
โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา ได้จัดท าโครงการหลัก จ านวน 5 โครงการ มีรายละเอียดดังนี้

รายหัว
 พัฒนา
คุณภาพ
ผู้เรียน

 ปัจจัย 
พ้ืนฐาน

1 โครงการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผู้เรียน 660,000        906,000   -   -      55,000   1,621,000

2 โครงการส่งเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 170,000 40,000      500,000      - 205,000   915,000   
3 โครงการพัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหาร 3,234,000 400,000     - 1,800,000   115,000   5,549,000   

4
โครงการพัฒนากระบวนการการจัดการเรียนการสอนที่เนน้ผู้เรียน
เปน็ส าคัญ

158,000 40,000       -  -  - 198,000   

5 โครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิภาพ 278,000  -  -  -  - 278,000   

4,500,000   1,386,000   500,000       1,800,000   375,000     8,561,000  

 เงินอ่ืนๆ
โครงการที่

รวมทัง้สิ้น

โครงการ / งาน / กิจกรรม แผนปฏิบัติราชการประจ าปีการศึกษา 2563

ประเภทเงิน

 รวมทั้งสิน้

เงินอุดหนุน

 ระดม
ทรัพยากร



รายหัว  พัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน

 ปัจจัย 
พ้ืนฐาน

1 โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
งานวิชาการ
1. กจิกรรมพัฒนาการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระฯสุขศึกษาและพล

ศึกษา
     40,000

    - จัดซ้ือจัดหาอุปกรณ์กีฬา-กรีฑา 11 รายการ       40,000       40,000
2. กิจกรรมพัฒนาการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์ 15,000     
    - จัดซ้ือจัดหาส่ือ นวัตกรรม เพื่อการเรียนรู้ 6 รายการ       15,000       15,000
3. กิจกรรมพัฒนาการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ      45,000
    - กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ 1 คร้ัง       15,000     50,000       65,000
    - กิจกรรมวันส าคัญของชาติเจ้าของภาษา 1 คร้ัง        5,000        5,000
    - กิจกรรมการผลิตส่ือและนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ 1 คร้ัง        2,000        2,000
    - กิจกรรมแข่งขันทักษะภาษาต่างประเทศ 1 คร้ัง        2,000        2,000
    - กิจกรรมพัฒนาสารสนเทศและสภาพแวดล้อมแหล่งเรียนรู้ ตลอดปี        5,000        5,000
    - กิจกรรมฝึกพูดภาษาอังกฤษทุกวัน (English Zone) ตลอดปี
    - กิจกรรมแหล่งเรียนรู้สู่ปา้ยนเิทศ ตลอดปี        8,000        8,000
    - กิจกรรมโครงงาน/นทิรรศการ 1 คร้ัง        2,000        2,000
    - กิจกรรมหนงัสือเล่มเล็ก ตลอดปี        1,500        1,500
    - พัฒนาทักษะภาษาจีน 1 คร้ัง        3,000        3,000
    - กิจกรรมรักการอ่าน (Love reading) ตลอดปี        1,500        1,500

นายเชวง

นางวิภาดา

ผู้รับผิดชอบ

ประเภทเงิน
ตารางแสดงรายละเอียดเงนิแต่ละโครงการ/งาน/กิจกรรม แผนปฏิบัติราชการประจ าปี 2563

มาตราฐานที่ 1   คุณภาพของผู้เรียน

โค
รง

กา
รท

ี่ ช่ือโครงการ/งาน/กิจกรรม ปริมาณ
เงินอุดหนุน

 ระดม
ทรัพยากร

 เงินอ่ืนๆ
 รวมทั้งสิน้

น.ส.ปราณี



รายหัว  พัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน

 ปัจจัย 
พ้ืนฐาน

4. กิจกรรมพัฒนาการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระฯภาษาไทย      12,000
    - ส่งเสริมความเปน็เลิศด้านภาษาไทย ตลอดปี        4,200        4,200
    - กิจกรรม "วันภาษาไทยแหง่ชาติ" 1 คร้ัง        4,900        4,900
    - พัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย ตลอดปี        2,900        2,900
5. กิจกรรมพัฒนาการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ      20,000
    - จัดซ้ือจัดหาส่ือ นวัตกรรม เพื่อการเรียนรู้ ตลอดปี       20,000       20,000
6. กิจกรรมพัฒนาการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ      40,000
    - จัดซ้ือจัดหาวัสดุ อุปกรณ์การเรียนการสอน ตลอดปี       40,000        50,000       90,000
7. กจิกรรมพัฒนาการจดัการเรียนรู้กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี
35,000     

