียนพรุพีพิทยาคม สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร  
  
 

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอน ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้า 
หมาย 

ระยะเวลา
ดำเนิน
กิจกรรม 

สถานที่
ดำเนิน 
งาน 

ผู้รับผิดชอบ 

  2) จัดเตรียมเอกสาร 
  3) จัดเตรียมสถานที่การดำเนินงาน 
4. ปฏิบัติ (Do) กิจกรรมพัฒนาระบบ
อินเทอร์เน็ตโรงเรียน 
  1) ออกแบบเว็บไซต์ให้เป็นปัจุบัน
และเพ่ิมฟังก์ชั่นที่สะดวกต่อการใช้งาน
ของบุคลากรและนักเรียน 
  2) สร้างแอปพลิเคชันเพ่ือใช้ในการ
จัดเก็บข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็น
ระบบ 
  3) สั่งซื้ออุปกรณ์เพ่ือช่วยในการ
จัดเก็บข้อมูลนักเรียนอย่างเป็นระบบ
โดยจะทำการเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชั่น
ที่จัดสร้างข้ึน 
5. เรียนรู้ร่วมกัน (Study) 
  1) การนิเทศ กำกับติดตาม โครงการ/
กิจกรรม  
       1.1) การสังเกต  
       1.2) การนิเทศก์  
  2) ติดตามระหว่างดำเนินงาน 
        2.1) หน้าที่ความรับผิดชอบ 
        2.2) ปัญหาที่เกิดระหว่าง
ดำเนินงาน 
        2.3) การดำเนินงานตามกรอบ
ระยะเวลา 
6. ปรับปรุงพัฒนางาน (Act)  
 1) ประเมินแก้ไขและพัฒนาการ
ดำเนินงาน  

 
 
มิถุนายน 

65 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

กรกฎาคม 
65 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
กรกฎาคม 

65 

 
 
นายธวัชชัย  
ผลผลา และ
คณะทำงาน
ตามคำสั่ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นายธวัชชัย  
ผลผลา และ
คณะทำงาน
ตามคำสั่ง 
 
 
 
 
 
 
 
นายธวัชชัย  
ผลผลา และ
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โรงเรียนพรุพีพิทยาคม สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร  
  
 

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอน ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้า 
หมาย 

ระยะเวลา
ดำเนิน
กิจกรรม 

สถานที่
ดำเนิน 
งาน 

ผู้รับผิดชอบ 

 2) สรุปรายงานผลการดำเนินงาน 
กิจกรรม             
       2.1) รายงานสรุปผลกิจกรรม  
       2.2) แบบประเมินกิจกรรม 
       2.3) แบบสอบถามความพึงพอใจ 
7. ปรับปรุงพัฒนางาน 
(Ratification)  
รับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจาก
ผู้เกี่ยวข้องเป็นแนวทางในการ 
ดำเนินงาน/พัฒนางาน กิจกรรม ต่อไป 

 
 
 
 
 
 
สิงหาคม 

65 
 

คณะทำงาน
ตามคำสั่ง 
 
 
 
 
นายธวัชชัย  
ผลผลา และ
คณะทำงาน
ตามคำสั่ง 

5. งบประมาณ 
 งบประมาณ  20,000 บาท 

ประมาณการค่าใช้จ่าย   

กิจกรรม รายละเอียด 

ลักษณะรายจ่ายงบประมาณ การใช้จ่ายงบ 

ค่าตอบ
แทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ รวม 

ภาค
เรียนที่ 

1 

ภาค
เรีย
นที่ 
2 

พัฒนาระบบ
อินเทอร์เน็ต
โรงเรียน 

๑) อุปกรณ์ปล่อย
สัญญาณอินเตอร์เน็ต 
จำนวน10ตัว 

  10,000 10,000 10,000 - 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

เงิน
อุดหนุน 

เรียนฟรี 
15 ปี 

รายได้ อ่ืนๆ รวม 

พัฒนาระบบอินเทอร์เน็ตโรงเรียน 10,000    10,000 
พัฒนาระบบเว็บไซต์โรงเรียนและ
แอปพลิเคชั่น 

10,000    10,000 

รวม 20,000    20,000 
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โรงเรียนพรุพีพิทยาคม สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร  
  
 

กิจกรรม รายละเอียด 

ลักษณะรายจ่ายงบประมาณ การใช้จ่ายงบ 

ค่าตอบ
แทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ รวม 

ภาค
เรียนที่ 

1 

ภาค
เรีย
นที่ 
2 

๒) สายสัญญาณ 1 ม้วน 
๓) ตู้ RACK 
๔) อุปกรณ์ UPS 5 ตัว 

พัฒนาระบบ
เว็บไซต์โรงเรียน
และแอปพลิเคชัน 

เครื่องสแกนใบหน้าและ
เครื่องสแกนลายนิ้วมือ 

  10,000 10,000 10,000 - 

รวม   10,000 10,000 20,000  

 *หมายเหตุ งบประมาณถัวจ่ายทุกรายการ    
                   
6. การประเมินผล 

กิจกรรม ตัวช้ีวัดความสำเร็จ เป้าหมาย 
วิธีการวัดผล
ประเมินผล 

เครื่องมือวัด
ประเมินผล 

พัฒนาระบบ
อินเทอร์เน็ต
โรงเรียน 

เชิงคุณภาพ 
ให้ผู้เรียนมีทักษะการใช้เรียนรู้ ทักษะ
การเทคโนโลยี ได้ตรงตามหลักสูตร
และตัวชี้วัด 
เชิงประมาณ 
บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน 
ร้อยละ 70 สามารถเข้าถึง
อินเตอร์เน็ตได้อย่างทั่วถึง 

ร้อยละ 
70 

ผลการ
ประเมิน 
(ระดับดี) 

1.สอบถาม 
2.ประเมิน.... 

 

1.
แบบสอบถาม 
2.แบบประเมิน 

 

พัฒนาระบบ
เว็บไซต์โรงเรียน
และแอปพลิเคชั่น 

เชิงคุณภาพ 
ให้ผู้เรียนมีทักษะการใช้เรียนรู้ ทักษะ
การเทคโนโลยี ได้ตรงตามหลักสูตร
และตัวชี้วัด 
เชิงประมาณ 

ร้อยละ 
70 

ผลการ
ประเมิน 
(ระดับดี) 

1.สอบถาม 
2.ประเมิน.... 

 

1.
แบบสอบถาม 
2.แบบประเมิน 
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กิจกรรม ตัวช้ีวัดความสำเร็จ เป้าหมาย 
วิธีการวัดผล
ประเมินผล 

เครื่องมือวัด
ประเมินผล 

บุคลากรและนักเรียนร้อยละ 70 ใช้
บริการเว็บไซต์และแอปพลิเคชั่น
สะดวกและเป็นปัจุบัน 

 

 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. การให้บริการสัญญาณอินเตอร์ที่มีประสิทธิภาพ  
          2. มีเว็บไซต์และแอปพลิเคชั่นที่ให้บริการแก่ครู นักเรียน บุคลากรทางการศึกษาใช้ในการค้นคว้า
ข้อมูลทางการศึกษา 
 
ลงชื่อ .........................................ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 
            (นายธวัชชัย  ผลผลา.) 
 
ลงชื่อ ..........................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
            ( นายพรชัย รุ่งนิลรตัน์) 
              หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป 
 
ลงชื่อ .......................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
              (นายสันติ สวัสดี) 
  หัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณและแผนงาน  

 
ลงชื่อ ....................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 
    (นายพรชัย รุ่งนิลรัตน์) 
       
 
    อนุมัติ              ไม่อนุมัติ 

 
 

ลงชื่อ............................................ผู้อนุมัติโครงการ 
            (นาจันทนี  รักษ์ธรรม) 
      ผู้อำนวยการโรงเรียนพรุพีพิทยาคม 
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แบบเสนอกิจกรรมในโครงการ/งาน 
โรงเรียนพรุพีพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานีชุมพร 

ประจำปีงบประมาณ 2565 
กิจกรรม    ปรับปรุงภูมิทัศน์ 
สนองพันธกิจ/นโยบายของสพฐ. พันธกิจที่ 6  การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร

กับสิ ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ
เป้าหมายพัฒนาที่ยั่งยืน 
นโยบายที่ 5  ด้านการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม 

สนองยุทธศาสตร์ของ สพม.สฎชพ.        ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

สนองยุทธ์ศาสตร์โรงเรียน     พัฒนาอาคารสถานที สิ่งแวดล้อม แหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

ผู้รับผิดชอบกิจกรรม   นายธวัชชัย  ผลผลา 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ       กลุม่งานบริหารงานทั่วไป 
ลักษณะกิจกรรม     ใหม ่  ต่อเนื่อง   
สอดคล้องการประกันคุณภาพ   มฐ.2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
สนับสนุนพันธกิจของโรงเรียน              พัฒนาการบริหารจัดการตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพ           
สนับสนุนเป้าประสงค์ของโรงเรียน         สถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้อย่างหลากหลาย พอเพียง เอื้อต่อ

การเรียนรู้ ใช้อย่างคุ้มค่า ส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้นอก
สถานศึกษาเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษา 

1. หลักการและเหตุผล 
การยกระดับมาตรฐานคุณภาพของโรงเรียนให้มีบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนการสอน  

เพื ่อให้นักเรียนมีความสุข มุ ่งเน้นการสอนตามธรรมชาติ และปลูกฝังเรื ่องความสะอาด สิ ่งแวดล้อม
เปรียบเสมือนครูที่พูดไม่ได้ ของนักเรียนทุกคน บริเวณโรงเรียนเป็นเครื่องเชิดหน้าชูตาของโรงเรียน การจัดภูมิ
ทัศน์ในโรงเรียนให้ร่มรื่น มีต้นไม้ ไม้ดอกไม้ประดับ สวนหย่อม ย่อมส่งผลให้นักเรียนได้รับอิทธิพลเป็นคน
ละเอียดอ่อน จิตใจแจ่มใส รักสวยรักงาม จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้นมาเพื่อส่งผลให้โรงเรียนมีการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง และนักเรียนมีคุณภาพตรงตามมาตรฐานการศึกษา 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1  เพ่ือให้โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมภายที่ดี มีบรรยากาศที่เอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
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3.  เป้าหมาย 
     3.1 เชิงปริมาณ 

ร้อยละ 80 ปรับปรุงสภาพแวดล้อมในโรงเรียน หน้าบริเวณโรงเรียน และป้ายโรงเรียน 
     3.2 เชิงคุณภาพ 

ร้อยละ 80 โรงเรียนได้รับการพัฒนา ปรับปรุงสภาพแวดล้อมเอ้ือต่อการเรียนการสอน 
ส่งผลให้นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐาน 

4. กิจกรรม/ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย/ระยะเวลา/สถานที่ 

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอน ตัวช้ีวัด 
ค่า
เป้า 

หมาย 

ระยะเวลา
ดำเนิน
กิจกรรม 

สถานที่
ดำเนิน 
งาน 

ผู้รับผิดชอบ 

1 ปรับปรุงภูมิทัศน์ 
1. ทีมงาน (Team) 
 1) ประชุมคณะกรรมการ
ดำเนินงานเพื่อจัดทำกิจกรรม 
 2) แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 
2. ตรวจสอบก่อนดำเนินงาน 
(Check)  
ประเมินแผนงาน กิจกรรม ก่อน
ดำเนินงาน ดังนี้ 
  1) วัตถุประสงค์ของกิจกรรม 
  2) เป้าหมายของกิจกรรม  
  3) การอนุมัติโครงการ/กิจกรรม 
3. การวางแผนการดำเนินงาน 
(Plan)  
  1) จัดทำกำหนดการ/ปฏิทินการ
ดำเนินงาน  
  2) จัดเตรียมเอกสาร 
  3) จัดเตรียมสถานที่การ
ดำเนินงาน 
 
 

ร้อยละ 80
โรงเรียนได้รับ
การพัฒนา 
ปรับปรุง
สภาพแวดล้อม
เอ้ือต่อการ
เรียนการสอน
ส่งผลให้
นักเรียนมี
คุณภาพตาม
มาตรฐาน 
 

  
พฤษภาคม 

65 
 
 

พฤษภาคม 
65 
 
 
 
 
 

พฤษภาคม 
65 
 
 
 
 
 
 

โรงเรียน
พรุพี
พิทยา
คม 

 
นายธวัชชัย  
ผลผลา  
 
 
นายธวัชชัย  
ผลผลา และ
คณะทำงาน
ตามคำสั่ง 
 
 
 
นายธวัชชัย  
ผลผลา และ
คณะทำงาน
ตามคำสั่ง 
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ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอน ตัวช้ีวัด 
ค่า
เป้า 

หมาย 

ระยะเวลา
ดำเนิน
กิจกรรม 

สถานที่
ดำเนิน 
งาน 

ผู้รับผิดชอบ 

4. ปฏิบัติ (Do)  
  1) ตัดหญ้าสนามฟุตบอล เดือนละ 
2 ครั้ง 
  2) ตัดหญ้าตามจุดต่างบริเวณ
อาคารเรียน 
5. เรียนรู้ร่วมกัน (Study) 
  1) การนิเทศ กำกับติดตาม 
โครงการ/กิจกรรม  
       1.1) การสังเกต  
       1.2) การนิเทศก์  
  2) ติดตามระหว่างดำเนินงาน 
        2.1) หน้าที่ความรับผิดชอบ 
        2.2) ปัญหาที่เกิดระหว่าง
ดำเนินงาน 
        2.3) การดำเนินงานตาม
กรอบระยะเวลา 
6. ปรับปรุงพัฒนางาน (Act)  
 1) ประเมินแก้ไขและพัฒนาการ
ดำเนินงาน  
 2) สรุปรายงานผลการดำเนินงาน 
กิจกรรม             
    2.1) รายงานสรุปผลกิจกรรม  
    2.2) แบบประเมินกิจกรรม 
    2.3) แบบสอบถามความพึงพอใจ 
 
 
 
 

พฤษภาคม 
65 
 
 
 

กรกฎาคม 
65 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กรกฎาคม 
65 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายธวัชชัย  
ผลผลา และ
คณะทำงาน
ตามคำสั่ง 
 
นายธวัชชัย  
ผลผลา และ
คณะทำงาน
ตามคำสั่ง 
 
 
 
 
 
 
 
นายธวัชชัย  
ผลผลา และ
คณะทำงาน
ตามคำสั่ง 
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ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอน ตัวช้ีวัด 
ค่า
เป้า 

หมาย 

ระยะเวลา
ดำเนิน
กิจกรรม 

สถานที่
ดำเนิน 
งาน 

ผู้รับผิดชอบ 

7. ปรับปรุงพัฒนางาน 
(Ratification)  
รับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจาก
ผู้เกี่ยวข้องเป็นแนวทางในการ 
ดำเนินงาน/พัฒนางาน กิจกรรม 
ต่อไป 

สิงหาคม 
65 
 

นายธวัชชัย  
ผลผลา และ
คณะทำงาน
ตามคำสั่ง 

5. งบประมาณ 
 งบประมาณ เงินอุดหนุน 30,000 บาท 

      ประมาณการค่าใช้จ่าย   

กิจกรรม รายละเอียด 

ลักษณะรายจ่ายงบประมาณ การใช้จ่ายงบ 

ค่าตอบแทน 
ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ รวม 
ภาค

เรียนที่ 
1 

ภาค
เรียน
ที่ 2 

ปรับปรุง
ภูมิทัศน์ 

1) ค่าจ้างตัดหญ้าสนาม
ฟุตบอล  
2) ค่าน้ำมันตัดหญ้า
ตามจุดต่างบริเวณ
อาคารเรียน 

 
 
 

12,000 
 
3,000 
 
 

 
 
 
 

12,000 
 
3,000 
 
 

6,000 
 
1,500 
 
 

6,000 
 
1,500 

รวม  15,000  15,000 7,500 7,500 
 *หมายเหตุ งบประมาณถัวจ่ายทุกรายการ    

 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

เงิน
อุดหนุน 

เรียนฟรี 
15 ปี 

รายได้ อ่ืนๆ รวม 

ปรับปรุงภูมิทัศน์ 30,000    30,000  

รวม     30,000  
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6. การประเมินผล 

กิจกรรม ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
เป้า 

หมาย 
วิธีการวัดผล
ประเมินผล 

เครื่องมือวัด
ประเมินผล 

ปรับปรุง
ภูมิทัศน์ 

เชิงคุณภาพ 
ร้อยละ 80โรงเรียนได้รับการพัฒนา ปรับปรุง
สภาพแวดล้อมเอ้ือต่อการเรียนการสอนส่งผล
ให้นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐาน 
เชิงปริมาณ 
ร้อยละ 80 ปรับปรุงสภาพแวดล้อมใน
โรงเรียน หน้าบริเวณโรงเรียน และป้าย
โรงเรียน 

ร้อยละ 
80 

ผลการ
ประเมิน 
(ระดับดี) 

1.สอบถาม 
2.ประเมิน.... 

 

1.แบบสอบถาม 
2.แบบประเมิน 

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
     1)  มีสภาพแวดล้อมสวยงามท่ีน่าอยู่ 
     2)  เป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
 

 
ลงชื่อ ....................................ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 
            (นายธวัชชัย  ผลผลา) 
 
ลงชื่อ ..........................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
            ( นายพรชัย รุ่งนิลรตัน์) 
          หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป 
 
ลงชื่อ .......................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
              (นายสันติ สวัสดี) 
  หัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณและแผนงาน  

 
ลงชื่อ ....................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 
        (นายพรชัย รุ่งนิลรัตน์) 
       
 
    อนุมัติ              ไม่อนุมัติ 

 
 

ลงชื่อ............................................ผู้อนุมัติโครงการ 
          (นาจันทนี  รักษ์ธรรม) 
      ผู้อำนวยการโรงเรียนพรุพีพิทยาคม 

 
 
 

 

 



แผนปฏิบัติราชการประจำปีการศึกษา 2565                         403 

โรงเรียนพรุพีพิทยาคม สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร  
  
 

แบบเสนอกิจกรรมในโครงการ/งาน 
โรงเรียนพรุพีพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร 

ประจำปีงบประมาณ 2565 
กิจกรรม     งานยานพาหนะ 
สนองพันธกิจ/นโยบายของสพฐ. พันธกิจที่ 6  การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร

กับสิ ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ
เป้าหมายพัฒนาที่ยั่งยืน 
นโยบายที่ 5  ด้านการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม 

สนองยุทธศาสตร์ของ สพม.สฎชพ.        ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

สนองยุทธ์ศาสตร์โรงเรียน    พัฒนาอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม แหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

ผู้รับผิดชอบกิจกรรม   นายพรชัย รุ่งนิลรัตน์ 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ       กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป 
ลักษณะกิจกรรม  ใหม ่  ต่อเนื่อง   
สอดคล้องการประกันคุณภาพ   มฐ.2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
สนับสนุนพันธกิจของโรงเรียน               พัฒนาการบริหารจัดการตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพ           
สนับสนุนเป้าประสงค์ของโรงเรียน         สถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้อย่างหลากหลาย พอเพียง เอื้อต่อ

การเรียนรู้ ใช้อย่างคุ้มค่า ส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้นอก
สถานศึกษาเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษา 

 
1. หลักการและเหตุผล 

ยานพาหนะโรงเรียนเป็นสิ่งที่จำเป็นต่อการบริหารจัดการสถานศึกษา และเกี่ยวเนื่องกับทุกกล่มงาน
ของโรงเรียน ดังนั้นคุณภาพของยานพาหนะของโรงเรียนควรมีความพร้อมและมีความปลอดภัยต่อการใช้ในทุก
ภาระงานในงานที่จะเกิดข้ึนในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษาและพร้อมในการใช้งานทุกเม่ือ 

ดังนั้นจึงจัดตั้งกิจกรรมเพ่ือการใช้ยานพาหนะโรงเรียนให้มีความพร้อมเพ่ือรองรับการใช้งานในทุกรูป
แบบอย่างปลอดภัยและมีความพร้อมสูงสุด 

2. วัตถุประสงค์ 
1.เพื่อโรงเรียนมียานพาหนะที่มีความพร้อมต่อการใช้งาน 
2.เพื่อยานพาหนะมีความปลอดภัยต่อผู้เรียนและบุคลากรของโรงเรียนเมื่อใช้งาน 
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3.  เป้าหมาย 
     3.1เชิงปริมาณ 

3.1.1 นักเรียนจำนวน 510 คน 
3.1.2 ครูและบุคลากรสถานศึกษา จำนวน 35 คน 

      3.2   ด้านคุณภาพ  
3.2.1 สถานศึกษามียานพาหนะท่ีมีความพร้อมในการใช้งาน 
3.2.2 นักเรียนและบุคลากรสถานศึกษามีความสะดวกในการใช้ยานพาหนะและปลอดภัย 
 

4. กิจกรรม/ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย/ระยะเวลา/สถานที่ 

 
5.งบประมาณ  

เงินอุดหนุน 20,000 บาท 

 
 
 
 

ที ่
กิจกรรม/
ขั้นตอน 

ตัวช้ีวัด 
ค่า  
เป้า 
หมาย 

ระยะเวลา
ดำเนิน
กิจกรรม 

สถานที่
ดำเนิน งาน ผู้รับผิดชอบ 

1 ซ่อมบำรุง
ยานพาหนะ
โรงเรียน 

- สถานศึกษามียานพาหนะที่มี
ความพร้อมในการใช้งาน 

ร้อย
ละ95 

1เม.ย.65-
1 มี.ค. 66 

โรงเรียนพรุ
พีพิทยาคม 

 

2 เติมน้ำมันรถ
โรงเรียน 

นักเรียนและบุคลากร
สถานศึกษามีความสะดวกใน
การใช้ยานพาหนะและปลอดภัย 

ร้อย
ละ95 

1เม.ย.65-
1 มี.ค. 66 

โรงเรียนพรุ
พีพิทยาคม 

 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

เงิน
อุดหนุน 

เรียนฟรี 
15 ปี 

รายได้ อ่ืน ๆ รวม 

- ทำ พรบ และประกันภัย 
- ซ่อมบำรุงยานพาหนะโรงเรียน 

3,000 
10,000 

   
3,000 
10,000 

เติมน้ำมันรถโรงเรียน 7,000    7,000 
รวม     20,000 
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 ประมาณการค่าใช้จ่าย   

กิจกรรม รายละเอียด 

ลักษณะรายจ่ายงบประมาณ การใช้จ่ายงบ 

ค่าตอบแทน 
ค่าใช้
สอย 

ค่า
วัสดุ 

รวม 
ภาค

เรียนที่  
1 

ภาค
เรียน
ที่ 2 

ซ่อมบำรุง
ยานพาหนะ
โรงเรียน 

- ทำ พรบ และประกันภัย 
- ซ่อมบำรุงยานพาหนะ 
 

 
 

10,000 
20,000 

 
 

10,000 
20,000 

10,000 
20,000 

 

เติมน้ำมันรถ
โรงเรียน 

- เติมน้ำมันยานพาหนะ  5,000  5,000 2,500 2,500 

รวม  50,000  50,000   
  *หมายเหตุ งบประมาณถัวจ่ายทุกรายการ                   

6. การประเมินผล 
กิจกรรม ตัวช้ีวัดความสำเร็จ เป้า หมาย วิธีการวัดผล

ประเมินผล 
เครื่องมือวัด
ประเมินผล 

ซ่อมบำรุง
ยานพาหนะ
โรงเรียน 

-สถานศึกษามียานพาหนะที่มีความ
พร้อมในการใช้งาน 

ร้อยละ95 
 

 
การประเมิน
การ 

 
.แบบประเมิน 

เติมน้ำมันรถ
โรงเรียน 

นักเรียนและบุคลากรสถานศึกษามี
ความสะดวกในการใช้ยานพาหนะ
และปลอดภัย 

 ร้อยละ95 แบบรายงาน แบบรายงาน 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. โรงเรียนมียานพาหนะที่มีความพร้อมต่อการใช้งาน 
2. โรงเรียนมียานพาหนะมีความปลอดภัยต่อผู้เรียนและบุคลากรของโรงเรียนเมื่อใช้งาน 
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ลงชื่อ ..........................................ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 
           (                           ) 
 
ลงชื่อ ..........................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
            ( นายพรชัย  รุ่งนิลรัตน์) 
            หวัหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป 
 
ลงชื่อ ..........................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
              ( นายสันติ  สวสัด)ี 
  หัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณและแผนงาน  

 
ลงชื่อ ...................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 
           (นายพรชัย  รุ่งนิลรตัน์) 
           หวัหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป 
     
    อนุมัติ              ไม่อนุมัติ 
 
 
ลงชื่อ............................................ผู้อนุมัติโครงการ 
              (นางจันทนี  รักษ์ธรรม) 
         ผู้อำนวยการโรงเรียนพรุพีพิทยาคม 
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แบบเสนอกิจกรรมในโครงการ/งาน 
โรงเรียนพรุพีพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร 

ประจำปีงบประมาณ 2565 
กิจกรรม      พัฒนาโสตทัศนศึกษาและเทคโนโลยี 
สนองพันธกิจ/นโยบายของสพฐ. พันธกิจที่ 6  การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร

กับสิ ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ
เป้าหมายพัฒนาที่ยั่งยืน 
นโยบายที่ 5  ด้านการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม 

สนองยุทธศาสตร์ของ สพม.สฎชพ.        ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่  
       เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
สนองยุทธ์ศาสตร์โรงเรียน      พัฒนาอาคารสถานที สิ่งแวดล้อม แหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญา 

ท้องถิ่น ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม       นายธวัชชัย ผลผลา 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ       กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป 
ลักษณะกิจกรรม     ใหม ่  ต่อเนื่อง   
สอดคล้องการประกันคุณภาพ   มฐ.2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
สนับสนุนพันธกิจของโรงเรียน               พัฒนาการบริหารจัดการตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพ           
สนับสนุนเป้าประสงค์ของโรงเรียน         สถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้อย่างหลากหลาย พอเพียง เอ้ือต่อ 

การเร ียนรู ้ ใช ้อย่างคุ ้มค่า ส ่งเสริมการใช้แหล่งเร ียนรู ้นอก
สถานศึกษาเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษา 

1. หลักการและเหตุผล 
ด้วยในโลกการเรียนรู้ที่มีการนำเทคโนโลยีโสตทัศนูปกรณ์ที่ทันสมัยมาประยุกต์ใช้กับการเรียนการ

สอนในหลายๆรูปแบบทั้งการเรียนรู้ออนไลน์ การสืบค้นแหล่งการเรียนรู้ การจัดกิจกรรมของโรงเรียนและ
กิจกรรมสังคม อีกทั้งการใช้สื่อการเรียนการสอน ซึ่งโสตทัศนูปกรณ์เป็นตัวสำคัญต่อการดำเดินกิจกรรมของ
โรงเรียนและการเรียนการสอน และยกระดับมามาตรฐานการศึกษาให้ก้าวโลกแห่งภูมิปัญญาเทคโนโลยี  
  ดังนั้นงานโสตทัศนศึกษาจึงจัดตั้งโครงการนี้ระบบโสตทัศนูปกรณ์เพื่อพัฒนาและส่งเสริมสถานศึกษา
ตามแนวการปฏิรูปการศึกษาให้ผู้เรียนมีความสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ อีกทั้งการใช้สื่อการเรียนการ
สอนของครูในโรงเรียน ให้ก้าวทันเทคโนโลยี 
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2. วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือมีให้นักเรียน และครูเข้าถึงเทคโนโลยีและโสตทัศนูปกรณ์ท่ีพร้อมใช้งาน 
2. เพ่ือให้มีสื่อการเรียนการสอนและระบบโสตทัศนศึกษามีคุณภาพและทันสมัยยิ่งขึ้น 
3. เพ่ือดำเนินกิจกรรมทั้งภายในและภายนอกอย่างมีคุณภาพ 

3.  เป้าหมาย 
     3.1 เชิงปริมาณ 

- นักเรียนโรงเรียนพรุพีพิทยาคม จำนวน 510 คน 
- ครูโรงเรียนพรุพีพิทยคม จำนวน 36 คน 
- หน่วยงาน องค์กร และบุคลภายนอก      

     3.2 เชิงคุณภาพ 
  -   นักเรียน และครูเข้าถึงเทคโนโลยีและโสตทัศนูปกรณ์ที่พร้อมใช้งาน 
-   โรงเรียนมีสื่อการเรียนการสอนและระบบโสตทัศนศึกษามีคุณภาพและทันสมัยยิ่งขึ้น 
-   โรงเรียนดำเนินกิจกรรมทั้งภายในและภายนอกอย่างมีคุณภาพ 

4. กิจกรรม/ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย/ระยะเวลา/สถานที่ 

 
 
 

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอน ตัวช้ีวัด 
ค่า  
เป้า 
หมาย 

ระยะเวลา
ดำเนิน
กิจกรรม 

สถานที่
ดำเนิน งาน ผู้รับผิดชอบ 

1 ติดตั้งระบบและ
ปรับปรุงโสตทัศน
ศึกษาและ
เทคโนโลยีของ
โรงเรียน 

-มีความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร 
-การจัดระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ร้อย
ละ90 

 
 

1เม.ย.65-
1 มี.ค. 66 

โรงเรียน 
พรุพี 

พิทยาคม 

นายธวัชชัย 
ผลผลา 

2 ซื้อโสตทัศนูปกรณ์
และเทคโนโลยี 

-เพ่ือสนับสนุนการบริหาร
จัดการและการจัดการ
เรียนรู้ 

ร้อย
ละ90 

1เม.ย.65-
1 มี.ค. 66 

โรงเรียน 
พรุพี 

พิทยาคม 

นายธวัชชัย 
ผลผลา 

3 อบรมด้านโสตทัศน
ศึกษาและ
เทคโนโลยี 

-ใช้สื่อเทคโนโลยี
สารสนเทศและแห่ง
เรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

ร้อย
ละ90 

1เม.ย.65-
1 มี.ค. 66  

โรงเรียน 
พรุพี 

พิทยาคม 

นายธวัชชัย 
ผลผลา 
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5. งบประมาณ  เงินอุดหนุน   10,000 บาท 

ประมาณการค่าใช้จ่าย   

กิจกรรม รายละเอียด 

ลักษณะรายจ่ายงบประมาณ การใช้จ่ายงบ 

ค่าตอบ
แทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ รวม 

 ภาค
เรียนที่  
1 

ภาค
เรีย
นที่ 
2 

จัดซื้ออุปกรณ์
โสตทัศนูปกรณ์และ
เทคโนโลยีติดตั้ง
ระบบและปรับปรุง
โสตทัศนศึกษาและ
เทคโนโลยีของ
โรงเรียน 

- ปรับปรุงระบบเสียง
ตามสายและระบบห้อง
โสตทัศนศึกษา 

 

10,000 
 
 

 

 10,000 
 
 
 

10,000 
 
 

 

10,000 
 
 
 
 

 

  *หมายเหตุ งบประมาณถัวจ่ายทุกรายการ     
 
6. การประเมินผล 

กิจกรรม ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
เป้า 

หมาย 
วิธีการวัดผล
ประเมินผล 

เครื่องมือวัด
ประเมินผล 

ติดตั้งระบบและ
ปรับปรุงโสตทัศน
ศึกษาและเทคโนโลยี
ของโรงเรียน 

-มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 
 

ร้อยละ
80 

 

การประเมิน แบบประเมิน 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

เงิน
อุดหนุน 

เรียนฟรี 
15 ปี 

รายได้ อ่ืนๆ รวม 

จัดซื้ออุปกรณโ์สตทัศนูปกรณ์และ
เทคโนโลยีติดตั้งระบบและปรับปรุงโสต
ทัศนศึกษาและเทคโนโลยีของโรงเรียน 

10,000 
  

 10,000 

รวม 10,000    10,000 
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กิจกรรม ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
เป้า 

หมาย 
วิธีการวัดผล
ประเมินผล 

เครื่องมือวัด
ประเมินผล 

ซื้อโสตทัศนูปกรณ์และ
เทคโนโลยี 

-การจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและ
การจัดการเรียนรู้ 

 ร้อย
ละ 80 

สอบถาม แบบสอบถาม 

อบรมด้านโสตทัศน
ศึกษาและเทคโนโลยี 

-ใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและแห่ง
เรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

 ร้อย
ละ80 

ผลการจัด
กิจกรรม 

แบบรายงาน
กิจกรรม 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. เพ่ือมีให้นักเรียน และครูเข้าถึงเทคโนโลยีและโสตทัศนูปกรณ์ท่ีพร้อมใช้งาน 
2. เพ่ือให้มีสื่อการเรียนการสอนและระบบโสตทัศนศึกษามีคุณภาพและทันสมัยยิ่งขึ้น 
3. เพ่ือดำเนินกิจกรรมทั้งภายในและภายนอกอย่างมีคุณภาพ 

 
 
ลงชื่อ ..........................................ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 
               (นายธวชัชัย  ผลผลา) 
 
ลงชื่อ ..........................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
               ( นายพรชัย  รุ่งนิลรัตน์) 
               หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป 
 
ลงชื่อ ..........................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
                 ( นายสันติ  สวสัดี) 
     หัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณและแผนงาน  

 
ลงชื่อ ....................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 
           (นายนายพรชัย  รุ่งนิลรัตน์)    
 
 
    อนุมัติ              ไม่อนุมัติ 
 
 
ลงชื่อ...........................................ผู้อนุมัติโครงการ 
              (นางจันทนี  รักษ์ธรรม) 
         ผู้อำนวยการโรงเรียนพรุพีพิทยาคม 
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แบบเสนอกิจกรรมในโครงการ/งาน 
โรงเรียนพรุพีพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานีชุมพร 

ประจำปีการศึกษา 2565 

กิจกรรม  งานอนามัย 
สนองพันธกิจ/นโยบายของสพฐ. พันธกิจที่ 6  การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร

กับสิ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ
เป้าหมายพัฒนาที่ยั่งยืน 
นโยบายที่ 5  ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม 

สนองยุทธศาสตร์ของ สพม.สฎชพ.        ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

สนองยุทธ์ศาสตร์โรงเรียน     พัฒนาอาคารสถานที สิ่งแวดล้อม แหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

ผู้รับผิดชอบกิจกรรม นางสุธาสินี หนูนาค 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ       กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป 
ลักษณะกิจกรรม     ใหม ่  ต่อเนื่อง   
สอดคล้องการประกันคุณภาพ   มฐ.2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
สนับสนุนพันธกิจของโรงเรียน              พัฒนาการบริหารจัดการตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพ           
สนับสนุนเป้าประสงค์ของโรงเรียน        สถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้อย่างหลากหลาย พอเพียง เอื้อต่อ

การเร ียนรู ้ ใช ้อย่างคุ ้มค่า ส ่งเสริมการใช้แหล่งเร ียนรู ้นอก
สถานศึกษาเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษา 

1. หลักการและเหตุผล 
ด้วยงานพยาบาล เป็นลักษณะงานบริการให้แก่นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนจึงมีความจำเป็นต้อง

มีอุปกรณ์ไว้เพื่อให้บริการทางด้านสุขภาพกายของผู้เรียน โดยมีการให้บริการวัดส่วนสูง ชั่งน้ำหนัก เพื่อนำ
ข้อมูลมาปรับปรุงพัฒนาผู้เรียนให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมอนามัย  

2.  วัตถุประสงค์ 
1. นักเรียนและบุคลากรได้รับบริการด่วนด้านสุขภาพที่ดีตามเกณฑ์ของกรมอนามัย 
2. นักเรียนตระหนักถึงความสำคัญของสุขภาพกายและสุขภาพจิต 
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3.  เป้าหมาย 
 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
  นักเรียน  ที่ป่วยได้รับการบริการเบื้องต้น 100%  
 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

นักเรียนได้รับการดูแลให้บริการขั้นพ้ืนฐานทีดี 

4.  กิจกรรม/ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย 
กิจกรรม ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

จัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ 1. นักเรียนมีการดูแลสุขภาพตามเกณฑ์ 
2. รู้จักป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษและ
หลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะต่อความรุนแรง โรคภัย 
อุบัติเหตุและปัญหาสุขภาพ 

 100% 

5.  กิจกรรม/ระยะเวลาดำเนินการ 
 

ชื่อกิจกรรม 
ปีการศึกษา  2564 

ภาคเรียนที่  1 (พ.ค.2564-ต.ค.2564) ภาคเรียนที่  2 (พ.ย.2564-เม.ย.2565) 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. 

จัดซื้อยาและ
เวชภัณฑ์ 

 ✓ ✓    ✓ ✓     

น้ำดื่มสำหรับ
นักเรียนที่ป่วยทาน
ยา 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  

6.  รายละเอียดกิจกรรมการดำเนินการและงบประมาณที่ใช้ 
 งบประมาณ  ใช้ภาคเรียนที่  1     6,000  บาท          ใชภ้าคเรียนที่  2     7,000    บาท 
 รวมเงินทั้งสิ้น  13,000   บาท  (หนึ่งหมื่นสามพันบาทถ้วน) 

 
กิจกรรม 

 
วิธีดำเนินการ 

ลักษณะรายจ่าย  
ผู้รับผิดชอบ ตอบ

แทน 
ใช้
สอย 

วัสดุ รวม 

จัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ -  ประชุมวางแผน 
-  เสนอโครงการ 
-  ดำเนินการ 
-  จัดซื้อ 

  13,000 13,000 นางปิยวดี จันท
บูรณ์ 
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รวม    13,000  

7. ผู้รับผิดชอบโครงการ    นางปิยวดี จันทบูรณ์ / นางสาวหฤทัยรัตน์ เมืองนุ้ย 

8.  วัสดุอุปกรณ์/รายการสิ่งของที่จะซ้ือ 
ลำดับที่ รายการ จำนวน/หน่วย งบประมาณ 

1 ยาพาราเซตามอล 2/600 1,200 
2 สำลีถุงใหญ่ 4/150 600 
3 ผ้าก๊อตปิดแผล ขนาด 3x3 นิ้ว  5/110 550 
4 พาสเตอร์ใสปิดทับแผล 8/120 960 
5 ยาแดง   1/200 200 
6 เบต้าดีนชนิดขวด 1/200 200 
7. เจลล้างมือ ขนาด500 มล. 2/250 500 
8. ยาธาตุน้ำขาว 4/200 800 
9. ยาธาตุน้ำแดง 2/200 400 
10. ยาบรรเทาปวดประจำเดือน 5/500 2,500 
11. ยาแก้ท้องเสีย 1/250 250 
12. ยานวดทาแก้ปวดเมื่อย 3/100 300 
13. ยาดมโป๊ยเซียน 2/300 600 
14. ยาคาลาไมล์ 5/60 300 
15. เครื่องชั่งน้ำหนัก 1/500 500 
16. วัสดุสำหรับตกแต่งห้องพยาบาล 50/10 500 
17. หน้ากากอนามัย 26/1600 2600 

รวมงบประมาณ 
(หนึ่งหม่ืนสามพันบาทถ้วน) 

13,000  บาท 

9.  วิธีประเมิน 
ตัวช้ีวัดโครงการ วิธีการประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 

1.นักเรียนมีสุขนิสัยในการดูแล
สุขภาพและมีน้ำหนักตามเกณฑ์ 
 

- สังเกต 

- สัมภาษณ์ 

- ประเมิน 

- แบบสังเกต 

- แบบสัมภาษณ์ 

-  แบบประเมินความพึง
พอใจ 
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ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. นักเรียนได้รับบริการทางด้านสุขภาพท่ีดีทุกคน 
2. นักเรียนตระหนักและดูแลสุขภาพกายและสุขภาพจิตของตัวเองมากยิ่งข้ึน 

 

 
ลงชื่อ ..........................................ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 
               (นางสุธาสินี หนนูาค) 
 
ลงชื่อ ..........................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
               (นายพรชัย  รุ่งนลิรัตน์) 
               หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป 
 
ลงชื่อ ..........................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
                 (นางปิยวดี  จันทบูรณ์) 
     หัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณและแผนงาน  

 
ลงชื่อ ....................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 
           (นายพรชัย  รุ่งนิลรตัน์)    
 
 
    อนุมัติ              ไม่อนุมัติ 
 
 
ลงชื่อ............................................ผู้อนุมัติโครงการ 
              (นางจันทนี  รักษ์ธรรม) 
         ผู้อำนวยการโรงเรียนพรุพีพิทยาคม 
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แบบเสนอกิจกรรมในโครงการ/งาน 

โรงเรียนพรุพีพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร 
ประจำปีการศึกษา 2565 

 
กิจกรรม    พัฒนาอาคารสถานที่  สิ่งแวดล้อม แหล่งเรียนและสาธารณูปโภค 

ลักษณะโครงการ:   โครงการใหม่ ต่อเนื่อง 

สนองพันธกิจ/นโยบายของสพฐ. พันธกิจที่ 6  การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร
กับสิ ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ
เป้าหมายพัฒนาที่ยั่งยืน 
นโยบายที่ 5  ด้านการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม 

สนองยุทธศาสตร์ของ สพม.สฎชพ.        ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่  
       เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
สนองยุทธ์ศาสตร์โรงเรียน      พัฒนาอาคารสถานที สิ่งแวดล้อม แหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญา 

ท้องถิ่น ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ  :   กลุ่มบริหารงานทั่วไป 

ผู้รับผิดชอบ :   นายพรชัย รุ่งนิลรัตน์ 

ระยะเวลาดำเนินการ :    1 มิถุนายน 2565 – 1 พฤศจิกายน 2566 

งบประมาณ :      438,700 บาท 

 

1. หลักการและเหตุผล 

  โรงเรียนพรุพีพิทยาคมเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษามีบทบาทในการให้การศึกษา พัฒนาเด็กหรือ
เยาวชนให้เป็นผู้ใหญ่ ที่ดี ให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมี ความสุข โรงเรียนจำต้องจัดบริการ
ด้านต่าง ๆ แก่นักเรียน คณะครู บุคลากร ผู้ปกครอง และหน่วยงานใน ท้องถิ่นให้เข้ามาใช้บริการ เช่น 
ห้องสมุด สนามกีฬา หอประชุม ฯลฯ สำหรับโรงเรียนพรุพีพิทยาคม ได้ดำเนินการจัดการเรียนการ
สอน ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งสภาพแวดล้อมและ
อาคารสถานที่เป็นสิ่งสำคัญและช่วยส่งเสริมในการเรียนรู้ให้ ผู้เรียนได้ใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ การ
จัดสภาพแวดล้อม การซ่อมแซมอาคารสถานที่ต่างๆ การปรับภูมิทัศน์ และแหล่งเรียนรู้ โรงเรียนได้
ตระหนักถึงความปลอดภัยของ นักเรียน คณะครู ผู้ปกครอง และผู้ใช้บริการในการ จัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน หรือใช้อาคารสถานที่ต่างๆในการจัดกิจกรรมให้บริการแก่ชุมชน สภาพของอาคาร 
เรียนต้องมีความแข็งแรงทนทาน และพร้อมใช้งาน จึงต้องดำเนินการจัดทำโครงการดังกล่าว เพื่อให้
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เอื้อต่อการจัด กิจกรรมการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ ให้นักเรียนได้เรียนอย่างมีความสุข 
พร้อมทั้งมีแหล่งการเรียนรู้ ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียนที่หลากหลาย มีสภาพแวดล้อมที่ดี มี
อาคารเรียนที่มีความปลอดภัย ระบบ สาธารณูปโภคที่สมบูรณ์ ดังนั้นกลุ่มงานอาคารสถานที่ จึง
จำเป็นจะต้องซ่อมแซม พัฒนา ปรับปรุงให้พร้อมใช้งาน เกิดความ ปลอดภัยสูงสุด เพียงพอกับความ
ต้องการของโรงเรียน และชุมชนในการจัดกิจกรรมต่างๆ เพ่ือส่งผลให้โรงเรียน และนักเรียนมีคุณภาพ
ตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร สถานศึกษามีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และนักเรียนมีคุณภาพ ตรงตาม
มาตรฐานการศึกษา  

 

2.วัตถุประสงค ์

 2.1 เพื่อให้อาคารสถานที่ อาคารประกอบและสิ ่งแวดล้อม สิ่งอำนวยความสะดวกของ
โรงเรียนและ บริเวณโรงเรียนสะอาด ร่มรื่น ปลอดภัย และเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ การปฏิบัติงาน
ของบุคลากรในโรงเรียน  

2.2 เพ่ือให้สภาพห้องเรียนและอาคารสถานที่ได้รับการดูแลพร้อมใช้งานอยู่เสมอ  
2.3 เพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้และการจัดการเรียนการ

สอน อย่างมีคุณภาพ 
 

3.กลุ่มเป้าหมาย 

3.1 ผลผลิต ( Outputs )  

3.1.1 เชิงปริมาณ - ครู 36 คน นักเรียน 510 คน นักการภารโรง 3 คน - ผู้ปกครองและประชาชน

ทั่วไป – หน่วยงานทุกหน่วยงานในบริเวณใกล้เคียง 

3.1.2 เชิงคุณภาพ - สภาพแวดล้อมภายโนโรงเรียนสะอาด ร่มรื ่น สวยงาม มีความปลอดภัย มี

บรรยากาศที่เอื้อต่อ การจัดการเรียนรู้ - อาคารเรียนและสถานที่ต่างๆภายในโรงเรียนอยู่ในสภาพดีและพร้อม

ใช้งาน ปลอดภัยและ เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ – โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ที่

เอ้ือต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพ่ิมข้ึน 

  3.2 ผลลัพธ์ ( Outcomes) 

 3.2.1 โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมที่สะอาด สวยงาม ร่มรื่น เอ้ือต่อการเรียนการสอนส่งผลให้ผู้เรียน ทุก

คนเกิดเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ  

3.2.2 อาคารเรียนและสิ่งแวดล้อมทั่วไป มีคุณภาพ มีความปลอดภัย และพร้อมใช้งานกิจกรรมต่างๆ 

ที่เก่ียวกับการจัดการเรียนการสอน ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
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3.2.3 คณะครูนักเรียน และบุคลากรสามารถ ใช้แหล่งเรียนรู ้ทั ้งหมดภายในโรงเรียนในการจัด 

กิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

หัวข้อ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

-จัดซื้อโต้ะ-เก้าอ้ีนักเรียน จำนวนนักเรียนร้อยละ 30 ร้อยละ 90 ของนักเรียน 

รับทราบข้อมูล  

-ปรับปรุงห้องเรียนให้เอ้ือต่อ

การเรียนรู้เพ่ิมขึ้น 

จำนวนครูและบุคลากรและนักเรียนผู้มีส่วน

เกี่ยวข้อง 

ร้อยละ 90  รับทราบข้อมูล 

-ปรับปรุงระบบไฟฟ้า

อาคารเรียน 

จำนวนครูและบุคลากรและนักเรียนผู้มีส่วน

เกี่ยวข้อง 

ร้อยละ 90  รับทราบข้อมูล 

- ป ร ั บ ป ร ุ ง ร ะ บ บ

ส ุ ข าภ ิ บ าลภายใน

อาคาร 

จำนวนครูและบุคลากรและนักเรียนผู้มีส่วน

เกี่ยวข้อง 

ร้อยละ 90  รับทราบข้อมูล 

-จ ัดซ ื ้ออ ุปกรณ์ทำ

ความสะอาด 5 ส. 

จำนวนครูและบุคลากรและนักเรียนผู้มีส่วน

เกี่ยวข้อง 

ร้อยละ 90  รับทราบข้อมูล 

ปร ับปร ุ ง ระบบนำ

ป ร ะ ป า ภ า ย ใ น

โรงเรียน 

จำนวนครูและบุคลากรและนักเรียนผู้มีส่วน

เกี่ยวข้อง 

ร้อยละ 90  รับทราบข้อมูล 

ปรับปรุงระบบนำดื่ม

และสวัสดิการ 

จำนวนครูและบุคลากรและนักเรียนผู้มีส่วน

เกี่ยวข้อง 

ร้อยละ 90  รับทราบข้อมูล 

-ปรับปรุงห้องน้ำห้อง

ส ้ ว ม น ั ก เ ร ี ย น -

ปรับปรุงห้องน้ำห้อง

ส ้วมนักเร ียน ชาย-

หญิง 

จำนวนครูและบุคลากรและนักเรียนผู้มีส่วน

เกี่ยวข้อง 

ร้อยละ 90  รับทราบข้อมูล 

- ป ร ั บ ป รุ ง

ห้องปฏิบัติการต่าง ๆ 

จำนวนครูและบุคลากรและนักเรียนผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้อง  

ร้อยละ 90  รับทราบ

ข้อมูล 
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4.  กิจกรรม / ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย 

หัวข้อ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

- ป ร ั บ ป ร ุ ง อ า ค า ร

ชั่วคราวต่าง ๆ 

จำนวนครูและบุคลากรและนักเรียนผู้มี

ส่วนเกี่ยวข้อง 
ร้อยละ 90  รับทราบ

ข้อมูล 

 

ชื่อกิจกรรม 

ปีการศึกษา 2565 

ภาคเรียนที่ 1 (พ.ค.2565 – ต.ค.2566) ภาคเรียนที่ 2 (พ.ย.2565 – เม.ย.2566) 

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. 

จัดซื้อโต้ะ-

เก้าอ้ีนักเรียน 

 
           

ปรับปรุง

ห้องเรียนให้

เอ้ือต่อการ

เรียนรู้เพิ่มขึ้น 

 
           

-

ป รั บ

ป รุ ง

ร ะ บ

บ

ไฟฟ้า

อาคา

ร

เรียน 

 
           

-

ป รั บ

ป รุ ง

ร ะ บ

บ
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ชื่อกิจกรรม 

ปีการศึกษา 2565 

ภาคเรียนที่ 1 (พ.ค.2565 – ต.ค.2566) ภาคเรียนที่ 2 (พ.ย.2565 – เม.ย.2566) 

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. 

สุขาภิ

บ า ล

ภายใ

น

อาคา

ร 

-

จ ั ดซื้

อ

อ ุ ป ก

ร ณ์

ท ำ

ความ

สะอา

ด 5 ส 

 
           

ซ ่ อ ม

แ ซ ม

ป รั บ

ป รุ บ

ร ะ บ

บ น ำ

ป ร ะ

ป า

ภายใ
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ชื่อกิจกรรม 

ปีการศึกษา 2565 

ภาคเรียนที่ 1 (พ.ค.2565 – ต.ค.2566) ภาคเรียนที่ 2 (พ.ย.2565 – เม.ย.2566) 

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. 

น

โรงเรี

ยน 

ซ ่ อ ม

แ ซ ม

ป รั บ

ป รุ ง

ร ะ บ

บ น ำ

ดื่ ม

สวัสดิ

การ 

            

-

ป รั บ

ป รุ ง

ห ้ อ ง

น้ ำ

ห ้ อ ง

ส ้ ว ม

นักเรี

ย น -

ป รั บ

ป รุ ง

ห ้ อ ง
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5.  กิจกรรม/ระยะเวลาดำเนินการ 

 

ชื่อกิจกรรม 

ปีการศึกษา 2565 

ภาคเรียนที่ 1 (พ.ค.2565 – ต.ค.2566) ภาคเรียนที่ 2 (พ.ย.2565 – เม.ย.2566) 

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. 

น้ ำ

ห ้ อ ง

ส ้ ว ม

นักเรี

ย น 

ชาย-

หญิง 

-

ป รั บ

ป รุ ง

ห ้ อ ง

ปฎิบั

ติการ

ต่างๆ 

 

           

-

ป รั บ

ป รุ ง

อาคา

ร

ชั่วคร

า ว

ต่างๆ 
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6.  รายละเอียดกิจกรรมการดำเนินการและงบประมาณที่ใช้ 

 งบประมาณ เงินอุดหนุน  จำนวน 184,320 บาท 

 รวมเงินทั้งสิ้น 184,320 บาท 

 
กิจกรรม 

 
วิธีดำเนินการ 

ลักษณะรายจ่าย  
ผู้รับผิดชอบ ตอบ

แทน 
ใช้สอย วัสดุ รวม 

- จัดซื้อโต๊ะ-เก้าอ้ี
นักเรียน 

ใช้รูปแบบดำเนินการ 
PDCA 
Plan 
/Do/Check/Action 
1. ขั้นเตรียมการ 
(Plan)  
1.1 แต่งตั้ง
กรรมการบริหารงาน
สิ่งแวดล้อม โรงเรียนพรุ
พีพิทยาคม  
1.2 สำรวจเพื่อหาปัจจัย
สิ่งแวดล้อมเบื้องต้นของ 
โรงเรียน  
1.4 หาปัจจัยที่เห็น
เด่นชัดและความจำเป็น 
เร่งด่วนในการแก้ปัญหา  
2. ขั้นดำเนินการ (Do)  
2.1 จัดทำแผนงาน
โครงการ และกำหนด
เป้าหมาย  
2.2 จัดทำโครงสร้าง
และแต่งตั้ง
คณะกรรมการ 
ผู้รับผิดชอบงาน 

  
65,000 65,000 คณะครูฝ่าย

บริหารทั่วไป 
- ปรับปรุงห้องเรียน
ให้เอ้ือต่อการเรียนรู้
เพ่ิมข้ึน 

   5,000 คณะครูฝ่าย
บริหารทั่วไป 

- ปรับปรุงระบบ
ไฟฟ้าภายในอาคาร
และภายอาคาร
ประกอบ และบริเวณ
เสาไฟฟ้าริมฟุตบาท-
ริมถนนบริเวณภายใน
โรงเรียน 

   40,000 คณะครูฝ่าย
บริหารทั่วไป 

- ปรับปรุงระบบ
สุขาภิบาลภายใน
อาคาร 

   5,000 คณะครูฝ่าย
บริหารทั่วไป 

- จัดซื้ออุปกรณ์ทำ
ความสะอาดกิจกรรม 
5 ส 

   3,000 คณะครูฝ่าย
บริหารทั่วไป  

- ปรบัปรุงหอ้งน ำ้
หอ้งสว้มนกัเรียน-
ปรบัปรุงหอ้งน ำ้หอ้ง
สว้มนกัเรียน ชำย-
หญิง 

   

25,000  คณะครูฝ่าย
บริหารทั่วไปคณะ
ครูฝ่ายบริหาร
ทั่วไป 

- ปรบัปรุง
หอ้งปฏิบติักำรต่ำง ๆ 

   5,000 คณะครูฝ่าย
บริหารทั่วไป 
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กิจกรรม 

 
วิธีดำเนินการ 

ลักษณะรายจ่าย  
ผู้รับผิดชอบ ตอบ

แทน 
ใช้สอย วัสดุ รวม 

- ปรบัปรุงอำคำร
ชั่วครำวต่ำง ๆ 

2.3 จัดทำระบบการ
บริหารจัดการอาคาร
สถานที่ และ
สิ่งแวดล้อม ที่มีขั้นตอน
ปฏิบัติงาน วิธี
ปฏิบัติงาน และ 
เอกสารสนับสนุน 
3. ขั้นตรวจสอบและ
ประเมินผล (Check)  
3.1 ดำเนินการตาม
แผนการจัดทำโครงการ  
4. ขั้นสรุป รายงานผล 
และปรับปรุง (Act)  
4.1 ตรวจสอบ ตรวจวัด
ให้ผลการปฏิบัติงาน 
เป็นไปตามกฎหมาย 
สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
แผนการดำเนินงานและ
ขั้นตอนปฏิบัติงาน  
4.2 แก้ไขปรับปรุง  
4.3 สรุปผลรายงาน /
รักษาสภาพและพัฒนา 
ต่อเนื่อง 

   5,000 คณะครูฝ่าย
บริหารทั่วไป 

- ซ่อมปรบัปรุงระบบ
น ำประปำภำยใน
โรงเรียน 

   10,000 คณะครูฝ่าย
บริหารทั่วไป 

- ซ่อมบำรุงระบบนำ
ดื่มสวัสดิการโรงเรียน 

   15,000 คณะครูฝ่าย
บริหารทั่วไป 

ยอดรวม 113,000  
 

* หมายเหตุ รายการจัดซื้อโต๊ะ-เก้าอ้ีนักเรียน ขอใช้งบอ่ืน ๆ  

 

7.  วิธีประเมิน 
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ตัวช้ีวัดโครงการ วิธีการประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 

โครงการบริหารและพัฒนาอาคารสถานที่  

สิ่งแวดล้อม แหล่งเรียนและสาธารณูปโภค 

1.ใช้แบบสอบถามผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

2.ใช้แบบสังเกต  ผู้เข้าร่วมกิจกรรม       

แบบสอบถาม 

แบบสังเกต 

 

8.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

1. โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมที่สะอาด สวยงาม ร่มรื่น เอ้ือต่อการเรียนการสอนส่งผลให้ผู้เรียน ทุกคน

เกิดเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ  

2. อาคารเรียนและสิ่งแวดล้อมทั่วไป มีคุณภาพ มีความปลอดภัย และพร้อมใช้งานกิจกรรมต่างๆ ที่

เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

3. คณะครูนักเรียน และบุคลากรสามารถ ใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งหมดภายในโรงเรียนในการจัด กิจกรรม

การเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

 
      ลงชื่อ ..............................................ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 
            (…………………………………………..) 
 
   ลงชื่อ ..........................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
            ( ………………………………………….) 
              หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป 
     
     ลงชื่อ ..........................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
              (                           ) 
  หัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณและแผนงาน  

 
ลงชื่อ ...............................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 
    (…………………………………………..) 
       
    อนุมัติ              ไม่อนุมัติ 

 
ลงชื่อ.................................................ผู้อนุมัติโครงการ 

          (นางจันทนี  รักษ์ธรรม) 
      ผู้อำนวยการโรงเรียนพรุพีพิทยาคม 
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แบบเสนอกิจกรรมในโครงการ/งาน 
โรงเรียนพรุพีพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานีชุมพร 

ประจำปีงบประมาณ 2565 
กิจกรรม    โรงอาหาร 500 ที่นั่ง 
ลักษณะโครงการ/กิจกรรม     (√ )  ใหม่       (  )  ต่อเนื่อง       (    ) งานประจำ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม     นายธวัชชัย  ผลผลา 
กลุ่มงาน/กลุ่มสาระท่ีรับผิดชอบกิจกรรม  กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
สนองยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ของ สพฐ.  ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุก

ภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา  

สนองยุทธศาสตร์ของ สพม.สฎชพ. กลยุทธ์ที่ 5  พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วม

ในการจัดการศึกษา 
สนองยุทธศาสตร์โรงเรียน  ข้อที่ 2. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาด้วย

หลักธรรมมาภิบาลเน้นกระบวนการมีส่วนร่วม  
สอดคล้องการประกันคุณภาพ มฐ. ที ่ 2  (กระบวนการบริหารและการจัดการของผู ้บร ิหาร

สถานศึกษา )   

1. หลักการและเหตุผล 
การยกระดับมาตรฐานคุณภาพของโรงเรียนให้มีบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนการสอน  

เพ่ือให้นักเรียนมีความสุข มุ่งเน้นการสอนตามธรรมชาติ และปลูกฝังเรื่องความสะอาด สิ่งแวดล้อม
เปรียบเสมือนครูที่พูดไม่ได้ ของนักเรียนทุกคน บริเวณโรงเรียนเป็นเครื่องเชิดหน้าชูตาของโรงเรียน การจัดภูมิ
ทัศน์ในโรงเรียนให้ร่มรื่น มีต้นไม้ ไม้ดอกไม้ประดับ สวนหย่อม ย่อมส่งผลให้นักเรียนได้รับอิทธิพลเป็นคน
ละเอียดอ่อน จิตใจแจ่มใส รักสวยรักงาม จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้นมาเพ่ือส่งผลให้โรงเรียนมีการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง และนักเรียนมีคุณภาพตรงตามมาตรฐานการศึกษา 

 
2. วัตถุประสงค์ 

2.1  เพื่อให้โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมภายที่ดี มีบรรยากาศที่เอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
 
3.  เป้าหมาย 
     3.1 เชิงปริมาณ 

ร้อยละ 80 ปรับปรุงสภาพแวดล้อมในโรงเรียน หน้าบริเวณโรงเรียน และป้ายโรงเรียน 
     3.2 เชิงคุณภาพ 

ร้อยละ 80 โรงเรียนได้รับการพัฒนา ปรับปรุงสภาพแวดล้อมเอ้ือต่อการเรียนการสอน ส่งผลให้
นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐาน 
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4. กิจกรรม/ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย/ระยะเวลา/สถานที่ 

 

5. งบประมาณ 
 งบประมาณ   

 

 

ที ่
กิจกรรม/
ขั้นตอน 

ตัวช้ีวัด 

ค่าเป้า หมาย ระยะเวลา
ดำเนินกิจกรรม 

สถานที่
ดำเนิน งาน ผู้รับผิดชอบ 

1     
 
 
 
 

โรงเรียนพรุพี
พิทยาคม 

 
นายธวัชชัย  
ผลผลา  
 
 
นายธวัชชัย  
ผลผลา และ
คณะทำงาน
ตามคำสั่ง 
 
นายธวัชชัย  
ผลผลา และ
คณะทำงาน
ตามคำสั่ง 

กิจกรรม 

งบประมาณ 

เงินอุดหนุน 
เรียน
ฟรี 

15 ปี 
รายได้ อ่ืนๆ รวม 

โครงการก่อสร้างโรงอาหาร500ท่ีนั่ง 6,244,000.00     

รวม     6,244,000.00 
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ประมาณการค่าใช้จ่าย   

กิจกรรม รายละเอียด 

ลักษณะรายจ่ายงบประมาณ 
การใช้จ่าย

งบ 

ค่าตอบ 
แทน 

ค่า
ใช้

สอย 

ค่า
วัสดุ 

รวมค่าวัสดุและค่าแรง 
ภาค
เรียน
ที่ 1 

ภาค
เรียน
ที่ 2 

โครงการ
ก่อสร้างโรง
อาหาร500ที่
นั่ง 

งานโครงสร้าง
วิศวกรรม 
1.1 งานดิน หิน 
ทราย และฐานราก 
ดินถม290ลบ.ม. 
ขุดดินฐานรากและ
ถมคืน (แรงคน) 30
ลบ.ม. 
ทรายหยาบรองกัน
ฐานราก 
คอนกรีตหยาบรอง
กันฐานราก 1:3:5    
1ลบ.ม. 
ทรายถมปรับระดับ
10ลบ.ม. 
1.2 งานตอกเสาเข็ม 
เสาเข็ม คอร.
สี่เหลี่ยมตัน ขนาด 
0.22x0.22x21.00 
เมตร40ตัน 
ค่าสกัดหัวเสาเข็ม60
ตัน 
ค่าทดสอบดิน วิธี 
BORDING TEST  2
จุด 

   
 
 
 

 
 
120,060.00 
3,750.00 
 
 
 
2,043.00 
4,190.00 
 
 
 
250,400.00 
12,000.00 
 
27,000.00 
 
400,000.00 
150,000.00 
4,256.00 
4,256.00  
8,424.00  
166,250.00  
  
407,840.00  
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กิจกรรม รายละเอียด 

ลักษณะรายจ่ายงบประมาณ 
การใช้จ่าย

งบ 

ค่าตอบ 
แทน 

ค่า
ใช้

สอย 

ค่า
วัสดุ 

รวมค่าวัสดุและค่าแรง 
ภาค
เรียน
ที่ 1 

ภาค
เรียน
ที่ 2 

1.3 งานแบบหล่อ
คอนกรีต 
ไม้แบบทั่วไป1000
ลบ.ฟ. 
ไม้คร่าว375ลบ.ฟ. 
ไม้ค้ำยัน152ตัน 
ตะปูขนาดต่างๆ312
กก. 
ค่าแรงไม้แบบ1250
ตร.ม. 
1.4 งานคอนกรีต
โครงสร้าง 
คอนกรีตโครงสร้าง 
1:2:4 
160ลบ.ม. 
1.5 งานเหล็กเสริม
คอนกรีต 
เหล็กกลม SR 24 
ขนาด Ø 6 มม. 
เหล็กกลม SR 24 
ขนาด Ø 9 มม. 
เหล็กข้ออ้อย SD 30 
ขนาด Ø 12 มม. 
เหล็กข้ออ้อย SD 30 
ขนาด Ø 16 มม. 
เหล็กข้ออ้อย SD 30 
ขนาด Ø 20 มม. 

58,503.56  
39,862.16  
26,180.00  
126,260.00  
53,360.00  
56,144.00 
1870.00 
 
 
189,280.00  
101,920.00  
19,656.00  
3,808.00  
  
109,650.00  
70,635.00  
12,816.00  
9,333.00  
48,456.00  
18,720.00  
33,030.00  
56,000.00  
37,415.00  
14,742.00  
138,836.00  
3,960.00  
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โรงเรียนพรุพีพิทยาคม สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร  
  
 

กิจกรรม รายละเอียด 

ลักษณะรายจ่ายงบประมาณ 
การใช้จ่าย

งบ 

ค่าตอบ 
แทน 

ค่า
ใช้

สอย 

ค่า
วัสดุ 

รวมค่าวัสดุและค่าแรง 
ภาค
เรียน
ที่ 1 

ภาค
เรียน
ที่ 2 

เหล็กข้ออ้อย SD 30 
ขนาด Ø 25 มม. 
ลวดผูกเหล็ก
โครงสร้าง (เบอร์ 
18) 
1.6 งานพ้ืนสําเร็จรูป 
พ้ืนสําเร็จรูปน้ำหนัก
ปลอดภัย 300 กก./
ตร.ม. 
คอนกรีตทับหนาพ้ืน
สําเร็จรูป หนา 5 
ซม. 
เหล็กตะแกรง WIRE 
MESH Ø 4 มม @ 
0.25 
เหล็กตะแกรง WIRE 
MESH Ø 4 มม @ 
0.20 
1.7 งานโครงหลังคา
เหล็ก 
เหล็กท่อกลมกลวง 
Ø 100 มม. หนา 
4.5 มม 
เหล็กท่อกลมกลวง 
Ø 65 มม. หนา 3.2 
มม. 

 
5,952.00  
 
6,592.00  
 
2,430.00  
 
4,500.00  
 
6,720.00 
22,500.00 
52,000.00 
52,000.00 
 
 
 
 
328,680.00155,210.00 
 
49,600.00 
  
1,741.50 
 
33,120.00 
 
 
292.50 
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โรงเรียนพรุพีพิทยาคม สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร  
  
 

กิจกรรม รายละเอียด 

ลักษณะรายจ่ายงบประมาณ 
การใช้จ่าย

งบ 

ค่าตอบ 
แทน 

ค่า
ใช้

สอย 

ค่า
วัสดุ 

รวมค่าวัสดุและค่าแรง 
ภาค
เรียน
ที่ 1 

ภาค
เรียน
ที่ 2 

เหล็กท่อกลมกลวง 
Ø 40 มม. หนา 2.9 
มม. 
เหล็กท่อกลมกลวง 
Ø 32 มม. หนา 2.6 
มม. 
เหล็กสี่เหลี่ยมกลวง 
ขนาด 100×50 มม. 
หนา 3.2 มม. 
เหล็กสี่เหลี่ยมกลวง 
ขนาด 50×25 มม. 
หนา 2.3 มม. 
เหล็กสี่เหลี่ยมกลวง 
ขนาด 75×45 มม. 
หนา 3.2 มม. 
เหล็กสี่เหลี่ยมกลวง 
ขนาด 125×50 มม. 
หนา 3.0 มม. 
เหล็กสี่เหลี่ยมกลวง 
ขนาด 125×50 มม. 
หนา 2.3 มม 
เหล็กสี่เหลี่ยมกลวง 
ขนาด 50×50 มม. 
หนา 2.3 มม 
แปเหล็กตัวซี 
125x50x20x3.2 
มม. 

 
 
34,038.00 
345,763.00  
1,092.00  
  
82,280.00  
168,090.00  
30,000.00  
19,350.00  
18,550.00  
14,300.00  
23,750.00  
500.00  
  
26,376.00  
71,100.00  
0.00  
28,000.00  
2,100.00  
1,850.00  
12,600.00  
  
9,600.00  
3,340.00  
3,950.00  
13,750.00  
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โรงเรียนพรุพีพิทยาคม สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร  
  
 

กิจกรรม รายละเอียด 

ลักษณะรายจ่ายงบประมาณ 
การใช้จ่าย

งบ 

ค่าตอบ 
แทน 

ค่า
ใช้

สอย 

ค่า
วัสดุ 

รวมค่าวัสดุและค่าแรง 
ภาค
เรียน
ที่ 1 

ภาค
เรียน
ที่ 2 

เหล็กแผ่น 
0.30×0.40 หนา 12 
มม. 
เหล็กประกับ หนา 6 
มม. 
เหล็กแผ่น 
0.20×0.20 หนา 6 
มม. 
 เหล็กแผ่น 
0.15×0.15 หนา 6 
มม. 
เหล็กแผ่น 
0.20×0.20 หนา 9 
มม. 
Chemical Bolt Ø 
3/6" 
 ชุดสลิงเหล็กชุบ
สังกะสีพร้อมอุปกรณ์ 
ทาสีน้ำมันโครง
หลังคา 
ทาสีกันสนิมโครง
หลังคา 
งานสถาปัตยกรรม 
2.1 งานมุงหลังคา 
หลังคาแผ่นเหล็กรีด
ลอนเคลือบสี หนาไม่
น้อยกว่า 0.47 มม. 

2,502.00  
145.00  
370.00  
650.00  
250.00  
590.00  
  
36,595.00  
  
37,800.00  
  
1,500.00  
4,500.00  
900.00  
900.00  
9,000.00  
1,200.00  
650.00  
0.00  
600.00  
3,000.00  
600.00  
6,000.00  
600.00  
600.00  
0.00  
9,315.00  
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โรงเรียนพรุพีพิทยาคม สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร  
  
 

กิจกรรม รายละเอียด 

ลักษณะรายจ่ายงบประมาณ 
การใช้จ่าย

งบ 

ค่าตอบ 
แทน 

ค่า
ใช้

สอย 

ค่า
วัสดุ 

รวมค่าวัสดุและค่าแรง 
ภาค
เรียน
ที่ 1 

ภาค
เรียน
ที่ 2 

ฉนวนใยแก้วสีเขียว
กันความร้อน 
Flashing แผ่นเหล็ก
เคลือบสี 
2.2 งานฝ้าเพดาน 
ฝ้ายิบซั่มบอร์ด หนา 
9 มม. ชนิดกันชื้น
โครงคร่าวเหล็กชุบ
สังกะสี 
ฝ้าเพดานแผ่นเหล็ก
ลอนเคลือบสี Panel 
Rib โครงคร่าวเหล็ก
กล่อง 1×2" 
ทาสีน้ำอะครีลิค 100 
% ฝ้าเพดาน 
2.3 งานพ้ืน 
พ้ืนผิวขัดเรียบ 
พ้ืนปูกระเบื้อง
เคลือบ ขนาด 
12"x12" 
ผิวพ้ืนขัดหยาบตีเส้น 
2.4 งานผนัง 
ผนังก่ออิฐมอญครึ่ง
แผ่น 
ผนังบุกระเบื้อง
เคลือบ ขนาด 
12"x12" 

33,100.00  
75,000.00  
0.00  
1,600.00  
0.00  
0.00  
12,160.00  
10,275.00  
40,770.00  
0.00  
3,500.00  
1,900.00  
0.00  
11,700.00  
5,625.00  
5,400.00  
0.00  
6,030.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
26,940.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
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โรงเรียนพรุพีพิทยาคม สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร  
  
 

กิจกรรม รายละเอียด 

ลักษณะรายจ่ายงบประมาณ 
การใช้จ่าย

งบ 

ค่าตอบ 
แทน 

ค่า
ใช้

สอย 

ค่า
วัสดุ 

รวมค่าวัสดุและค่าแรง 
ภาค
เรียน
ที่ 1 

ภาค
เรียน
ที่ 2 

แผ่นเหล็กรีดลอน
เคลือบสีขึ้นรูป
ระบายอากาศ 
ผนังแผ่นไม้สําเร็จรูป 
ขนาด 4" ตีเว้นร่อง
ห่าง 2.5 ซม. 
ระแนงแผ่นไม้
สําเร็จรูป ขนาด 3" 
ตีเว้นร่องห่าง 1 ซม. 
ระแนงแผ่นไม้
สําเร็จรูป ขนาด 3" 
ตีสองด้าน 
ผนังแผ่นเหล็กรีด
ลอนเคลือบสี 
ผนังก่อบ๊อกแก้ว 
2.5 งานบัวเชิงผนัง 
2.6 งานฉาบปูน 
ฉาบปูนเรียบผนัง 
ฉาบปูนเรียบ
โครงสร้าง 
2.7 งานประตู
หน้าต่างและช่อง
แสง/ระบายอากาศ 
ประตู D.1 พร้อม
อุปกรณ์ 
ประตู D.2 พร้อม
อุปกรณ์ 

0.00  
0.00  
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โรงเรียนพรุพีพิทยาคม สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร  
  
 

กิจกรรม รายละเอียด 

ลักษณะรายจ่ายงบประมาณ 
การใช้จ่าย

งบ 

ค่าตอบ 
แทน 

ค่า
ใช้

สอย 

ค่า
วัสดุ 

รวมค่าวัสดุและค่าแรง 
ภาค
เรียน
ที่ 1 

ภาค
เรียน
ที่ 2 

หน้าต่าง W.1 
เสาเอ็น+ทับหลัง ค.
ส.ล. ประตู-หน้าต่าง 
2.8 งานตกแต่งผิว
บันได + บันไดเหล็ก 
จมูกบันไดอลูมิเนียม
มีแถบยางกันลื่น 
ก่ออิฐมอญทําชั้น
บันได 
2.9 งานสุขภัณฑ์
และอุปกรณ์ห้องน้ำ-
ส้วม 
โถส้วมนั่งราบแบบมี
หม้อน้ำสีขาว 
อ่างล้างหน้าแบบ
แขวนสีขาว พร้อม
ก็อกน้ำอุปกรณ์ครบ
ชุด 
โถปัสสาวะชายแบบ
ฝัง พร้อมอุปกรณ์
ครบชุด 
ก๊อกน้ำชนิดหัวบอล
วาล์ว 
สายฉีดชําระ 
สต๊อปวาล์ว Ø 1/2" 
กระจกเงาสําเร็จรูป 
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โรงเรียนพรุพีพิทยาคม สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร  
  
 

กิจกรรม รายละเอียด 

ลักษณะรายจ่ายงบประมาณ 
การใช้จ่าย

งบ 

ค่าตอบ 
แทน 

ค่า
ใช้

สอย 

ค่า
วัสดุ 

รวมค่าวัสดุและค่าแรง 
ภาค
เรียน
ที่ 1 

ภาค
เรียน
ที่ 2 

ตะแกรงกรองผงชนิด
ดักกลิ่น Ø 3" 
2.10 งานทาสี 
ทาสีน้ำอะครีลิค 100 
% 
2.11 งานเบ็ตเตล็ด - 
งานอ่ืน ๆ 
เคาน์เตอร์วางอาหาร 
ค.ส.ล.กรุกระเบื้อง 
(ตามแบบ) 
งานระบบสุขาภิบาล 
ดับเพลิง และป้องกัน
อัคคีภัย 
3.1 งานเดินท่อ
โสโครก 
เดินท่อส้วม 
เดินท่อน้ำทิ้งอ่างล้าง
หน้า 
เดินท่อน้ำทิ้ง
ปัสสาวะชาย 
บ่อดักไขมันรวม 
เดินท่ออ่างล้างหน้า
สแตนเลส 
เดินท่อรูน้ำทิ้ง 
เดินท่อระบายอากาศ 
3.2 งานเดินท่อน้ำดี 
เดินท่อน้ำส้วม 



แผนปฏิบัติราชการประจำปีการศึกษา 2565                         436 

โรงเรียนพรุพีพิทยาคม สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร  
  
 

กิจกรรม รายละเอียด 

ลักษณะรายจ่ายงบประมาณ 
การใช้จ่าย

งบ 

ค่าตอบ 
แทน 

ค่า
ใช้

สอย 

ค่า
วัสดุ 

รวมค่าวัสดุและค่าแรง 
ภาค
เรียน
ที่ 1 

ภาค
เรียน
ที่ 2 

เดินท่อน้ำอ่างล้าง
หน้า 
เดินท่อก๊อกน้ำล้าง
พ้ืน 
เดินท่อก็อกน้ำอ่าง
ล้างจานสแตนเลส 
เดินท่อสายชําระ 
เดินท่อโถปัสสาวะ 
3.3 งานระบบ
สุขาภิบาลภายนอก
อาคาร 
ถังบําบัดระบบเกรอะ
และกรอง ขนาด
ความมจุไม่น้อยกว่า
1,000ลิตร 
บ่อดักไขมันรวม 
ท่อระบายน้ำรางวี ค.
ส.ล.พร้อมบ่อพัก 
3.4 งานระบบ
ดับเพลิง 
เครื่องดับเพลิง 
ขนาด 10 ปอนด์ 
งานระบบไฟฟ้าและ
สื่อสาร 
4.1 งานดวงโคม
ไฟฟ้า 
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โรงเรียนพรุพีพิทยาคม สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร  
  
 

กิจกรรม รายละเอียด 

ลักษณะรายจ่ายงบประมาณ 
การใช้จ่าย

งบ 

ค่าตอบ 
แทน 

ค่า
ใช้

สอย 

ค่า
วัสดุ 

รวมค่าวัสดุและค่าแรง 
ภาค
เรียน
ที่ 1 

ภาค
เรียน
ที่ 2 

โคมไฟโชว์หลอด
พร้อมหลอดฟลูออ
เรสเซนต์ ขนาด T5-
1x14วัตต์ 
โคมไฟโชว์หลอด
พร้อมหลอดฟลูออ
เรสเซนต์ ขนาด T5-
1x15วัตต์ 
โคมไฟโชว์หลอด
พร้อมหลอดฟลูออ
เรสเซนต์ ขนาด T5-
1x28วัตต์ 
4.2 งานสวิทซ์และ
เต้ารับ (ปลั๊ก) 
สวิทซ์เดี่ยว 
ปลั๊กไฟฟ้าแบบคู่มี
กราวด์ 
4.3 งานเดิน
สายไฟฟ้า 
เดินสายไฟฟ้า ดวง
โคม 
เดินสายไฟฟ้า สวิทซ์ 
เดินสายไฟฟ้า ปลั๊ก 
4.4 งานแผงสวิทซ์
และเซอร์กิตเบรก
เกอร์ 
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โรงเรียนพรุพีพิทยาคม สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร  
  
 

กิจกรรม รายละเอียด 

ลักษณะรายจ่ายงบประมาณ 
การใช้จ่าย

งบ 

ค่าตอบ 
แทน 

ค่า
ใช้

สอย 

ค่า
วัสดุ 

รวมค่าวัสดุและค่าแรง 
ภาค
เรียน
ที่ 1 

ภาค
เรียน
ที่ 2 

ตู้เบรคเกอร์ ขนาด 1 
เฟส 2สาย 63A 14 
ช่อง 
4.5  งานระบบ
สายล่อฟ้า 
งานระบบปรับ
อากาศและระบาย
อากาศ 
5.1 
เครื่องปรับอากาศ
แบบแยกส่วน 
5.2 งานพัดลม
ระบายอากาศ 
พัดลมแบบติดเพดาน 
ขนาด 56 นิ้ว 
งานระบบลิฟท์และ
บันไดเลื่อน 
6.1 งานระบบลิฟท์ 
6.2 งานบันไดเลื่อน 
งานระบบเครื่องกล
และระบบพิเศษอ่ืนๆ 
7.1 งานระบบ
เครื่องกล 
7.2 งานระบบอ่ืนๆที่
เกี่ยวข้อง 
รวม    6,244,000.00   

*หมายเหตุ งบประมาณถัวจ่ายทุกรายการ                  
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6. การประเมินผล 

กิจกรรม ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
เป้า 

หมาย 
วิธีการวัดผล
ประเมินผล 

เครื่องมือวัด
ประเมินผล 

ก่อสร้าง
อาคาร 

เชิงคุณภาพ 
ร้อยละ 80โรงเรียนได้รับการพัฒนา 
ปรับปรุงสภาพแวดล้อมเอ้ือต่อการเรียนการ
สอนส่งผลให้นักเรียนมีคุณภาพตาม
มาตรฐาน 
เชิงปริมาณ 
ร้อยละ 80 ปรับปรุงสภาพแวดล้อมใน
โรงเรียน หน้าบริเวณโรงเรียน และป้าย
โรงเรียน 

ร้อยละ 
80 

ผลการ
ประเมิน 
(ระดับดี) 

1.สอบถาม 
2.ประเมิน.... 

 

1.
แบบสอบถาม 
2.แบบประเมิน 

 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

     1)  มีสภาพแวดล้อมสวยงามท่ีน่าอยู่ 
     2)  เป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

 
 
ลงชื่อ ........................................ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 
     (…………………………………………..) 
        
 
ลงชื่อ ..........................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
      ( ………………………………………….) 
     หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป 
       
ลงชื่อ ..........................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
       (                           ) 
  หัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณและแผนงาน 

 
ลงชื่อ ...................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 
    (…………………………………………..) 
 
 
    อนุมัติ              ไม่อนุมัติ 

 
 
 

ลงชื่อ........................................ผู้อนุมัติโครงการ 
          (นาจันทนี  รักษ์ธรรม) 
      ผู้อำนวยการโรงเรียนพรุพีพิทยาคม 
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                                                     แบบเสนอกิจกรรมในโครงการ/งาน 
โรงเรียนพรุพีพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุราษฎร์ธานี  ชุมพร 

ประจำปีการศึกษา 2565 
กิจกรรม       ร่วมกิจกรรมงานกองทุนสาธารณกุศล   
สนองยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ของสพฐ.   พันธกิจที ่6  การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร 

กับสิ่งแวดล้อมยึดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเป้าหมาย
พัฒนาที่ยั่งยืน 

                                             นโยบายข้อที่ 5 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ 
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

สนองยุทธศาสตร์ของ สพม.สฎชพ. ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพ 
ชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

สนองยุทธศาสตร์โรงเรียน    สังคมและสิ่งแวดล้อมภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ      นางเกษราภรณ์  ทองไสย ครูสุนันทา  แสงอนันต์และครูประจำชั้น 

ทุกคน 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ   งานบริหารทั่วไป 
ลักษณะโครงการ             ใหม่       ต่อเนื่อง 
สอดคล้องการประกันคุณภาพ    มฐ.2 กระบวนการบริหารจัดการ 
สนับสนุนพันธกิจโรงเรียน    การบริหารจัดการตามเกณฑ์คุณภาพ 
สนับสนุนเป้าประสงค์ของโรงเรียน  การพัฒนาแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นเอื้อต่อการเรียนรู้ 

ของผู้เรียน 
       

1. หลักการและเหตุผล 
การจัดตั้งกองทุนสาธารณกุศลเป็นการรวมกลุ่มทางสังคมเพื่อร่วมกันดูแลในตอนเดือดร้อน  สูญเสีย

ชีวิตจะเป็นต้นทุนทางสังคมที่จะช่วยเยียวยาให้กับทางญาติพี่น้องของผู้เสียชีวิตเป็นการร่วมกันระดมทุน 
“กองทุนสาธารณกุศลโรงเรียนพรุพีพิทยาคม” 
 
2. วัตถุประสงค์ 

                 1.เพ่ือสมทบทุนรวมการกุศลของกลุ่มสมาชิกได้รับความเดือดร้อน 
     2. ผู้มีสิทธิ์รับเงินจากกองทุนสาธารณกุศล นักเรียน ผู้ปกครอง ครู พ่อแม่ครู พ่อแม่สามีหรือภรรยา             
ผู้เคยเป็นครูสอนโรงเรียนพรุพีพิทยาคม ศิษย์เก่าท่ีช่วยเหลือโรงเรียนตลอดจนผู้ที่เคยอุปการะมีพระคุณต่อทาง
โรงเรียน 
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3. เป้าหมาย 

                                   3.1 เชิงปริมาณ 
                 สมทบทุนร่วมกิจกรรมจากกองทุนสาธารณกุศล  นักเรียน  ผู้ปกครอง  ครู  พ่อแม่ครู  
พ่อแม่สามีหรือภรรยา  ผู้เคยเป็นครูสอนโรงเรียนพรุพีพิทยาคม ศิษย์เก่าท่ีช่วยเหลือโรงเรียนตลอดจนผู้ที่
เคยอุปการะมีพระคุณต่อทางโรงเรียน 

                3.2 เชิงคุณภาพ 
           สมาชิกทุกคนได้รับการเยียวยาในยามเดือดร้อนจากเงินกองทุนสาธารณกุศลทั่วถึงโดย   
           ผ่านครูประจำชั้น 

                  4. กิจกรรม/ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย/ระยะเวลา/สถานที่ 
 
                  5. งบประมาณ 

               เงินรายได้ 47,823 บาท 
          รวมทั้งสิ้น  เงินร่วมทำบุญสูงสุด  2,000  บาท  ต่ำสุดค่าพวงหรีด 500 บาท(สองพันห้าร้อยบาท
ถ้วน)/ 1 ราย 
 
 
 

 

 

 

 

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอน ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
ระยะเวลา
ดำเนิน
กิจกรรม 

สถานที่ดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

 ร่วมกิจกรรมงาน
กองทุนสาธารณกุศล   

ผู้มีสิทธิ์รับเงิน
จากกองทุนสา
ธารณกุศล  
ตาม
วัตถุประสงค์ 
ข้อที่ 2 

ให้บริการใน
กลุ่มเป้าหมายตรง
ตามวัตถุประสงค์
ข้อที่ 2 

1 เม.ย.65- 
30 มี.ค.66 

เขตพ้ืนที่บริการหรือ
เขตพ้ืนที่สมาชิก
อาศัยอยู่ 

นางเกษรา
ภรณ์ ทองไสย  
นางสุชาดา  
คงกลับ  นาง
สุนันทา   
แสงอนันต์
และครูประจำ
ชั้นทุกคน 
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กิจกรรม 
งบประมาณ 

เงินอุดหนุน เรียนฟรี 15 ปี รายได้ อ่ืน ๆ รวม 

กิจกรรมงานกองทุน 
สาธารณกุศล   

   สมทบจากสมาชิก
(ผู้ปกครอง
นักเรียนและคณะ
ครู) 

ยอดเงินกองทุนใน
บัญชีที่เป็นยอดรับ
ถูกต้อง 
ณ วันลง 
จำนวนเงิน 

รวม   47,823   

 

 ประมาณค่าใช้จ่าย 

กิจกรรม รายละเอียด 

ลักษณะรายจ่ายงบประมาณ การใช้จ่ายงบ 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 
ภาค
เรียนที่ 
1 

ภาค
เรียนที่ 
2  

กิจกรรมงาน
กองทุน 
สาธารณกุศล   

การร่วมกิจกรรมกองทุน
กับสมาชิกทุกคน 
(ครู  นักเรียน  ผู้ปกครอง) 

   ยอดเงินนำเข้า
บัญชี 

  

        
รวม    เริ่ม 1 เม.ย.65   

                 *หมายเหตุ งบประมาณถัวจ่ายทุกรายการ 

 

วัสดุอุปกรณ์/รายการสิ่งของที่จะซ้ือ 

ลำดับที่ รายการ จำนวน/หน่วย งบประมาณ 
 พวงหรีด (พัดลม/ ดอกไม้สด) 1 1,000 
 พวงหรีด (พัดลม) 1                  500 

รวมงบประมาณ 47,823  …………………บาท 
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 6. การประเมินผล 

กิจกรรม ตัวช้ีวัดความสำเร็จ เป้าหมาย 
วิธีการวัด 
ประเมินผล 

เครื่องมือวัด
ประเมินผล 

กิจกรรมงานกองทุน 
สาธารณกุศล   

ผู้มีสิทธิ์รับเงินจากกองทุนสา-
ธารณกุศล  ตามวัตถุประสงค์ 
ข้อที่ 2 

สมาชิกร้อยละ 100 สังเกต 
ประเมิน 

แบบสังเกต 
แบบประเมิน 

 

 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

             6.1 สมทบทุนรวมการกุศลของกลุ่มสมาชิกได้รับความเดือดร้อน 

6.2  ผู้มีสิทธิ์รับเงินจากกองทุนสาธารณกุศล  นักเรียน  ผู้ปกครอง  ครู  พ่อแม่ครู   (ทุกคนที่กำหนด

ไว้ในข้อที่ 2) 

 

 
ลงชื่อ.....................................................ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 
          (นางเกษราภรณ์   ทองไสย) 
ลงชื่อ.......................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
              (นายพรชัย  รุ่งนิลรัตน์) 
          หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป 
ลงชื่อ........................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
              (นางปิยวดี   จันทบูรณ์) 
   หัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณและแผนงาน 
 

 
ลงชื่อ......................................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 
            (นายพรชัย   รุ่งนิลรัตน์) 
 
                 อนุมัติ        ไม่อนุมัติ 
 
ลงชื่อ.............................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                   (นางจันทนี  รักษ์ธรรม) 
             ผู้อำนวยการโรงเรียนพรุพีพิทยาคม 
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แบบเสนอกิจกรรมในโครงการ/งาน 
โรงเรียนพรุพีพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานีชุมพร 

ประจำปีงบประมาณ 2565 
 

กิจกรรม ประชาสัมพันธ์ 
สนองพันธกิจ/นโยบายของสพฐ. พันธกิจที่ 6  การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร

กับสิ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ
เป้าหมายพัฒนาที่ยั่งยืน 
นโยบายที่ 5  ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม 

สนองยุทธศาสตร์ของ สพม.สฎชพ. ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

สนองยุทธ์ศาสตร์โรงเรียน    พัฒนาอาคารสถานที สิ่งแวดล้อม แหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวธนิดา  พลายชุม 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ       กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
ลักษณะโครงการ    ใหม ่   ต่อเนื่อง   
สอดคล้องการประกันคุณภาพ   มฐ.2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
สนับสนุนพันธกิจของโรงเรียน               พัฒนาการบริหารจัดการตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพ           
สนับสนุนเป้าประสงค์ของโรงเรียน         สถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้อย่างหลากหลาย พอเพียง เอื้อต่อ

การเรียนรู้ ใช้อย่างคุ้มค่า ส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้นอก
สถานศึกษาเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษา 

1. หลักการและเหตุผล 
งานประชาสัมพันธ์ ถือเป็นอีกหนึ่งในการนำข้อมูลข่าวสารและความเคลื่อนไหวต่าง ๆ ภายในโรงเรียน 

ทั้งในด้านการบริหารจัดการ ด้านวิชาการ ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน ข้อมูลข่าวสารและเกร็ดความรู้ต่าง 
ๆ ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ให้ชุมชนทราบ ก่อให้เกิดความรู้และความเข้าใจอันดีต่อกันระหว่างโรงเรียนกับ
ชุมชนและหน่วยงานต่าง ๆ อันจะก่อให้เกิดความร่วมมือ ร่วมใจกัน ในการพัฒนาแก้ไขปัญหาการจัดการศึกษา
และภารกิจต่าง ๆ ของโรงเรียนให้ดำเนินไปด้วยดีและบรรลุผลตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาต่อไป 
 โรงเรียนพรุพีพิทยาคม มีการประชาสัมพันธ์โรงเรียนมีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและผลการ
ดำเนินงานให้ชุมชนทราบด้วยวิธีการที่หลากหลาย จึงได้จัดทำโครงการประชาสัมพันธ์โรงเรียนขึ้นเพ่ือ
ประโยชน์ทางด้านความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียน หน่วยงานราชการ และชุมชน 
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โรงเรียนพรุพีพิทยาคม สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร  
  
 

2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือให้นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนได้ทราบข่าวสารความรู้และกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน  
        2.2 เพ่ือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งาน/กิจกรรมโรงเรียนสู่สาธารณชน  
        2.3 เพ่ือสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนกับชุมชน 

3.  เป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 

      - โรงเรียนได้จัดทำวารสารเผยแพร่ ปีการศึกษาละ 1 ฉบับ 
      - โรงเรียนได้จัดทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์ ปีการศึกษาละ 1 ฉบับ 
               - ครู ผู้ปกครอง นักเรียน และบุคคลทั่วไป ได้รับทราบข่าวสารกิจกรรมของโรงเรียน ร้อยละ 75 

เชิงคุณภาพ 
    - คร ูผู้ปกครอง นักเรียนและบุคคลทั่วไป ได้รับทราบข่าวสารกิจกรรมของโรงเรียน 

4. กิจกรรม/ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย/ระยะเวลา/สถานที ่

 
5.งบประมาณ   

 

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอน ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้า 
หมาย 

ระยะเวลา
ดำเนิน
กิจกรรม 

สถานที่
ดำเนิน 
งาน 

ผู้รับผิดชอบ 

1 จัดทำวารสารโรงเรียน
เพ่ือเผยแพร่ 

คร ูผู้ปกครอง 
นักเรียนและบุคคล
ทั่วไป ได้รับทราบ
ข่าวสารกิจกรรมของ
โรงเรียน 

ร้อยละ 
75 

มิ.ย.65 โรงเรียน
พรุพี

พิทยาคม 

นางสาว 
ธนิดา 

พลายชุม 
2 จัดทำแผ่นพับ

ประชาสัมพันธ์โรงเรียน 
ร้อยละ 

75 
ก.ค. 65 โรงเรียน

พรุพี
พิทยาคม 

นางสาว 
ธนิดา 

พลายชุม 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

เงิน
อุดหนุน 

เรียนฟรี 
15 ปี 

รายได้ อ่ืน ๆ รวม 

กิจกรรม ประชาสัมพันธ์ 
1. จัดทำวารสารโรงเรียนเพ่ือเผยแพร่ 
2. จัดทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์โรงเรียน 

 
8,000 
2,000 

   
 

8,000 
2,000 

รวม 10,000    10,000 
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โรงเรียนพรุพีพิทยาคม สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร  
  
 

ประมาณการค่าใช้จ่าย   

กิจกรรม รายละเอียด 

ลักษณะรายจ่ายงบประมาณ การใช้จ่ายงบ 

ค่า
ตอบ 
แทน 

ค่า 
ใช้สอย 

ค่าวัสดุ รวม 
ภาค

เรียนที่  
1 

ภาค
เรียนที่ 

2 

1. จัดทำวารสารโรงเรียน

เพ่ือเผยแพร่ 

   8,000 8,000  8,000 

2. จัดทำแผ่นพับ
ประชาสัมพันธ์โรงเรียน 

   2,000 2,000  2,000 

6. การประเมินผล 

กิจกรรม ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
เป้า 

หมาย 
วิธีการวัดผล
ประเมินผล 

เครื่องมือวัด
ประเมินผล 

ประชาสัมพันธ์ คร ูผู้ปกครอง นักเรียนและบุคคล
ทั่วไป ได้รับทราบข่าวสารกิจกรรม
ของโรงเรียน 

ร้อยละ
75 

การรายงาน
กิจกรรม 

แบบรายงาน 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. ชุมชนกับโรงเรียนมีความสัมพันธ์ ความเข้าใจตรงกันและให้ความสนับสนุนโรงเรียนในด้านต่าง ๆ 
อย่างดี 
 2. วารสารและแผ่นพับประชาสัมพันธ์ได้รับความนิยมและเป็นที่ชื่นชอบของครู นักเรียน ผู้ปกครอง     
 
 
ลงชื่อ ........................................ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 
       (นางสาวธนิดา  พลายชุม)  
 
ลงชื่อ .........................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
         (นายพรชัย  รุ่งนิลรัตน์) 
       หวัหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ    
 
ลงชื่อ ..........................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
          (นางปิยวดี  จันทบูรณ์) 
  หัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณและแผนงาน  

 
ลงชื่อ ......................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 
        (นายพรชัย  รุ่งนิลรัตน์)   
 
 
    อนุมัติ              ไม่อนุมัติ 

 
 
ลงชื่อ...............................................ผู้อนุมัติโครงการ 
          (นางจันทนี  รักษ์ธรรม) 
      ผู้อำนวยการโรงเรียนพรุพีพิทยาคม 
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โรงเรียนพรุพีพิทยาคม สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร  
  
 

แบบเสนอกิจกรรมในโครงการ/งาน 
โรงเรียนพรุพีพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานีชุมพร 

ประจำปีงบประมาณ 2565 
 

กิจกรรม จัดเตรียมสถานที่สำหรับกิจกรรมวันสำคัญทางสถาบัน
พระมหากษัตริย์ 

สนองพันธกิจ/นโยบายของสพฐ. พันธกิจที่ 6  การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ
เป้าหมายพัฒนาที่ยั่งยืน 
นโยบายที่ 5  ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม 

สนองยุทธศาสตร์ของ สพม.สฎชพ.        ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

สนองยุทธ์ศาสตร์โรงเรียน    พัฒนาอาคารสถานที สิ่งแวดล้อม แหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวธนิดา  พลายชุม 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ       กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
ลักษณะโครงการ    ใหม ่   ต่อเนื่อง   
สอดคล้องการประกันคุณภาพ   มฐ.2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
สนับสนุนพันธกิจของโรงเรียน               พัฒนาการบริหารจัดการตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพ           
สนับสนุนเป้าประสงค์ของโรงเรียน         สถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้อย่างหลากหลาย พอเพียง เอื้อต่อ

การเรียนรู้ ใช้อย่างคุ้มค่า ส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้นอก
สถานศึกษาเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษา 

 
2. หลักการและเหตุผล 

กิจกรรมวันสำคัญ เป็นกิจกรรมทั้งในหลักสูตร และนอกหลักสูตร ที่เน้นการปลูกฝังให้นักเรียนรู้จัก 
อนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณี ที่สำคัญของชาติและภูมิใจในความเป็นไทย สืบทอด
ประเพณีอันดีของท้องถิ่น และเป็นการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม  ซึ่งกิจกรรมวันสำคัญเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้น
เพ่ือให้นักเรียนได้รู้ความหมายและความสำคัญของวันสำคัญเพ่ือให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม  
สามารถนำไปปฏิบัติได้จริงนักเรียนได้แสดงความรักความกตัญญูต่อพ่อแม่และครูบาอาจารย์  กล้าแสดงออก 
และแสดงความสามารถของตนเองที่ชื่นชอบนักเรียนได้ความรู้และมีความสนุกสนาน เป็นแบบอย่างที่ดีที่ทุก
คนต้องปฏิบัติยึดถือ และทางโรงเรียนและผู้ปกครองได้มีส่ วนร่วมในกิจกรรมด้วยกัน  โรงเรียนจึงได้จัดทำ
โครงการนี้ขึ้น 
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โรงเรียนพรุพีพิทยาคม สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร  
  
 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือให้นักเรียนเห็นความสำคัญ และมีส่วนร่วมในกิจกรรมของวันสำคัญต่าง ๆ  

 2.2 เพ่ือปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมให้กับนักเรียน 
 2.3 เพ่ือให้ชุมชน โรงเรียน วัด มีส่วนร่วมและถ่ายทอดประเพณีวัฒนธรรมที่สำคัญของท้องถิ่น 
 2.4 เพ่ือให้นักเรียนได้รู้จักและอนุรักษ์ ประเพณี ขนบธรรมเนียมต่าง ๆ ของชาติ 

3.  เป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 

  นักเรียนจำนวน 510 คน 
  ครูและบุคลากร 36 คน 

เชิงคุณภาพ 
โรงเรียนจัดกิจกรรมวันสำคัญต่าง ๆ ให้นักเรียนเห็นคุณค่าของวันสำคัญต่าง ๆ รวมถึงชุมชน

ได้ร่วมกิจกรรมกับโรงเรียน 

4. กิจกรรม/ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย/ระยะเวลา/สถานที ่

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอน ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้า 
หมาย 

ระยะเวลา
ดำเนิน
กิจกรรม 

สถานที่
ดำเนิน 
งาน 

ผู้รับผิดชอบ 

1 วันเฉลิมพระชนพรรษาสมเด็จ
พระนางเจ้าฯพระบรมราชินี 
วันแม่แห่งชาติ 

นักเรียนเห็น
คุณค่าของวัน
สำคัญต่างๆ 
รวมถึงชุมชนได้
ร่วมกิจกรรมกับ
โรงเรียน 
 
 

ร้อย
ละ 95 

3 มิ.ย.65 โรงเรียน
พรุพี

พิทยาคม 

นางสาว 
ธนิดา  

พลายชุม 
2 วันคล้ายวันบรมราชสมภพ 

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทร
มาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลง
กรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 

 28 ก.ค. 
65 

โรงเรียน
พรุพี

พิทยาคม 

นางสาว 
ธนิดา  

พลายชุม 

3. วันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระ

นางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินี 

พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 

 12 ส.ค. 
65 

โรงเรียน
พรุพี

พิทยาคม 

นางสาว 
ธนิดา  

พลายชุม 

4. วันคล้ายวันสวรรคต 
พระบาทสมเด็จพระบรมชน
กาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช 

 13 ต.ค.
65 

โรงเรียน
พรุพี

พิทยาคม 

นางสาว 
ธนิดา  

พลายชุม 
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โรงเรียนพรุพีพิทยาคม สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร  
  
 

 
5.งบประมาณ   

 
 
 
 
 
 
 

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอน ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้า 
หมาย 

ระยะเวลา
ดำเนิน
กิจกรรม 

สถานที่
ดำเนิน 
งาน 

ผู้รับผิดชอบ 

5. วันปิยมหาราช  23 ต.ค.
65 

โรงเรียน
พรุพี

พิทยาคม 

นางสาว 
ธนิดา  

พลายชุม 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

เงิน
อุดหนุน 

เรียนฟรี 
15 ปี 

รายได้ อ่ืนๆ รวม 

กิจกรรมที ่วันสำคัญ 
1. วันเฉลิมพระชนพรรษาสมเด็จพระนางเจ้า
ฯ พระบรมราชินี วันแม่แห่งชาติ 
2. วันคล้ายวันบรมราชสมภพ 
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมาธิบดีศรีสิ
นทรมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 
3. วันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิติ์ พระบรมราชินี พระบรมราชชนนีพันปี
หลวง 
4. วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระ
บรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช 
5. วันปิยมหาราช 

 
4,000 

 
4,000 

 
 
3,000 

 
 

3,000 
 
 
1,000 

   

 
4,000 

 
4,000 

 
 

3,000 
 
 

3,000 
 
 

1,000 
รวม 15,000    15,000 
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โรงเรียนพรุพีพิทยาคม สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร  
  
 

   ประมาณการค่าใช้จ่าย   

กิจกรรม รายละเอียด 

ลักษณะรายจ่ายงบประมาณ การใช้จ่ายงบ 

ค่าตอบแทน 
ค่าใช้
สอย 

ค่า
วัสดุ 

รวม 
ภาค
เรียน
ที่  1 

ภาค
เรียน
ที่ 2 

1. วันเฉลิมพระชน
พรรษาสมเด็จพระนาง
เจ้าฯพระบรมราชินี 
วันแม่แห่งชาติ 

   4,000 4,000 4,000  

2. วันคล้ายวันบรม
ราชสมภพ
พระบาทสมเด็จพระ
ปรเมนทรมาธิบดีศรีสิ
นทรมหาวชิราลงกรณ์
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 

   4,000 4,000 4,000  

3. วันเฉลิมพระเกียรติ

สมเด็จพระนางเจ้า

สิริกิติ์ พระบรมราชินี 

พระบรมราชชนนีพันปี

หลวง 

   3,000 3,000 3,000  

4. วันคล้ายวันสวรรคต 
พระบาทสมเด็จพระ
บรมชนกาธิเบศร มหา
ภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช 

   3,000 3,000 3,000  

5. วันปิยมหาราช    1,000 1,000 1,000  
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โรงเรียนพรุพีพิทยาคม สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร  
  
 

6. การประเมินผล 

กิจกรรม ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
เป้า 

หมาย 
วิธีการวัดผล
ประเมินผล 

เครื่องมือวัด
ประเมินผล 

กิจกรรมวันสำคัญ นักเรียนเห็นคุณค่าของวันสำคัญ
ต่างๆ รวมถึงชุมชนได้ร่วมกิจกรรม
กับโรงเรียน 

ร้อยละ
95 

การรายงาน
กิจกรรม 

แบบรายงาน 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. นักเรียนเห็นความสำคัญ และมีส่วนร่วมในกิจกรรมของวันสำคัญต่าง ๆ  

 2. ได้ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมให้กับนักเรียน 
 3. ชุมชน โรงเรียน วัด มีส่วนร่วมและถ่ายทอดประเพณีวัฒนธรรมที่สำคัญของท้องถิ่น 
 4. นักเรียนได้รู้จักและอนุรักษ์ ประเพณี ขนบธรรมเนียมต่าง ๆ ของชาติ 
 

 

 
ลงชื่อ ........................................ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 
       (นางสาวธนิดา  พลายชุม)  
 
ลงชื่อ .........................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
         (นายพรชัย  รุ่งนิลรัตน์) 
       หวัหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ    
 
ลงชื่อ ..........................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
          (นางปิยวดี  จันทบูรณ์) 
  หัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณและแผนงาน  

 

 
ลงชื่อ ......................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 
       (นางสาวธนิดา  พลายชุม)   
 
 
    อนุมัติ              ไม่อนุมัติ 

 
 
ลงชื่อ...............................................ผู้อนุมัติโครงการ 
          (นางจันทนี  รักษ์ธรรม) 
      ผู้อำนวยการโรงเรียนพรุพีพิทยาคม 
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โรงเรียนพรุพีพิทยาคม สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร  
  
 

แบบเสนอกิจกรรมในโครงการ/งาน 
โรงเรียนพรุพีพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานีชุมพร 

ประจำปีงบประมาณ 2565 
 

กิจกรรม ปรับปรุงซ่อมแซมอัฒจันทร์ 
สนองพันธกิจ/นโยบายของสพฐ. พันธกิจที่ 6  การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร

กับสิ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ
เป้าหมายพัฒนาที่ยั่งยืน 
นโยบายที่ 5  ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม 

สนองยุทธศาสตร์ของ สพม.สฎชพ.         ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิต
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

สนองยุทธ์ศาสตร์โรงเรียน    พัฒนาอาคารสถานที สิ่งแวดล้อม แหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

ผู้รับผิดชอบโครงการ นายเสนอ  จันชู 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ       กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
ลักษณะโครงการ    ใหม ่   ต่อเนื่อง   
สอดคล้องการประกันคุณภาพ   มฐ.2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
สนับสนุนพันธกิจของโรงเรียน               พัฒนาการบริหารจัดการตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพ           
สนับสนุนเป้าประสงค์ของโรงเรียน         สถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้อย่างหลากหลาย พอเพียง เอื้อต่อ

การเรียนรู้ ใช้อย่างคุ้มค่า ส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้นอก
สถานศึกษาเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษา 

 
1. หลักการและเหตุผล 
 โรงเรียนพรุพีพิทยาคม ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินการสร้างอัฒจันทร์ เพื่อให้ครู 
บุคลากร และนักเรียนของโรงเรียน ได้ใช้อัฒจันทร์สำหรับประชุมเชียร์ในการแข่งกีฬาและกรีฑาสี ซึ่งปัจจุบัน
อัฒจันทร์ของโรงเรียน มีสภาพชำรุดทรุดโทรมเป็นอย่างมาก เนื่องจากการใช้งานมาเป็นเวลานาน สภาพพ้ืน
อัฒจันทร์ผุพังเร็วมากภายหลังที่มีฝนตก เหล็กท่ีเป็นโครงสร้างของอัฒจันทร์เป็นสนิมและผุกร่อนหลายส่วน 
 โรงเรียนพรุพีพิทยาคม เห็นความสำคัญของการเล่นกีฬาและการออกกำลังกายของนักเรียน รวมไปถึง
การคัดเลือกนักเรียนเพื ่อเป็นตัวแทนในการแข่งขันกีฬาในระดับอำเภอ ระดับจัง หวัด ระดับภาค และ
ระดับประเทศ ต่อไป และเห็นถึงความสำคัญของกิจกรรมที่สร้างความรักใคร่กลมเกลียว ความสามัคคีของ
นักเรียน ซึ่งการแข่งขันกีฬาและกรีฑาสีถือเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความรักใคร่กลมเกลียว ความสามัคคีของ
นักเรียน และได้มีโอกาสในการทำกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพต่อไป 
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โรงเรียนพรุพีพิทยาคม สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร  
  
 

2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือซ่อมแซมอัฒจันทร์ให้มีสภาพที่สมบูรณ์และได้มาตรฐานตามท่ีโรงเรียนกำหนด 

3.  เป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 

               - ครู บุคลากร และนักเรียนของโรงเรียน ได้ใช้อัฒจันทร์สำหรับประชุมเชียร์ในการแข่งกีฬาและ
กรีฑาสี ร้อยละ 90 

เชิงคุณภาพ 
    - อัฒจันทร์ได้รับการซ่อมแซมอย่างมีคุณภาพและได้มาตรฐานตามที่โรงเรียนกำหนด 

4. กิจกรรม/ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย/ระยะเวลา/สถานที ่

 
5.งบประมาณ   

   
  
 
 
 
 
 

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอน ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้า 
หมาย 

ระยะเวลา
ดำเนิน
กิจกรรม 

สถานที่
ดำเนิน 
งาน 

ผู้รับผิดชอบ 

1. ปรับปรุงซ่อมแซม
อัฒจันทร์ 

ครู บุคลากร และ
นักเรียนของโรงเรียน 
ได้ใช้อัฒจันทร์
สำหรับประชุมเชียร์
ในการแข่งกีฬาและ
กรีฑาสี 

ร้อยละ 
90 

ก.ค. 65 โรงเรียน
พรุพี

พิทยาคม 

นายเสนอ 
จันชู 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

เงินอุดหนุน เรียนฟรี 15 ปี รายได้ อ่ืน ๆ รวม 
1. ปรับปรุงซ่อมแซมอัฒจันทร์ 67,000    67,000 

รวม 67,000    67,000 
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โรงเรียนพรุพีพิทยาคม สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร  
  
 

ประมาณการค่าใช้จ่าย   

กิจกรรม รายละเอียด 

ลักษณะรายจ่ายงบประมาณ การใช้จ่ายงบ 

ค่าตอบ 
แทน 

ค่า 
ใช้สอย 

ค่าวัสดุ รวม 
ภาค

เรียนที่  
1 

ภาค
เรียนที่ 

2 

1. ปรับปรุงซ่อมแซม

อัฒจันทร์ 

   67,000 67,000 67,000  

6. การประเมินผล 

กิจกรรม ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
เป้า 

หมาย 
วิธีการวัดผล
ประเมินผล 

เครื่องมือวัด
ประเมินผล 

1. ปรับปรุง
ซ่อมแซมอัฒจันทร์ 

ครู บุคลากร และนักเรียนของ
โรงเรียน ได้ใช้อัฒจันทร์สำหรับ
ประชุมเชียร์ในการแข่งกีฬาและ
กรีฑาสี 

ร้อยละ
90 

การรายงานการ
ปรับปรุงซ่อมแซม 

แบบรายงาน 
การปรับปรุง

ซ่อมแซม 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. อัฒจันทร์มีสภาพที่สมบูรณ์และได้มาตรฐานตามที่โรงเรียนกำหนด 
 2. ครู บุคลากร และนักเรียนของโรงเรียน ได้ใช้อัฒจันทร์สำหรับประชุมเชียร์ในการแข่งกีฬาและ
กรีฑาสี     
 
 
ลงชื่อ ........................................ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 
            (นายเสนอ  จันชู)  
 
ลงชื่อ .........................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
         (นายพรชัย  รุ่งนิลรัตน์) 
       หวัหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ    
 
ลงชื่อ ..........................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
          (นางปิยวดี  จันทบูรณ์) 
  หัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณและแผนงาน  

 
ลงชื่อ ......................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 
        (นายพรชัย  รุ่งนิลรัตน์)   
 
 
    อนุมัติ              ไม่อนุมัติ 

 
 
ลงชื่อ...............................................ผู้อนุมัติโครงการ 
          (นางจันทนี  รักษ์ธรรม) 
      ผู้อำนวยการโรงเรียนพรุพีพิทยาคม 
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โรงเรียนพรุพีพิทยาคม สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร  
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการที่ 7 
โครงการพัฒนานักเรียนตามนโยบาย

และจุดเน้นและการดำเนินชีวิต 
ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
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โรงเรียนพรุพีพิทยาคม สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร  
  
 

แบบเสนอกิจกรรมในโครงการ/งาน 
โรงเรียนพรุพีพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานีชุมพร 

ประจำปีการศึกษา 2565 

ชื่อโครงการ     โครงการพัฒนานักเรียนตามนโยบายและจุดเน้นและการดำเนิน
     ชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
กิจกรรม              จัดการเรียนการสอนช่วงการแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา 2019  
สนองพันธกิจ/นโยบายของ สพฐ. พันธกิจที่ 6  การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร

กับสิ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ
เป้าหมายพัฒนาที่ยั่งยืน 

 นโยบายที่ 5  ด้านจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตและเป็น
 มิตรกับสิ่งแวดล้อม 

สนองยุทธศาสตร์ของ สพม.สฎชพ.     ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิต
  ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

สนองยุทธ์ศาสตร์โรงเรียน     พัฒนานักเรียนตามนโยบายและจุดเน้นและการดำเนินชีวิตตาม
 หลักเศรษฐกิจพอเพียง 

ผู้รับผิดชอบโครงการ    นางฐิติวัลคุ์  เอียดนิมิตร 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ     กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป กลุ่มงานบริหารวิชาการ 
ลักษณะโครงการ    ใหม ่  ต่อเนื่อง   
สอดคล้องการประกันคุณภาพ   มฐ.3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
สนับสนุนพันธกิจของโรงเรียน      พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเพ่ือสนองต่อความแตกต่างระหว่าง

 บุคคลให้ผู้เรียน มีความรู้ความสามารถตามาตรฐานสากล สู่ความ
 เป็นเลิศทางวิชาการท่ียั่งยืน   

สนับสนุนเป้าประสงค์ของโรงเรียน    หลักสูตรสถานศึกษาตอบสนองต่อความแตกต่างระหว่างบุคคล
ให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานสากลและ                   
สู่ความเป็นเลิศทางวิชาการที่ยั่งยืน                                                                                                                                 

1. หลักการและเหตุผล 
         จากสถานการณ์ปัจจุบันที่โลกได้รับการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 จึงต้องมีการป้องกันโรค
ดังกล่าว ไม่ให้แพร่ระบาดสู่ประชากรของโลก โรงเรียนพรุพีพิทยาคม จึงจะต้องมีการเตรียมในการป้องกันตาม
มาตรการของรัฐที่ กำหนดแนวทางในการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าว ซึ่งประกอบเป็นด้านต่างๆ เช่น การ
จัดการเรียนการสอน การเตรียม สถานที่ การเตรียมอุปกรณ์ต่างๆตามมาตรการ โรงเรียนจึงจัดกิจกรรมเตรียม
ความพร้อม ป้องกันการแพร่ระบาดและ เป็นไปตามมาตรการที่รัฐกำหนด 
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2. วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนในช่วงการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 
2. เพ่ือเตรียมความพร้อมด้านอาคารสถานที่รองรับการจัดการเรียนการสอน 
3. เตรียมความพร้อมของอุปกรณ์ๆ เพื่อให้ผู้เรียนได้รับบริการคัดกรองด้านสุขภาพอย่างทั่วถึงและ 

ความปลอดภัยในการป้องกันโรคติดต่ออย่างถูกต้อง 
4.การเตรียมวัสดุอุปกรณ์เพ่ือใช้จัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ 

3.  เป้าหมาย 
      3.1 เชิงปริมาณ 
  3.1.1.  นักเรียน 496 คน ครู และบุคลากร จำนวน 42 คน 
      3.2 เชิงคุณภาพ 

3.2.1 ร้อยละ 100 นักเรียนได้รับการจัดการเรียนการสอนที่โรงเรียนกำหนด   
3.2.2 ร้อยละ 100 โรงเรียนเตรียมความพร้อมของสถานที่เพ่ือรองรับการจัดการเรียนการสอน 

           3.2.3 ร้อยละ 100 โรงเรียนความพร้อมของอุปกรณ์ไว้เพ่ือป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา  
           3.2.4 ร้อยละ 100 การเตรยีมวสัดุอุปกรณ์เพ่ือใช้จัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ (Covid-19) 

4. กิจกรรม/ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย/ระยะเวลา/สถานที ่

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอน ตัวช้ีวัด 
ค่า  
เป้า 

หมาย 

ระยะเวลา
ดำเนิน
กิจกรรม 

สถานที่
ดำเนิน 
งาน 

ผู้รับผิดชอบ 

1 กิจกรรมการเตรียมความพร้อม
และเตรียมสถานที่และอุปกรณ์ 
จัดการเรียนการสอนช่วงการ
แพร่ระบาดไวรัสโคโรนา 2019 
1. ทีมงาน (Team)  
1) ประชุมคณะกรรมการ
ดำเนินงานเพื่อจัด ทำกิจกรรม  
2) แต่งตั้งคณะกรรมการ
ดำเนินงาน 
2. ตรวจสอบก่อนดำเนินงาน 
(Check) ประเมินแผนงาน 
กิจกรรม ก่อนดำเนินงาน ดังนี้  

 100 
 

 
 
100 

 
 
 
 

100 
 
 
 

พฤษภาคม 
๖๕ 

 
 

พฤษภาคม 
๖๕ 

 
 
 

พฤษภาคม 
๖๕ 

 
 

โรงเรียน
พรุพี

พิทยาคม 
 
 

นายอานนท์ นา
คะปฏิยุทธ  
 
 
นายอานนท์ นา
คะปฏิยุทธและ
คณะทำงานตาม
คำสั่ง 
 
นายอานนท์ นา
คะปฏิยุทธและ
คณะทำงานตาม
คำสั่ง 
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ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอน ตัวช้ีวัด 
ค่า  
เป้า 

หมาย 

ระยะเวลา
ดำเนิน
กิจกรรม 

สถานที่
ดำเนิน 
งาน 

ผู้รับผิดชอบ 

1. วัตถุประสงค์ของโครงการ/
กิจกรรม 
2. เป้าหมายของโครงการ/
กิจกรรม  
3. การอนุมัติโครงการ/กิจกรรม 
3. การวางแผนการดำเนินงาน 
(Plan)   
1. จัดทำกำหนดการ/ปฏิทินการ
ดำเนินงาน  
2. จัดเตรียมเอกสาร  
3. จัดเตรียมสถานที่การ
ดำเนินงาน 
4. ปฏิบัติ (Do)  
กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมการ
เตรียมความพร้อมและ
เตรียมการ 
จัดการเรียนการสอนช่วงการ
แพร่ระบาดไวรัสโคโรนา 2019 
5. เรียนรู้ร่วมกัน (Study)  
1. การนิเทศ กำกับติดตาม 
โครงการ/กิจกรรม  
 1.1 การสังเกต  
 1.2 การนิเทศ  
2. ติดตามระหว่างดำเนินงาน  
 2.1 หน้าที่ความรับผิดชอบ  
 2.2 ปัญหาที่เกิดระหว่าง
ดำเนินงาน  
 2.3 การดำเนินงานตามกรอบ
ระยะเวลา 

 
 

 
 
 

100 
 
 
 
 
 
 

100 
 
 
 

 
 

100 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
พฤษภาคม 

๖๕ 
 
 
 
 
 

พฤษภาคม 
๖๕ 

 
 

 
 

กรกฎาคม 
๖๕ 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
นายอานนท์ นา
คะปฏิยุทธและ
คณะทำงานตาม
คำสั่ง 
 
 
นายอานนท์ นา
คะปฏิยุทธและ
คณะทำงานตาม
คำสั่ง 
 
 
 
นายอานนท์ นา
คะปฏิยุทธและ
คณะทำงานตาม
คำสั่ง 
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ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอน ตัวช้ีวัด 
ค่า  
เป้า 

หมาย 

ระยะเวลา
ดำเนิน
กิจกรรม 

สถานที่
ดำเนิน 
งาน 

ผู้รับผิดชอบ 

6. ปรับปรุงพัฒนางาน (Act)  
1. ประเมินแก้ไขและพัฒนาการ
ดำเนินงาน  
2. สรุปรายงานผลการ
ดำเนินงาน ตามโครงการ/ 
กิจกรรม  
 2.1 รายงานสรุปผลโครงการ/
กิจกรรม 
 2.2 แบบประเมินโครงการ/
กิจกรรม  
 2.3 แบบสอบถามความพึง
พอใจ 
7. ปรับปรุงพัฒนางาน 
(Ratification) 
รับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
จากผู้เกี่ยวข้องเป็น 
แนวทางในการ ดำเนินงาน/
พัฒนางาน กิจกรรม ต่อไป 

100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

100 
 

กรกฎาคม 
๖๕ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
สิงหาคม ๖๕ 

นายอานนท์ นา
คะปฏิยุทธและ
คณะทำงานตาม
คำสั่ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
นายอานนท์ นา
คะปฏิยุทธและ
คณะทำงานตาม
คำสั่ง 

5. งบประมาณ  

เงินอุดหนุน 10,000 บาท 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

เงินอุดหนุน 
เรียนฟรี 15 

ปี 
รายได้ อ่ืนๆ รวม 

กิจกรรมที่1  กิจกรรมการเตรียมความ
พร้อมและเตรียมการจัดการเรียนการสอน
ช่วงการแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา 2019 

- 47,934  - 47,934 

กิจกรรมที่ 2 จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ และสื่อ
ประกอบการสอนแบบออนไลน์ (ทีวี) 

 120,000   120,000 
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ประมาณการค่าใช้จ่าย   

กิจกรรม รายละเอียด 

ลักษณะรายจ่ายงบประมาณ การใช้จ่ายงบ 
ค่า 

ตอบ
แทน 

ค่า 
ใช้

สอย 
ค่าวัสดุ รวม 

ภาค
เรียนที่ 

1 

ภาค
เรียนที่ 

2 
กิจกรรม

ที่ 1 
1. จัดซื้อเครื่องคัดกรองแบบ
มีเจลบรรจุภายใน จำนวน 2 
เครื่อง 
2. เต้นจุดคัดกรอง 
3. ค่าจัดเตรียมวัสดุต่าง ๆ 

  2,500 
 
 

2,000 
43,934 

2,500 
 
 

2,000 
43,934 

2,500 
 
 

2,000 
43,934 

 

กิจกรรม
ที่ 2 

จัดหาอุปกรณ์การจัดการ
เรียนการสอนออนไลน์ (ทีวี) 

  
120,000 120,000 120,000 

 

รวม   167,934 167,934 167,934  
  *หมายเหตุ งบประมาณถัวจ่ายทุกรายการ 

6. การประเมินผล 

กิจกรรม ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
เป้า 

หมาย 
วิธีการวัดผล
ประเมินผล 

เครื่องมือวัด
ประเมินผล 

กิจกรรมที ่1 
กิจกรรมการ
เตรียมความ
พร้อมและ
เตรียมการ
จัดการเรียน
การสอนช่วง
การแพร่

เชิงปริมาณ 
นักเรียน 496 คน ครู และบุคลากร จำนวน 42 คน 
เชิงคุณภาพ 
1. ร้อยละ 100 นักเรียนได้รับการจัดการเรียนการ
สอนทีโ่รงเรียนกำหนด 
2. ร้อยละ 100 โรงเรียนเตรียมความพร้อมของ
สถานที่เพ่ือรองรับการจัดการเรียนการสอน 

ร้อยละ 
100 

 
อยู่ใน
ระดับ
ดีขึ้น
ไป 

1.สังเกต 
 
 

2.สอบถาม 
 

1.แบบสังเกต
ตรวจรายซื่อ 

 
2.แบบสังเกต 
แบบประเมิน 

 
 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

เงินอุดหนุน 
เรียนฟรี 15 

ปี 
รายได้ อ่ืนๆ รวม 

รวม  167,934   167,934 
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กิจกรรม ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
เป้า 

หมาย 
วิธีการวัดผล
ประเมินผล 

เครื่องมือวัด
ประเมินผล 

ระบาดไวรัสโค
โรนา 2019 

3. ร้อยละ 100 โรงเรียนความพร้อมของอุปกรณ์
ไว้เพ่ือป้องกันการแพร่ระบาดของโรค 

ร้อยละ 
100 

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. ผู้ปกครอง นักเรียน ครู และบุคลากรในโรงเรียนมีความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการติดเชื้อโรคมากขึ้น 
2. สถานศึกษาปลอดจากการแพร่เชื้อโรคโควิด-19 
3. ผู้ปกครองมีความมั่นใจในมาตรการดูแลนักเรียนช่วงเปิดภาคเรียนมากขึ้น 
4. โรงเรียนมีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ลงชื่อ ..........................................ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 
        (นายอานนท์  นาคะปฏิยุทธ์) 
 
ลงชื่อ ..........................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
            (นางสาวฏรินทร คงมณี) 
         หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป 
 
 ลงชื่อ ..........................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
              (นายสันติ  สวัสดี) 
  หัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณและแผนงาน  

 
ลงชื่อ ....................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 
        (นางฐิติวัลคุ์ เอียดนิมิตร) 
 
 
    อนุมัติ              ไม่อนุมัติ 

 
 
ลงชื่อ............................................ผู้อนุมัติโครงการ 
          (นางจันทนี  รักษ์ธรรม) 
      ผู้อำนวยการโรงเรียนพรุพีพิทยาคม 
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แบบเสนอกิจกรรมในโครงการ/งาน 
โรงเรียนพรุพีพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานีชุมพร 

ประจำปีการศึกษา 2565 
 

กิจกรรม     โรงเรียนโปร่งใส (ต้านทุจริต) 
สนองพันธกิจ/นโยบายของสพฐ.  พันธกิจที่ 6  การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ

 สิ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเป้าหมาย
 พัฒนาที่ยั่งยืน 

       นโยบายที่ 5  ด้านจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตและเป็น
     มิตรกับสิ่งแวดล้อม 
สนองยุทธศาสตร์ของ สพม.สฎชพ.        ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่ 
                                           เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
สนองยุทธ์ศาสตร์โรงเรียน     พัฒนานักเรียนตามนโยบายและจุดเน้นและการดำเนินชีวิตตาม

 หลักเศรษฐกิจพอเพียง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ            นายธีระพล  แก้วรักษ์ 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ     กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป 
ลักษณะโครงการ    ใหม ่  ต่อเนื่อง   
สอดคล้องการประกันคุณภาพ   มฐ.3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
สนับสนุนพันธกิจของโรงเรียน      พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเพ่ือสนองต่อความแตกต่างระหว่าง      

บุคคลให้  ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถตามาตรฐานสากล สู่ความเป็น
เลิศทางวิชาการทีย่ั่งยืน   

สนับสนุนเป้าประสงค์ของโรงเรียน         หลักสูตรสถานศึกษาตอบสนองต่อความแตกต่างระหว่างบุคคลให้
ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานสากลและ สู่ความเป็นเลิศ
ทางวิชาการทีย่ั่งยืน                                                                                                                                 

1. หลักการและเหตุผล 
สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สํานักงาน ป.ป.ช.)ได้พัฒนา

เครื่องมือการประเมินเชิงบวกเพื่อเป็นมาตรการป้องกันการทุจริต และเป็นกลไกในการสร้างความตระหนักให้
หน่วยงานภาครัฐมีการดําเนินงานอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรม โดยใช้ชื่อว่า “การประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and Transparency Assessment: ITA)” การ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ให้เป็น “มาตรการป้องกันการ
ทุจริตเชิงรุก” ยังผลักดันให้เกิดทิศทางการพัฒนาและปรับปรุงการทํางานภายในหน่วยงานในภาพรวมของ
ประเทศให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นอีกด้วย 
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ดังนั้นโรงเรียนพรุพีพิทยาคมได้จัดทำโครงการนี้เพ่ือรองรับการประเมินอันจะส่งผลต่อดีต่อการพัฒนา
โรงเรียนให้เป็นโรงเรียนสุจริต และเป็นการส่งเสริมความโปร่งใสในสถานศึกษาให้เป็นที่ยอมรับครู นักเรียน 
และบุคลภายนอก  นอกจากนี้ จะต้องส่งเสริมให้นักเรียนส่งเสริมสุขภาวะทางร่ายกายและจิตสังคม ต่อผู้เรียน
ด้วยพร้อม ตระหนักเข้าใจ และมีความรู้ ในการยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างที่หลากหลาย และ
จะต้องมีกิจกรรมที่ทำให้โรงเรียนสุจริต โปร่งใส 

2. วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อส่งเสริมโรงเรียนเป็นโรงเรียนสุจริตและต่อต้านการทุจริตในสถานศึกษา 

3.  เป้าหมาย 
-  เชิงปริมาณ  
 นักเรียน 496 คน ครู และบุคลากร จำนวน 42   คน        
-  เชิงคุณภาพ              

ร้อยละ 100 ครูและบุคลากรเข้าใจและร่วมกันส่งเสริมความโปร่งใสใน และต้านทุจริตใน
สถานศึกษา 

4. กิจกรรม/ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย/ระยะเวลา/สถานที่ 

5.งบประมาณ   

   
 
 

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอน ตัวช้ีวัด 
ค่า  
เป้า 

หมาย 

ระยะเวลา
ดำเนิน
กิจกรรม 

สถานที่
ดำเนิน งาน 

ผู้รับผิดชอบ 

1 กิจกรรมที ่2 
โรงเรียนโปร่งใส
(ต้านทุจริต) 

- ครูและบุคลากรนักเรียน
ร่วมกันส่งเสริมความ
โปร่งใสใน และต้านทุจริต
ในสถานศึกษา 

ร้อย
ละ
100 

1เม.ย.64-
1 มี.ค. 65 

โรงเรียนพรุ
พีพิทยาคม 

นายธีรพล  
แก้วรักษ์ 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

เงิน
อุดหนุน 

เรียนฟรี 
15 ปี 

รายได้ อ่ืนๆ รวม 

กิจกรรมที ่2 โรงเรียนโปร่งใส (ต้านทุจริต)  5,000   5,000 
รวม     5,000 
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ประมาณการค่าใช้จ่าย   

กิจกรรม รายละเอียด 

ลักษณะรายจ่ายงบประมาณ การใช้จ่ายงบ 

ค่า
ตอบ 
แทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่า
วัสดุ 

รวม 
ภาค

เรียนที่  
1 

ภาค
เรียนที่ 

2 

กิจกรรมที ่2 
โรงเรียนโปร่งใส
(ต้านทุจริต) 

ชื้อวัสดุการจัดทำเอกสาร
โรงเรียนสุจริตและต้าน
ทุจริต 
 

  5,000 5,000 5,000  

  *หมายเหตุ งบประมาณถัวจ่ายทุกรายการ                       

6. การประเมินผล 

กิจกรรม ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
เป้า 

หมาย 
วิธีการวัดผล
ประเมินผล 

เครื่องมือวัด
ประเมินผล 

กิจกรรมที ่2 
โรงเรียนโปร่งใส
(ต้านทุจริต) 

ครูนักเรียนร่วมกันส่งเสริมความ
โปร่งใสใน และต้านทุจริตใน
สถานศึกษา 

ร้อยละ
95 

 

 
การรายงาน 

 
.แบบรายงาน 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. เพ่ือส่งเสริมโรงเรียนเป็นโรงเรียนสุจริตและต่อต้านการทุจริตในสถานศึกษา 

 
 
ลงชื่อ ..........................................ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 
           (นายธีรพล  แก้วรักษ์) 
       
ลงชื่อ ..........................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
          (นางฐิติวัลคุ์   เอียดนิมิตร ) 
               รองผู้อำนวยการ 
       
ลงชื่อ ..........................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
             (นายสันติ  สวัสดี) 
  หัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณและแผนงาน  

 
ลงชื่อ ....................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 
           (นางฐิติวัลคุ์  เอียดนิมิตร) 
               รองผู้อำนวยการ 
 
 
    อนุมัติ              ไม่อนุมัติ 

 
ลงชื่อ............................................ผู้อนุมัติโครงการ 
          (นาจันทนี  รักษ์ธรรม) 
      ผู้อำนวยการโรงเรียนพรุพีพิทยาคม 
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แบบเสนอกิจกรรมในโครงการ/งาน 
โรงเรียนพรุพีพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานีชุมพร 

ประจำปีการศึกษา 2565 

กิจกรรม     โครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) 
สนองพันธกิจ/นโยบายของสพฐ. พันธกิจที่ 6  การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร

กับสิ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ
เป้าหมายพัฒนาที่ยั่งยืน 
นโยบายที่ 5  ด้านจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตและเป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม 

สนองยุทธศาสตร์ของ สพม.สฎชพ.        ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

สนองยุทธ์ศาสตร์โรงเรียน    พัฒนานักเรียนตามนโยบายและจุดเน้นและการดำเนินชีวิตตาม
หลักเศรษฐกิจพอเพียง 

ผู้รับผิดชอบโครงการ นายเสนอ จันชู 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ       กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป 
ลักษณะโครงการ    ใหม ่  ต่อเนื่อง   
สอดคล้องการประกันคุณภาพ   มฐ.3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
สนับสนุนพันธกิจของโรงเรียน              พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเพ่ือสนองต่อความแตกต่างระหว่าง

บุคคลให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถตามาตรฐานสากล สู่ความ
เป็นเลิศทางวิชาการท่ียั่งยืน   

สนับสนุนเป้าประสงค์ของโรงเรียน         หลักสูตรสถานศึกษาตอบสนองต่อความแตกต่างระหว่างบุคคลให้
ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานสากลและ สู่ความเป็น
เลิศทางวิชาการท่ียั่งยืน                                                                                                                                 

1.หลักการและเหตุผล 
  ปัจจุบันปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่รุนแรงมากขึ้นทุกวันนี้ ส่วนหนึ่งมาจาก ขยะ ซึ่งเป็นปัญหาพื้นฐาน
ของโรงเรียนพรุพีพิทยาคม ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมภายในชุมชนและโรงเรียน อาทิเช่น เป็นแหล่ง
อาหารและแหล่งเพาะพันธุ์ของพาหะนำโรคเช่นแมลงวันแมลงสาบยุงฯลฯเป็นแหล่งแพร่กระจายเชื้อโรคมีกลิ่น
เหม็นก่อให้เกิดความรำคาญทำลายสุนทรียภาพด้านสิ่งแวดล้อมเกิดสภาพไม่น่าดู เป็นแหล่งสะสมเชื้อโรคส่งผล
กระทบต่อสุขภาพอนามัยของนักเรียน 

 พระราชบัญญัติการสาธารณสุขให้ความหมายว่าขยะมูลฝอยคือเศษกระดาษเศษผ้าเศษอาหารเศษ
สินค้าถุงพลาสติกภาชนะใส่อาหารมูลสัตว์เถ้าหรือซากสัตว์รวมถึงสิ่งอื่นสิ่งใดที่เก็บกวาดจากถนนตลาดที่เลี้ยง
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สัตว์หรือที่อ่ืนๆ องค์การอนามัยโลก(World Health Organization: WHO) ได้ให้ความหมายแก่ขยะมูลฝอยไว้
ว่าคือสิ่งของจากบ้านเรือนที่ประชาชนไม่ต้องการแล้วมีผู้นำไปใช้ประโยชน์จนสุดท้ายไม่มีผู้นำไปใช้ประโยชน์
ได้แล้วและถูกทิ้งให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไปกำจัดจัดเก็บและขนส่งนั่นหมายความว่าสิ่งของที่เราทิ้ง
จากที่บ้านถ้ายังมีคนนำไปใช้ประโยชน์ต่อได้สิ่งนั้นก็จะยังไม่ใช่ขยะจากความหมายดังกล่าวได้รับการตอกย้ำ
ด้วยแนวคิดที่เห็นคุณค่าจากขยะดังเช่น“พอเพียง = enough” “ขยะคือทรัพยากร” การใช้ทรัพยากรอย่าง
พอดีเห็นคุณค่าบวกกับการใช้ภูมิปัญญาชาวบ้านกับวัสดุเหลือใช้ที่มีรอบบ้านเป็นแนวทางหนึ่งในการแก้ปัญหา
ขยะ นอกจากนี้สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้จัดทำแผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของ
ประเทศ (พ.ศ.2559-2564) ตามนโยบายของรัฐบาลในการจัดการขยะมูลฝอย เพ่ือเป็นการสร้างจิตสำนึก และ
รณรงค์การคัดแยกขยะประเภทขยะมูลฝอยที่ต้นทางให้แก่นักเรียนและเยาวชนในโรงเรียนและสถานศึกษาทุก
แห่งในสังกัด 

โรงเรียนพรุพีพิทยาคม ยังขาดความรู้ความเข้าใจในการคัดแยกขยะรวมทั้ง ต้องการให้ทุกคนตระหนัก
ถึงความสำคัญของเรื่องดังกล่าว จึงจัดทำโครงการ “โรงเรียนปลอดขยะ” ขึ้นทั้งนี้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูก
จิตสำนึกการลดคัดแยกขยะและการนำขยะกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ในโรงเรียนการรวบรวมขยะเพ่ือส่งไปกำจัด
อย่างถูกต้องสร้างระบบการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมต่างๆ ขึ้น 

2. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือกระตุ้น รณรงค์สร้างจิตสำนึกและความรู้ความเข้าใจถึงแนวทางในการลดปริมาณขยะ การแยก
ขยะ และการนำขยะที่คัดแยกแล้วไปใช้ประโยชน์ รวมทั้งการกำจัดขยะอย่างถูกวิธี 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ :  
1. ผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรและนักเรียนทุกคนมีความตระหนักในเรื่องขยะสามารถแยกขยะมูลฝอยได้ 
2. มีอุปกรณ์และสถานที่รองรับขยะที่เพียงพอ  
3. ปริมาณขยะลดลง 

  2. เพ่ือให้นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ตระหนักถึงความสำคัญของการของการลดการคัด
แยกขยะและการนำขยะกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่และนำมาใช้ในชีวิตประจำวันรวมทั้งให้ความร่วมมือใน
กิจกรรมจากโครงการโรงเรียนปลอดขยะที่โรงเรียนจัดทำขึ้น 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ : นักเรียน  ครูและบุคลากรทางการศึกษา ตระหนักถึงความสำคัญของการของ
การลดการคัดแยกขยะและการนำขยะกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่และนำมาใช้ในชีวิตประจำวันรวมทั้งให้ความ
ร่วมมือในกิจกรรมจากโครงการโรงเรียนปลอดขยะที่โรงเรียนจัดทำข้ึน 

3.เพื่อเสริมสร้างความเข็มแข็งในการพัฒนาการเรียนการสอนการบริหารจัดการทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อม การจัดกจิกรรม และการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรและนักเรียนทุกคน 

3.กลุ่มเป้าหมาย 
 ด้านปริมาณ 
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  1. นักเรียนร้อยล่ะ  80 คัดแยกขยะได้ถูกต้อง และนำขยะที่เหลือไปใช้ประโยชน์ต่อได้ 
  2. โรงเรียนมีที่คัดแยกขยะ แยกประเภทที่ถูกสุขลักษะได้และเพียงพอ 
 ด้านคุณภาพ 
  1. ตัวแทนนักเรียนแต่ละห้องล่ะ 5 คน จำนวน 21 ห้องเรียน จำนวน 110 คน ได้รับความรู้
เรื่องการคัดแยกขยะและสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อโรงเรียน และชุมชน 
  2. นักเรียนสามารถต่อยอดจากการคัดแยกขยะ เอาขยะไปจำหน่าย ไปออมทรัพย์ เป็นการ
ฝึกนิสัยการออมทรัพย์ให้กับนักเรียน 
  3. โรงเรียนมีบรรยากาศท่ีดี เหมาะสมเป็นประโยชน์แก่การเรียนรู้ของผู้เรียน 

4. กิจกรรม / ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย 
กิจกรรม ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

กิจกรรมการให้ความรู้ความ
เข้าใจในเรื่องขยะ 

จำนวนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม  ร้อยล่ะ 90 ของนักเรียนที่เข้าร่วม
กิจกรรม รับทราบข้อมูล ความรู้ 

กิจกรรมแยกขยะจาก
ห้องเรียน 

จำนวนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยล่ะ 90 ของนักเรียนที่เข้าร่วม
กิจกรรม รับทราบข้อมูล ความรู้ 

กิจกรรมการลด การใช้ซ้ำ 
และคัดแยกนำกลับมาใช้
ประโยชน์ (3Rs) 

จำนวนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยล่ะ 90 ของนักเรียนที่เข้าร่วม
กิจกรรม รับทราบข้อมูล ความรู้ 

กิจกรรมธนาคารขยะ จำนวนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยล่ะ 90 ของนักเรียนที่เข้าร่วม
กิจกรรม รับทราบข้อมูล ความรู้กับ
กิจกรรม 

5. กิจกรรม/ระยะเวลาดำเนินการ 
 

ชื่อกิจกรรม 
ปีการศึกษา 2565 

ภาคเรียนที่ 1 (พ.ค.2565 – ต.ค.2565) ภาคเรียนที่ 2(พ.ย.2565 – เม.ย.2566) 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. 

กิจกรรมการให้ความรู้
ความเข้าใจในเรื่องขยะ 

 
        

 
  

กิจกรรมแยกขยะจาก
ห้องเรียน 

            

กิจกรรมการลด การใช้ซ้ำ 
และคัดแยกนำกลับมาใช้
ประโยชน์ (3Rs) 
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กิจกรรมธนาคารขยะ             

6. รายละเอียดกิจกรรมการดำเนินการและงบประมาณที่ใช้ 
  งบประมาณ ใช้ภาคเรียนที่ 1 จำนวน 10,000บาท 
  รวมเงินทั้งสิ้น10,000  บาท  ( หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) 

 
กิจกรรม 

 
วิธีดำเนินการ 

ลักษณะรายจ่าย  
ผู้รับผิดชอบ ตอบ

แทน 
ใช้สอย วัสดุ รวม 

กิจกรรมการให้
ความรู้ความเข้าใจใน
เรื่องขยะ 

ใช้รูปแบบดำเนินการ 
PDCA 
Plan 
/Do/Check/Action 

2,000 700 1,000 3,700 นายเสนอ จันชู 

กิจกรรมแยกขยะ
จากห้องเรียน 

ใช้รูปแบบดำเนินการ 
PDCA 
Plan 
/Do/Check/Action 

- 1,000 1,000 2,000 นายเสนอ  จันชู 

กิจกรรมการลด การ
ใช้ซ้ำ และคัดแยกนำ
กลับมาใช้ประโยชน์ 
(3Rs) 

ใช้รูปแบบดำเนินการ 
PDCA 
Plan 
/Do/Check/Action 

- 1,000 1,000 2,000 นายเสนอ  จันชู 

กิจกรรมธนาคารขยะ/
ฐานการเรียนรู้ขยะ
บูรณาการหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

ใช้รูปแบบดำเนินการ 
PDCA 
Plan 
/Do/Check/Action 

- 1,300 1,000 2,300 นายเสนอ  จันชู 

รวม 10,000  

งบประมาณ   

กิจกรรม 
งบประมาณ 

เงิน
อุดหนุน 

เรียนฟรี 
15 ปี 

รายได้ อ่ืนๆ รวม 

กิจกรรมที ่2 โรงเรียนโปร่งใส(ต้านทุจริต) 10000    10,000 
รวม     10,000 
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7.  วิธีประเมิน 
ตัวช้ีวัดโครงการ วิธีการประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 

โรงเรียนปลอดยะ (Zero Waste 
School) 

1.ใช้แบบสอบถามผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
2.ใช้แบบสังเกต  ผู้เข้าร่วมกิจกรรม       

แบบสอบถาม 
แบบสังเกต 

8.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 1.นักเรียนมีจิตสำนึกและตระหนักในเรื่องความสะอาด และการรักษาสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียน 
 2.ปริมาณขยะในโรงเรียนลดลง นักเรียนมีความรู้ในเรื่องการคัดแยกขยะและสามารถคัดแยกขยะได้
อย่างถูกต้อง 

9. บันทึกการติดตาม   
...................................................................................................................................................... ........................
............................................................................................................................. ................................................. 

 
 
ลงชื่อ ..........................................ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 
             (นายเสนอ  จันชู) 
      
ลงชื่อ ..........................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
          (นางฐิติวัลคุ์ เอียดนิมิตร) 
              รองผู้อำนวยการ 
     
ลงชื่อ ..........................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
              (นายสันติ  สวัสดี) 
  หัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณและแผนงาน  

 
ลงชื่อ ....................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 
        (นางฐิติวัลคุ์ เอียดนิมิตร) 
            รองผู้อำนวยการ 
   
     
    อนุมัติ              ไม่อนุมัติ 

 
ลงชื่อ............................................ผู้อนุมัติโครงการ 
          (นาจันทนี  รักษ์ธรรม) 
      ผู้อำนวยการโรงเรียนพรุพีพิทยาคม 
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แบบเสนอกิจกรรมในโครงการ/งาน 
โรงเรียนพรุพีพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานีชุมพร 

ประจำปีการศึกษา 2565 

กิจกรรม      โครงการสถานศึกษาพอเพียง 
สนองพันธกิจ/นโยบายของสพฐ. พันธกิจที่ 6  การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร

กับสิ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ
เป้าหมายพัฒนาที่ยั่งยืน 
นโยบายที่ 5  ด้านจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตและเป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม 

สนองยุทธศาสตร์ของ สพม.สฎชพ.        ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

สนองยุทธ์ศาสตร์โรงเรียน    พัฒนานักเรียนตามนโยบายและจุดเน้นและการดำเนินชีวิตตาม
หลักเศรษฐกิจพอเพียง 

ผู้รับผิดชอบโครงการ นายเสนอ จันชู 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ       กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป 
ลักษณะโครงการ    ใหม ่  ต่อเนื่อง   
สอดคล้องการประกันคุณภาพ   มฐ.3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
สนับสนุนพันธกิจของโรงเรียน              พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเพ่ือสนองต่อความแตกต่างระหว่าง

บุคคลให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถตามาตรฐานสากล สู่ความ
เป็นเลิศทางวิชาการท่ียั่งยืน   

สนับสนุนเป้าประสงค์ของโรงเรียน         หลักสูตรสถานศึกษาตอบสนองต่อความแตกต่างระหว่างบุคคลให้
ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานสากลและ สู่ความเป็น
เลิศทางวิชาการท่ียั่งยืน                                                                                                                                 

1.หลักการและเหตุผล 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ปีพุทธศักราช ๒๕๔๒ กำหนดคุณสมบัติของเยาวชนไทยให้เป็นคน

ดี เก่ง และมีความสุข  เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม  ตามวิถี
ชีวิตและวัฒนธรรมไทย การขับเคลื่อนสถานศึกษาพอเพียง โดยนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้กำหนด
นโยบายและแนวทางในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม สู่การเรียนของผู้เรียน โดยทำหลักสูตรและสาระการ
เรียนรู้ในห้องเรียน บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนการสอนในทุกระดับชั้น สถานศึกษาจึงมุ่งพัฒนา
ผู้เรียน มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม มี
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ทักษะในการทำงาน รักการทำงาน สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ มีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริตตามแนววิถี
เศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน อย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ 

โรงเรียนพรุพีพิทยาคมได้เล็งเห็นถึงความสำคัญการขับเคลื่อนสถานศึกษาพอเพียง โดยจัดให้มี 
โครงการสถานศึกษาพอเพียง เพื ่อพัฒนาสถานศึกษา การจัดการเรียนการสอน พัฒนาผู ้เรียนและรักษ์
สิ่งแวดล้อม เกิดผลในทางปฏิบัติในทุกระดับชั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เกิดการปรับเปลี่ยน
กระบวนการในการดำเนินชีวิตบนพื้นฐานของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงต่อไป 

2. วัตถุประสงค์ 
   1. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณลักษณะที่ดีงามตามวิถีชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือสร้างรากฐานที่  
 แข็งแกร่งสำหรับการสร้างสรรค์สังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 
  2.เพื่อให้นักเรียนดำเนินชีวิตได้อย่างมีสุข มีทักษะในการแสวงหาความรู้ที่เพียงพอต่อการพัฒนางาน 
อาชีพและคุณภาพชีวิต 
   3. เพื่อจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามทักษะการทำงาน สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นและมีเจตคติที่ดีต่อ
อาชีพ 

3. กลุ่มเป้าหมาย 
ด้านปริมาณ 

1.ครู ผู้ปกครองและนักเรียน  ร้อยละ 90 เข้าร่วมกิจกรรมกับโครงการสถานศึกษาพอเพียง  
2.นักเรียน  ร้อยละ  90 ดำเนินชีวิตได้อย่างมีสุข มีทักษะในการแสวงหาความรู้ที่เพียงพอต่อ   

 การพัฒนางานอาชีพและคุณภาพชีวิต 
3.นักเรียน  ร้อยละ  90  มีทักษะในการทำงาน สามารถทำงานร่วมกับผู้อ่ืนและมีเจตคติที่ดีต่อ 

 อาชีพสุจริต 
4.นักเรียน ครู ผู้ปกครอง ร้อยละ  90 มีความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมในการพัฒนา 

คุณภาพผู้เรียนอย่างเต็มศักยภาพและเพ่ือเป็นต้นแบบของชุมชนในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง 
ด้านคุณภาพ 

1.ครู ผู้ปกครอง และนักเรียนมีความสนใจอย่างดีในการเข้าร่วมกิจกรรมกับโครงการสถานศึกษา
พอเพียง  

2.นักเรียนสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างมีสุขและมีทักษะในการแสวงหาความรู้ที่เพียงพอต่อการพัฒนา
งานอาชีพ คุณภาพชีวิตได้เป็นอย่างดี 

3.นักเรียนมีทักษะในการทำงาน สามารถทำงานร่วมกับผู้อ่ืนและมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริตได้อยู่ใน
เกณฑ์ดี 

4.นักเรียน ครู ผู้ปกครอง มีความพึงพอใจดีต่อสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมในการพัฒนาคุณภาพ ผู้เรียน
อย่างเต็มศักยภาพและเพ่ือเป็นต้นแบบของชุมชนในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง 
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4. กิจกรรม / ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย 
กิจกรรม ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

กิจกรรมบูรณาการการเรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียง 

จำนวนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม  ร้อยล่ะ 90 ของนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม 
รับทราบข้อมูล ความรู้ 

กิจกรรมส่งเสริมการออมธนาคาร
โรงเรียน 

จำนวนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยล่ะ 90 ของนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม 
รับทราบข้อมูล ความรู้ 

กิจกรรมตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียง จำนวนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยล่ะ 90 ของนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม 
รับทราบข้อมูล ความรู้ 

กิจกรรมธนาคารขยะ จำนวนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยล่ะ 90 ของนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม 
รับทราบข้อมูล ความรู้กับกิจกรรม 

กิจกรรมลดขยะอินทรีย์ลดปริมาณ
ขยะในโรงเรียนและลดการใช้ที่
ฟุ่มเฟือย 

จำนวนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยล่ะ 90 ของนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม 
รับทราบข้อมูล ความรู้กับกิจกรรม 

กิจกรรมรณรงค์การปิด-เปิด
เครื่องใช้ไฟฟ้าในห้องเรียน ห้องพัก
ครู และห้องปฎิบัติการเมื่อไม่ใช้งาน 

จำนวนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยล่ะ 90 ของนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม 
รับทราบข้อมูล ความรู้กับกิจกรรม 

กิจกรรมรณรงค์ ลดภาวะโลกร้อน 
-กินอาหารให้หมดจาน 
- งดการใช้กล่องโฟม 
- หลีกเลี่ยงบรรจุภัณฑ์ประเภทใช้
ครั้งเดียว 
 - ใช้ถุงผ้า 

จำนวนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยล่ะ 90 ของนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม 
รับทราบข้อมูล ความรู้กับกิจกรรม 

กิจกรรมปลูกผักปลอดสารพิษ จำนวนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยล่ะ 90 ของนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม 
รับทราบข้อมูล ความรู้กับกิจกรรม 
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5.  กิจกรรม/ระยะเวลาดำเนินการ 
 

ชื่อกิจกรรม 
ปีการศึกษา 2565 

ภาคเรียนที่ 1 (พ.ค.2565– ต.ค.2565) ภาคเรียนที่ 2(พ.ย.2565 – เม.ย.256) 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. 

กิจกรรมบูรณาการ
การเรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียง 

 
        

 
  

กิจกรรมส่งเสริมการ
ออมธนาคารโรงเรียน 

            

กิจกรรมตลาดนัด
เศรษฐกิจพอเพียง 

            

กิจกรรมธนาคารขยะ             
กิจกรรมลดขยะ
อินทรีย์ลดปริมาณ
ขยะในโรงเรียนและลด
การใช้ที่ฟุ่มเฟือย 

            

กิจกรรมรณรงค์การ
ปิด-เปิดเครื่องใช้ไฟฟ้า
ในห้องเรียน ห้องพัก
ครู และ
ห้องปฎิบัติการเมื่อไม่
ใช้งาน 

            

กิจกรรมรณรงค์ ลด
ภาวะโลกร้อน 
-กินอาหารให้หมดจาน 
- งดการใช้กล่องโฟม 
- หลีกเลี่ยงบรรจุ
ภัณฑ์ประเภทใช้ครั้ง
เดียว 
 - ใช้ถุงผ้า 

            

กิจกรรมปลูกผักปลอด
สารพิษ 
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6. รายละเอียดกิจกรรมการดำเนินการและงบประมาณที่ใช้ 
  งบประมาณ ใช้ภาคเรียนที่ 1 จำนวน 10,000บาท 
  รวมเงินทั้งสิ้น 10,000  บาท  (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) 

 
กิจกรรม 

 
วิธีดำเนินการ 

ลักษณะรายจ่าย 
 

ผู้รับผิดชอบ 
ตอบ
แทน 

ใช้
สอย 

วัสดุ รวม 

กิจกรรมบูรณาการการ
เรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียง 

ใช้รูปแบบดำเนินการ 
PDCA 
Plan 
/Do/Check/Action 

- 500 1,000 1,500 ครูเสนอ จันชู 

กิจกรรมส่งเสริมการ
ออมธนาคารโรงเรียน 

ใช้รูปแบบดำเนินการ 
PDCA 
Plan 
/Do/Check/Action 

- 500 1,500 2,000 ครูเสนอ จันชู 

กิจกรรมตลาดนัด
เศรษฐกิจพอเพียง 

ใช้รูปแบบดำเนินการ 
PDCA 
Plan 
/Do/Check/Action 

- 500 500 1,000 ครูเสนอ จันชู 

กิจกรรมธนาคารขยะ ใช้รูปแบบดำเนินการ 
PDCA 
Plan 
/Do/Check/Action 

- - - - ครูเสนอ จันชู 

กิจกรรมลดขยะอินทรีย์
ลดปริมาณขยะใน
โรงเรียนและลดการใช้
ที่ฟุ่มเฟือย 

ใช้รูปแบบดำเนินการ 
PDCA 
Plan 
/Do/Check/Action 

- 500 1,000 1,500 ครูเสนอ จันชู 

กิจกรรมรณรงค์การ
ปิด-เปิดเครื่องใช้ไฟฟ้า
ในห้องเรียน ห้องพักครู 
และห้องปฎิบัติการเมื่อ
ไม่ใช้งาน 

ใช้รูปแบบดำเนินการ 
PDCA 
Plan 
/Do/Check/Action 

- 500 500 1,000 ครูเสนอ จันชู 
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กิจกรรม 

 
วิธีดำเนินการ 

ลักษณะรายจ่าย 
 

ผู้รับผิดชอบ 
ตอบ
แทน 

ใช้
สอย 

วัสดุ รวม 

กิจกรรมรณรงค์ ลด
ภาวะโลกร้อน 
-กินอาหารให้หมดจาน 
- งดการใช้กล่องโฟม 
- หลีกเลี่ยงบรรจุภัณฑ์
ประเภทใช้ครั้งเดียว 
 - ใช้ถุงผ้า 

ใช้รูปแบบดำเนินการ 
PDCA 
Plan 
/Do/Check/Action 

- 500 500 1,000 ครูเสนอ จันชู 

กิจกรรมปลูกผักปลอด
สารพิษ 

ใช้รูปแบบดำเนินการ 
PDCA 
Plan 
/Do/Check/Action 

- 1,000 1,000 2,000 ครูเสนอ จันชู 

รวม 10,000  

6.งบประมาณ   

7. วิธีประเมิน 
ตัวช้ีวัดโครงการ วิธีการประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 

โรงเรียนสถานศึกษาพอเพียง 1.ใช้แบบสอบถามผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
2.ใช้แบบสังเกต  ผู้เข้าร่วมกิจกรรม       

แบบสอบถาม 
แบบสังเกต 

8. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
1. นักเรียนมีคุณลักษณะที่ดีงามตามวิถีชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียงในการสร้างรากฐานที่แข็งแกร่งสำหรับ

การสร้างสรรค์สังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 
2. นักเรียนสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างมีสุข และมีทักษะในการแสวงหาความรู้ที่เพียงพอต่อการ 

 พัฒนางานอาชีพและคุณภาพชีวิต 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

เงินอุดหนุน เรียนฟรี 15 ปี รายได้ อ่ืนๆ รวม 
กิจกรรมที่ 4 โครงการสถานศึกษาพอเพียง 10000    10000 
รวม     10000 
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3. มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามทักษะการทำงานและนักเรียนสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นพร้อมทั้งมี
เจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต 

4. สถานศึกษามีสภาพแวดล้อมเอ้ือต่อการเรียนรู้และสามารถส่งเสริมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างเต็ม 
ศักยภาพ 

9. บันทึกการติดตาม   
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................. ................................................................................................  

 
 
ลงชื่อ ..........................................ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 
              (นายเสนอ  จันชู) 
      
ลงชื่อ ..........................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
        (นางฐิติวัลคุ์ เอียดนิมิตร) 
            รองผู้อำนวยการ 
     
ลงชื่อ ..........................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
           (นายสันติ  สวัสดี) 
  หัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณและแผนงาน  

 
ลงชื่อ ....................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 
        (นางฐิติวัลคุ์ เอียดนิมิตร) 
           รองผู้อำนวยการ 
       
 
    อนุมัติ              ไม่อนุมัติ 

 
ลงชื่อ............................................ผู้อนุมัติโครงการ 
          (นาจันทนี  รักษ์ธรรม) 
      ผู้อำนวยการโรงเรียนพรุพีพิทยาคม 
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แบบเสนอกิจกรรมในโครงการ/งาน 
โรงเรียนพรุพีพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานีชุมพร 

ประจำปีการศึกษา 2565 

กิจกรรม        ออมแห่งชาติ (ธนาคารโรงเรียน) 
สนองพันธกิจ/นโยบายของสพฐ. พันธกิจที่ 6  การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร

กับสิ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ
เป้าหมายพัฒนาที่ยั่งยืน 
นโยบายที่ 5  ด้านจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตและเป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม 

สนองยุทธศาสตร์ของ สพม.สฎชพ.        ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

สนองยุทธ์ศาสตร์โรงเรียน    พัฒนานักเรียนตามนโยบายและจุดเน้นและการดำเนินชีวิตตาม
หลักเศรษฐกิจพอเพียง 

ผู้รับผิดชอบโครงการ นายสันติ  สวัสด ี
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ       กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป 
ลักษณะโครงการ    ใหม ่  ต่อเนื่อง   
สอดคล้องการประกันคุณภาพ   มฐ.3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
สนับสนุนพันธกิจของโรงเรียน              พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเพ่ือสนองต่อความแตกต่างระหว่าง

บุคคลให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถตามาตรฐานสากล สู่ความ
เป็นเลิศทางวิชาการท่ียั่งยืน   

สนับสนุนเป้าประสงค์ของโรงเรียน         หลักสูตรสถานศึกษาตอบสนองต่อความแตกต่างระหว่างบุคคลให้
ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานสากลและ สู่ความเป็น
เลิศทางวิชาการท่ียั่งยืน                                                                                                                                 

1.หลักการและเหตุผล 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ปีพุทธศักราช ๒๕๔๒ กำหนดคุณสมบัติของเยาวชนไทยให้เป็นคน

ดี เก่ง และมีความสุข  เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม  ตามวิถี
ชีวิตและวัฒนธรรมไทย การขับเคลื่อนสถานศึกษาพอเพียง โดยนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้กำหนด
นโยบายและแนวทางในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม สู่การเรียนของผู้เรียน  โดยทำหลักสูตรและสาระการ
เรียนรู้ในห้องเรียน บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนการสอนในทุกระดับชั้ น สถานศึกษาจึงมุ่งพัฒนา
ผู้เรียน มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม มี
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ทักษะในการทำงาน รักการทำงาน สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ มีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริตตามแนววิถี
เศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน อย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ 

โรงเรียนพรุพีพิทยาคมได้เล็งเห็นถึงความสำคัญการขับเคลื ่อนสถานศึกษาพอเพียง โดยจัดให้มี
กิจกรรมการออมแห่งชาติ การจัดการเรียนการสอน พัฒนาผู้เรียนในการออมเงิน เกิดผลในทางปฏิบัติในทุก
ระดับชั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เกิดการปรับเปลี่ยนกระบวนการในการดำเนินชีวิตบนพ้ืนฐาน
ของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงต่อไป 

2. วัตถุประสงค์ 
   1. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณลักษณะที่ดีงามตามวิถีชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือสร้างรากฐานที่  
 แข็งแกร่งสำหรับการสร้างสรรค์สังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 
  2.เพื่อให้นักเรียนดำเนินชีวิตได้อย่างมีสุข มีทักษะในการแสวงหาความรู้ที่เพียงพอต่อการพัฒนางาน 
อาชีพและคุณภาพชีวิต 
   3. เพ่ือจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามทักษะการทำงาน สามารถทำงานร่วมกับผู้อ่ืนและมีเจตคติท่ีดีต่อ
อาชีพ 

3.กลุ่มเป้าหมาย 
ด้านปริมาณ 

1.ครู ผู้ปกครองและนักเรียน  ร้อยละ 90 เข้าร่วมกิจกรรมกับโครงการสถานศึกษาพอเพียง  
2.นักเรียน  ร้อยละ  90 ดำเนินชีวิตได้อย่างมีสุข มีทักษะในการแสวงหาความรู้ที่เพียงพอต่อ   

 การพัฒนางานอาชีพและคุณภาพชีวิต 
3.นักเรียน  ร้อยละ  90  มีทักษะในการทำงาน สามารถทำงานร่วมกับผู้อ่ืนและมีเจตคติที่ดีต่อ 

 อาชีพสุจริต 
4.นักเรียน ครู ผู้ปกครอง ร้อยละ  90 มีความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมในการพัฒนา 

คุณภาพผู้เรียนอย่างเต็มศักยภาพและเพ่ือเป็นต้นแบบของชุมชนในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง 
ด้านคุณภาพ 

1.ครู ผู้ปกครอง และนักเรียนมีความสนใจอย่างดีในการเข้าร่วมกิจกรรมกับโครงการสถานศึกษา
พอเพียง  

2.นักเรียนสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างมีสุขและมีทักษะในการแสวงหาความรู้ที่เพียงพอต่อการพัฒนา
งานอาชีพ คุณภาพชีวิตได้เป็นอย่างดี 

3.นักเรียนมีทักษะในการทำงาน สามารถทำงานร่วมกับผู้อ่ืนและมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริตได้อยู่ใน
เกณฑ์ดี 

4.นักเรียน ครู ผู้ปกครอง มีความพึงพอใจดีต่อสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมในการพัฒนาคุณภาพ ผู้เรียน
อย่างเต็มศักยภาพและเพ่ือเป็นต้นแบบของชุมชนในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง 
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4.  กิจกรรม / ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย 
กิจกรรม ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

กิจกรรมบูรณาการการเรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียง 

จำนวนนักเรียนที่เข้าร่วม
กิจกรรม  

ร้อยล่ะ 90 ของนักเรียนที่เข้าร่วม
กิจกรรม รับทราบข้อมูล ความรู้ 

กิจกรรมส่งเสริมการออม
ธนาคารโรงเรียน 

จำนวนนักเรียนที่เข้าร่วม
กิจกรรม 

ร้อยล่ะ 90 ของนักเรียนที่เข้าร่วม
กิจกรรม รับทราบข้อมูล ความรู้ 

กิจกรรมตลาดนัดเศรษฐกิจ
พอเพียง 

จำนวนนักเรียนที่เข้าร่วม
กิจกรรม 

ร้อยล่ะ 90 ของนักเรียนที่เข้าร่วม
กิจกรรม รับทราบข้อมูล ความรู้ 

5. กิจกรรม/ระยะเวลาดำเนินการ 
 

ชื่อกิจกรรม 
ปีการศึกษา 2565 

ภาคเรียนที่ 1 (พ.ค.2565 – ต.ค.2565) ภาคเรียนที่ 2(พ.ย.2565 – เม.ย.2566) 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. 

กิจกรรมส่งเสริมการ
ออมธนาคาร
โรงเรียน 

            

กิจกรรมตลาดนัด
เศรษฐกิจพอเพียง 

            

6. รายละเอียดกิจกรรมการดำเนินการและงบประมาณที่ใช้ 
  งบประมาณ ใช้ภาคเรียนที่ 1 จำนวน 1,000บาท 
  รวมเงินทั้งสิ้น1,000  บาท  ( หนึ่งพันบาทถ้วน) 

 
กิจกรรม 

 
วิธีดำเนินการ 

ลักษณะรายจ่าย 
ผู้รับผิดชอบ ตอบ

แทน 
ใช้

สอย 
วัสดุ รวม 

กิจกรรมส่งเสริมการ
ออมธนาคาร
โรงเรียน 

ใช้รูปแบบดำเนินการ 
PDCA 
Plan /Do/Check/Action 

-  500 500 นายสันติ  สวัสดี 

กิจกรรมตลาดนัด
เศรษฐกิจพอเพียง 

ใช้รูปแบบดำเนินการ 
PDCA 
Plan /Do/Check/Action 

-  500 500 ครูเสนอ จันชู 

รวม 1,000  
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งบประมาณ   

7.  วิธีประเมิน 
ตัวช้ีวัดโครงการ วิธีการประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 

 ออมแห่งชาติ (ธนาคารโรงเรียน) 1.ใช้แบบสอบถามผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
2.ใช้แบบสังเกต  ผู้เข้าร่วมกิจกรรม       

แบบสอบถาม 
แบบสังเกต 

8. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
1. นักเรียนมีคุณลักษณะที่ดีงามตามวิถีชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียงในการสร้างรากฐานที่แข็งแกร่งสำหรับ

การสร้างสรรค์สังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 
2. นักเรียนสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างมีสุข และมีทักษะในการแสวงหาความรู้ที่เพียงพอต่อการ 

 พัฒนางานอาชีพและคุณภาพชีวิต 
3. มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามทักษะการทำงานและนักเรียนสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นพร้อมทั้งมี

เจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต 
4. นักเรียนมีนิสัยรักการออม 

9. บันทึกการติดตาม   
..............................................................................................................................................................................
................................................................................. ............................................................................................. 

 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

เงินอุดหนุน เรียนฟรี 15 ปี รายได้ อ่ืนๆ รวม 
ออมแห่งชาติ (ธนาคารโรงเรียน) 1,000    1,000 
รวม     1,000 
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ลงชื่อ ..........................................ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 
               (นายเสนอ  จันช)ู 
      
ลงชื่อ ..........................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
         (นางฐิติวัลคุ์ เอียดนิมิตร) 
             รองผู้อำนวยการ 
     
ลงชื่อ ..........................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
              (นายสันติ  สวัสดี) 
  หัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณและแผนงาน  

 
ลงชื่อ ....................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 
        (นางฐิติวัลคุ์ เอียดนิมิตร) 
             รองผู้อำนวยการ 
   
     
    อนุมัติ              ไม่อนุมัติ 

 
ลงชื่อ...........................................ผู้อนุมัติโครงการ 
          (นาจันทนี  รักษ์ธรรม) 
      ผู้อำนวยการโรงเรียนพรุพีพิทยาคม 
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แบบเสนอกิจกรรมในโครงการ/งาน 
โรงเรียนพรุพีพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานีชุมพร 

ประจำปีการศึกษา 2565 

กิจกรรม     บริษัทสร้างการดี 
สนองพันธกิจ/นโยบายของสพฐ. พันธกิจที่ 6  การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร

กับสิ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ
เป้าหมายพัฒนาที่ยั่งยืน 
นโยบายที่ 5  ด้านจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตและเป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม 

สนองยุทธศาสตร์ของ สพม.สฎชพ.        ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

สนองยุทธ์ศาสตร์โรงเรียน    พัฒนานักเรียนตามนโยบายและจุดเน้นและการดำเนินชีวิตตาม
หลักเศรษฐกิจพอเพียง 

ผู้รับผิดชอบโครงการ นายสันติ  สวัสด ี
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ       กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป 
ลักษณะโครงการ    ใหม ่  ต่อเนื่อง   
สอดคล้องการประกันคุณภาพ   มฐ.3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
สนับสนุนพันธกิจของโรงเรียน              พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเพ่ือสนองต่อความแตกต่างระหว่าง

บุคคลให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถตามาตรฐานสากล สู่ความ
เป็นเลิศทางวิชาการท่ียั่งยืน   

สนับสนุนเป้าประสงค์ของโรงเรียน         หลักสูตรสถานศึกษาตอบสนองต่อความแตกต่างระหว่างบุคคลให้
ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานสากลและ สู่ความเป็น
เลิศทางวิชาการท่ียั่งยืน                                                                                                                                 

1.หลักการและเหตุผล 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ปีพุทธศักราช ๒๕๔๒ กำหนดคุณสมบัติของเยาวชนไทยให้เป็นคน

ดี เก่ง และมีความสุข  เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม  ตามวิถี
ชีวิตและวัฒนธรรมไทย การขับเคลื่อนสถานศึกษาพอเพียง โดยนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้กำหนด
นโยบายและแนวทางในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม สู่การเรียนของผู้เรียน  โดยทำหลักสูตรและสาระการ
เรียนรู้ในห้องเรียน บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนการสอนในทุกระดับชั้น สถานศึกษาจึงมุ่งพัฒนา
ผู้เรียน มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม มี
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โรงเรียนพรุพีพิทยาคม สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร  
  
 

ทักษะในการทำงาน รักการทำงาน สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ มีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริตตามแนววิถี
เศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน อย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ 

โรงเรียนพรุพีพิทยาคมได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการดเนินการสร้างความสุจริตในโรงเรียน โดยจัดให้
มี กิจกรรมบริษัทสร้างการดี เพื่อเป็นรูปแบบการฝึกนักเรียนให้เรียนเรื่องความสุจริตและการดำเนินกิจกรรม 
การจัดการเรียนการสอน เกิดการปรับเปลี่ยนกระบวนการในการดำเนินชีวิตบนพ้ืนฐานอาชีพของหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงต่อไป 

2. วัตถุประสงค์ 
   1. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณลักษณะที่ดีงามโรงเรียนสุจริต 
  2.เพื่อให้นักเรียนดำเนินชีวิตได้อย่างมีสุข มีทักษะในการแสวงหาความรู้ที่เพียงพอต่อการพัฒนางาน 
อาชีพและคุณภาพชีวิต 
   3. เพ่ือจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามทักษะการทำงาน สามารถทำงานร่วมกับผู้อ่ืนและมีเจตคติท่ีดีต่อ
อาชีพ 

3.กลุ่มเป้าหมาย 
ด้านปริมาณ 

1.ครู ผู้ปกครองและนักเรียน  ร้อยละ 90 เข้าร่วมกิจกรรมโรงเรียนสุจริต 
2.นักเรียน  ร้อยละ  90 ดำเนินชีวิตได้อย่างมีสุข มีทักษะในการแสวงหาความรู้ที่เพียงพอต่อ   

 การพัฒนางานอาชีพและคุณภาพชีวิต 
3.นักเรียน  ร้อยละ  90  มีทักษะในการทำงาน สามารถทำงานร่วมกับผู้อ่ืนและมีเจตคติที่ดีต่อ 

 อาชีพสุจริต 
4.นักเรียน ครู ผู้ปกครอง ร้อยละ  90 มีความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมในการพัฒนา 

คุณภาพผู้เรียนอย่างเต็มศักยภาพและเพ่ือเป็นต้นแบบของชุมชนในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง 
ด้านคุณภาพ 

1.ครู ผู้ปกครอง และนักเรียนมีความสนใจอย่างดีในการเข้าร่วมกิจกรรมกับโครงการสถานศึกษา
พอเพียง  

2.นักเรียนสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างมีสุขและมีทักษะในการแสวงหาความรู้ที่เพียงพอต่อการพัฒนา
งานอาชีพ คุณภาพชีวิตได้เป็นอย่างดี 

3.นักเรียนมีทักษะในการทำงาน สามารถทำงานร่วมกับผู้อ่ืนและมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริตได้อยู่ใน
เกณฑ์ดี 

4.นักเรียน ครู ผู้ปกครอง มีความพึงพอใจดีต่อสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมในการพัฒนาคุณภาพ ผู้เรียน
อย่างเต็มศักยภาพและเพ่ือเป็นต้นแบบของชุมชนในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง 
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โรงเรียนพรุพีพิทยาคม สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร  
  
 

4.  กิจกรรม / ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย 
กิจกรรม ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

  บริษัทสร้างการดี  จำนวนนักเรียนที่เข้าร่วม
กิจกรรม  

ร้อยล่ะ 90 ของนักเรียนที่เข้าร่วม
กิจกรรม รับทราบข้อมูล ความรู้ 

5. กิจกรรม/ระยะเวลาดำเนินการ 
 

ชื่อกิจกรรม 
ปีการศึกษา 2565 

ภาคเรียนที่ 1 (พ.ค.2565 – ต.ค.
2565) 

ภาคเรียนที่ 2(พ.ย.2565 – เม.ย.2566) 

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. 
บริษัทสร้างการดี  

 
        

 
  

6. รายละเอียดกิจกรรมการดำเนินการและงบประมาณที่ใช้ 
 รวมเงินทั้งสิ้น 10,000  บาท  ( หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) 

 
กิจกรรม 

 
วิธีดำเนินการ 

ลักษณะรายจ่าย  
ผู้รับผิดชอบ ตอบ

แทน 
ใช้สอย วัสดุ รวม 

บริษัทสร้างการดี  ใช้รูปแบบดำเนินการ 
PDCA 
Plan/Do/Check/Action 

  
10,000 10,000 ครูเสนอ จันชู 

งบประมาณ   

กิจกรรม 
งบประมาณ 

เงิน
อุดหนุน 

เรียนฟรี 
15 ปี 

รายได้ อ่ืนๆ รวม 

บริษัทสร้างการดี 10,000    10,000 
รวม     10,000 

7.  วิธีประเมิน 
ตัวช้ีวัดโครงการ วิธีการประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 

โรงเรียนสถานศึกษาพอเพียง 1.ใช้แบบสอบถามผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
2.ใช้แบบสังเกต  ผู้เข้าร่วมกิจกรรม       

แบบสอบถาม 
แบบสังเกต 
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โรงเรียนพรุพีพิทยาคม สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร  
  
 

8.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
1. นักเรียนมีคุณลักษณะโรงเรียนสุจริต 
2. นักเรียนสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างมีสุข และมีทักษะในการแสวงหาความรู้ที่เพียงพอต่อการพัฒนา

งานอาชีพและคุณภาพชีวิต 
3. มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามทักษะการทำงานและนักเรียนสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นพร้อมทั้งมี

เจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต 
4. สถานศึกษามีสภาพแวดล้อมเอื้อต่อการเรียนรู้และสามารถส่งเสริมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างเต็ม

ศักยภาพ 

9. บันทึกการติดตาม   
............................................................................................................................. .................................................
................................................................................. .............................................................................................  
 
 
ลงชื่อ ..........................................ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 
              (นายเสนอ  จันชู) 
      
 
ลงชื่อ ..........................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
            (นางฐิติวัลคุ์ เอียดนิมิตร) 
              รองผู้อำนวยการ 
     
ลงชื่อ ..........................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
              (นายสันติ  สวัสดี) 
  หัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณและแผนงาน  

 
ลงชื่อ ....................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 
            (นางฐิติวัลคุ์ เอียดนิมิตร) 
              รองผู้อำนวยการ 
       
 
    อนุมัติ              ไม่อนุมัติ 

 
ลงชื่อ............................................ผู้อนุมัติโครงการ 
          (นาจันทนี  รักษ์ธรรม) 
      ผู้อำนวยการโรงเรียนพรุพีพิทยาคม 
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โรงเรียนพรุพีพิทยาคม สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร  
  
 

แบบเสนอกิจกรรมในโครงการ/งาน 
โรงเรียนพรุพีพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร 

ประจำปีการศึกษา 2564 

ชื่อโครงการ  การบริหารงาน ส่งเสริม พัฒนา สนับสนุนด้านการศึกษา 
สนองพันธกิจ/นโยบายของสพฐ. พันธกิจที่ 6  การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร

กับสิ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ
เป้าหมายพัฒนาที่ยั่งยืน 
นโยบายที่ 5  ด้านจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตและเป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม 

สนองยุทธศาสตร์ของ สพม.สฎชพ.       ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

สนองยุทธ์ศาสตร์โรงเรียน    พัฒนานักเรียนตามนโยบายและจุดเน้นและการดำเนินชีวิตตาม
หลักเศรษฐกิจพอเพียง 

ผู้รับผิดชอบโครงการ นางฐิติวัลคุ์  เอียดนิมิตร 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ       กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป 
ลักษณะโครงการ    ใหม ่  ต่อเนื่อง   
สอดคล้องการประกันคุณภาพ   มฐ.3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
สนับสนุนพันธกิจของโรงเรียน              พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเพ่ือสนองต่อความแตกต่างระหว่าง

บุคคลให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถตามาตรฐานสากล สู่ความ
เป็นเลิศทางวิชาการท่ียั่งยืน   

สนับสนุนเป้าประสงค์ของโรงเรียน         หลักสูตรสถานศึกษาตอบสนองต่อความแตกต่างระหว่างบุคคลให้
ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานสากลและ สู่ความเป็น
เลิศทางวิชาการท่ียั่งยืน       

    1. หลักการและเหตุผล 
โรงเรียนพรุพีพิทยาคม ได้ตระหนักและเห็นความสำคัญของกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
สำคัญ ในการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ นั่นคือ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การอ่าน การเขียนและการคิดคำนวณ 
การคิดวิเคราะห์คิดอย่างมีวิจารณญาณมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การแก้ปัญหา มีการสร้างนวัตกรรม มี
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน โดย
อาศัยการบริหารจัดการให้มีคุณภาพ เพ่ือขับเคลื่อนการบริหารงานเพ่ือการพัฒนาคุณภาพที่จะต้อง 

 จึงทำโครงการเพ่ือส่งเสริมสนับสนุนการดำเนิน การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาให้สอดคล้องนโยบาย
และจุดเน้นของสถานศึกษา 
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2. วัตถุประสงค์                     
1. เพื่อให้การบริหารงานด้านการศึกษามีคุณภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียน 
2. เพื่อให้นักเรียน ได้รับการส่งเสริม พัฒนา สนับสนุน ด้านการศึกษา และแก้ปัญหาในการจัด

การศึกษา 

3. เป้าหมาย   
3.1 เชิงปริมาณ  

นักเรียน 512 คน  และครู 32  คน 
3.2 เชิงคุณภาพ  
โรงเรียนมีการบริหารการในความจำเป็นเร่งด่วนอย่างมีคุณภาพและส่งเสริม พัฒนา สนับสนุนคุณภาพ

การศึกษา 
4. กิจกรรม/ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย/ระยะเวลา/สถานที ่

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอน ตัวช้ีวัด 
ค่า  
เป้า 

หมาย 

ระยะเวลา
ดำเนิน
กิจกรรม 

สถานที่
ดำเนิน 
งาน 

ผู้รับผิดชอบ 

1  1. ทีมงาน (Team)    
- ประชุมคณะกรรมการ
ดำเนินงานเพื่อจัดทำ
กิจกรรม     
- แต่งตั้งคณะกรรมการ
ดำเนินงาน 

1. ร้อยละ
โรงเรียนมกีาร
บริหารจัดการใน
ความจำเป็นเร่งด่วน
อย่างมีคุณภาพ 
2. ร้อยละของ
นักเรียน ได้รับการ
ส่งเสริม พัฒนา 
สนับสนุนคุณภาพ
การศึกษา 

100 
 
 

 
 

100 

ตลอดปี
การศึกษา 

โรงเรียน
พรุพี

พิทยาคม 

นางฐิติวัลคุ์  
เอียดนิมิต 

2 2. ตรวจสอบก่อน
ดำเนินงาน (Check) 
ประเมินแผนงาน กิจกรรม 
ก่อนดำเนินงาน ดังนี้    
- วัตถุประสงค์ของ
โครงการ/กิจกรรม     
- เป้าหมายของโครงการ/
กิจกรรม     

    นางฐิติวัลคุ์  
เอียดนิมิต 
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ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอน ตัวช้ีวัด 
ค่า  
เป้า 

หมาย 

ระยะเวลา
ดำเนิน
กิจกรรม 

สถานที่
ดำเนิน 
งาน 

ผู้รับผิดชอบ 

- การอนุมัติโครงการ/
กิจกรรม 

3 3. การวางแผนการ
ดำเนินงาน (Plan)    
- จัดทำกำหนดการ/ปฏิทิน
การดำเนินงาน    
- จัดเตรียมเอกสาร     
- จัดเตรียมสถานที่การ
ดำเนินงาน 

    นางฐิติวัลคุ์  
เอียดนิมิต 

4 4. ปฏิบัติ (Do)  
- จัดซื้อวัสดุกลุ่มสาระและ
สำนักงาน 

    นางฐิติวัลคุ์  
เอียดนิมิต 

5 5. เรียนรู้ร่วมกัน (Study)   
- การนิเทศ กำกับติดตาม 
โครงการ/กิจกรรม           
1.1 การสังเกต                   
1.2 การนิเทศ     
- ติดตามระหว่างดำเนินงาน           
2.1 หน้าที่ความรับผิดชอบ           
2.2 ปัญหาที่เกิดระหว่าง
ดำเนินงาน            
2.3 การดำเนินงานตาม
กรอบระยะเวลา 

    นางฐิติวัลคุ์  
เอียดนิมิต 

6 ปรับปรุงพัฒนางาน (Act)    
- ประเมินแก้ไขและ
พัฒนาการดำเนินงาน    
- สรุปรายงานผลการ
ดำเนินงาน ตามโครงการ/
กิจกรรม           

    นางฐิติวัลคุ์  
เอียดนิมิต 



แผนปฏิบัติราชการประจำปีการศึกษา 2565                         489 
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ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอน ตัวช้ีวัด 
ค่า  
เป้า 

หมาย 

ระยะเวลา
ดำเนิน
กิจกรรม 

สถานที่
ดำเนิน 
งาน 

ผู้รับผิดชอบ 

     2.1 รายงานสรุปผล
โครงการ/กิจกรรม 
     2.2 แบบประเมิน
โครงการ/กิจกรรม            
     2.3 แบบสอบถาม
ความพึงพอใจ 

7 7. ปรับปรุงพัฒนางาน 
(Ratification)   
รับข้อคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะจากผู้เกี่ยวข้อง
เป็นแนวทางในการ 
ดำเนินงาน/พัฒนางาน 
กิจกรรม ต่อไป 

    นางฐิติวัลคุ์  
เอียดนิมิต 

5. งบประมาณ 
 งบประมาณ   
           เงินอุดหนุน  140,000 บาท  
 

 

 

 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

เงินอุดหนุน 
เรียนฟรี 
15 ปี 

รายได้ อ่ืนๆ รวม 

-การแก้ไขปัญหาจำเป็นเร่งด่วน 70,000    70,000 

- ส่งเสริม พัฒนา สนับสนุน ด้านการศึกษา และ
แก้ปัญหาในการจัดการศึกษา 

82,000    82,000 
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ประมาณการค่าใช้จ่าย   

กิจกรรม รายละเอียด 

ลักษณะรายจ่ายงบประมาณ การใช้จ่ายงบ 

ค่าตอ
บแทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ รวม 
ภาค

เรียนที่ 
1 

ภาค
เรียนที่ 

2 
-การแก้ไข
ปัญหาจำเป็น
เร่งด่วน 

-กล้องวงจรปิด  20,000  20,000 15000  
- ไฟฟ้า   10,000  10,000 5,000 5,000 
ระบบบริการข้อมูล  10,000  10,000 5,000 5,000 
-งานตามคำสั่งเร่งด่วน 

 10,000 
10,000 20,000 10,00

0 
10,00

0 
-งานสัมพันธ์ชุมชน และการ
นำเสนอผลงาน 

 5,000 
5,000 10,000 5,000 5,000 

ส่งเสริม 
พัฒนา 
สนับสนุน 
ด้านการศึกษา 
และแก้ปัญหา
ในการจัด
การศึกษา 

-ค่าวัสดุครุภัณฑ์  5,000 25,000 30,000 15,00
0 

15,00
0 

-ค่าจ้าง  12,000  12,000 1500 1500 
-สนับสนุน พัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน 

  

40,000 40,000 20,00
0 

20,00
0 

รวม   72,000 
 

80,000 
 

130,00
0 

76500 
 

61,50
0 
 

รวมทั้งหมด  
   

152,000 
 

  

  *หมายเหตุ งบประมาณถัวจ่ายทกุรายการ 
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6. การประเมินผล 

กิจกรรม ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
เป้า 

หมาย 
วิธีการวัดผล
ประเมินผล 

เครื่องมือวัด
ประเมินผล 

จัดซื้อวัสดุนับส
นุนการเรียนการ
สอนและวัสดุ
สำนักงาน 

เชิงประมาณ 
- ร้อยละของนักเรียนและบุคลากร
โรงเรียนมีการบริหารจัดการใน
ความจำเป็นเร่งด่วนอย่างมี
คุณภาพ 
-ร้อยละของนักเรียน ได้รับการ
ส่งเสริม พัฒนา สนับสนุนคุณภาพ
การศึกษา 
 
เชิงคุณภาพ     
โรงเรียนมีการบริหารการใน
ความจำเป็นเร่งด่วนอย่างมี
คุณภาพและส่งเสริม พัฒนา 
สนับสนุนคุณภาพการศึกษา 
 

ร้อย
ละ 
100 

 
 

ร้อย
ละ 
100 

 
 
 

1แบบรายงาน
กิจกรรม 
 
2. ความพึงพอใจ
ของผู้เกี่ยวข้อง 

1. แบบบันทึกจัด
กิจกรรม 
 
2. แบบประเมิน
ความพึงพอใจ 
 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. สถานศึกษาการบริหารงานด้านการศึกษามีคุณภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียน 
2. นักเรียน ได้รับการส่งเสริม พัฒนา สนับสนุน ด้านการศึกษา และแก้ปัญหาในการจัดการศึกษา 
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      ลงชื่อ ..................................ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 
            (..........................................) 
        
   ลงชื่อ .......................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
          (นางฐิติวัลคุ์  เอียดนิมิต) 
         หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ 
 
     ลงชื่อ ......................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
              ( นางปิยวดี  จันทบูรณ์) 
  หัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณและแผนงาน  

 
ลงชื่อ ...................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 
      (นางฐิติวัลคุ์  เอียดนิมิต) 
       
 
    อนุมัติ              ไม่อนุมัติ 

 
ลงชื่อ...........................................ผู้อนุมัติโครงการ 
          (นาจันทนี  รักษ์ธรรม) 
      ผู้อำนวยการโรงเรียนพรุพีพิทยาคม 
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ภาคผนวก 
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