    - จัดหาอุปกรณ์ สารเคมี ส่ือนวัตกรรม เพื่อการเรียนรู้ ตลอดปี       30,000       30,000
    - สัปดาหวิ์ทยาศาสตร์ทั้งในและนอกโรงเรียน 1 คร้ัง        5,000        5,000
    - ส่งเสริมความเปน็เลิศทางวิทยาศาสตร์ ตลอดปี
    - ปรับปรุงหอ้งปฏิบติัการวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์ 5 คร้ัง     100,000     100,000
    - ICT เพื่อการศึกษาและการซ่อมบ ารุงคอมพิวเตอร์ ตลอดปี
8. กิจกรรมบริการ ICT แก่ผู้เรียน ตลอดปี
9. กิจกรรมพัฒนาการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระฯศิลปะ    174,000
    - จัดซ้ือ จัดหาวัสดุอุปกรณ์เคร่ืองดนตรีสากล ตลอดปี     100,000     100,000 นายสมพร
    - พัฒนาทักษะและสร้างเสริมศักยภาพทางด้านดนตรีไทย ตลอดปี       40,000       40,000
    - พัฒนาทักษะและสร้างเสริมศักยภาพทางด้านดนตรีพื้นบา้น ตลอดปี       10,000       10,000
    - จัดซ้ือ จัดหาเคร่ืองประดับ อุปกรณ์และชุดแต่งกายนาฏศิลป์ ตลอดปี       20,000       20,000 น.ส.กุสาวดี

 ระดม
ทรัพยากร

น.ส.วิลาวัลย์

นายภาณพุงศ์

     800,000     800,000 นายสิทธพิงษ์

ตารางแสดงรายละเอียดเงนิแต่ละโครงการ/งาน/กิจกรรม แผนปฏิบัติราชการประจ าปี 2563
โค

รง
กา

รท
ี่ ช่ือโครงการ/งาน/กิจกรรม ปริมาณ

ประเภทเงิน

 รวมทั้งสิน้ ผู้รับผิดชอบ
 เงินอ่ืนๆ

เงินอุดหนุน

นางกันต์ฤทัย

น.ส.สุนทรี

น.ส.พวงเพชร



รายหัว  พัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน

 ปัจจัย 
พ้ืนฐาน

    - ส่งเสริมการเรียนการสอนทัศนศิลป์ ตลอดปี        4,000        4,000 น.ส.มณทิยา
10. กิจกรรมแนะแนว ตลอดปี       15,000          6,000       5,000       26,000 นางวิภาพร
11. งานหอ้งสมุด      30,000
    - กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ตลอดปี       20,000       20,000
    - พัฒนางานหอ้งสมุด ตลอดปี       10,000       10,000
12. งานเรียนรวม ตลอดปี        4,000        4,000 น.ส.พัทธนันท์
13. งานก ากับ ติดตาม นเิทศภายใน ทุกกลุ่มสาระ
14. การน าเสนอวิธีปฏิบติัที่ดี (Best Practice) 1 คร้ัง นายอดิศักด์ิ
15. กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ครูทุกคน
16. ระบบส่ือสารและประชาสัมพันธ์ (โสตทัศนศึกษา) ตลอดปี     130,000     130,000 นายสมพร
17. งานส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ของนกัเรียน ตลอดปี ครูทุกคน
18. กิจกรรมเตรียมความพร้อมสอบเข้าศึกษาต่อ และ O-Net ตลอดปี        50,000       50,000 งานแนะแนว

2 โครงการส่งเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงค์
งานกิจการนักเรียน
1. กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม       10,000      10,000
    - กิจกรรมแสดงตนเปน็พุทธมามกะ ตลอดปี
    - กิจกรรมวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา ตลอดปี
    - กิจกรรมเข้าค่ายจริยธรรม 1 คร้ัง
    - กิจกรรมแหเ่ทียนพรรษา 1 คร้ัง
    - กิจกรรมอบรมคุณธรรม จริยธรรมในคาบเรียน ตลอดปี

นางรัศมี

ประเภทเงิน

 รวมทั้งสิน้ ผู้รับผิดชอบ
เงินอุดหนุน

นางรัตนา (ว)

ตารางแสดงรายละเอียดเงนิแต่ละโครงการ/งาน/กิจกรรม แผนปฏิบัติราชการประจ าปี 2563
โค

รง
กา

รท
ี่ ช่ือโครงการ/งาน/กิจกรรม ปริมาณ  ระดม

ทรัพยากร
 เงินอ่ืนๆ

นางรัศมี



รายหัว  พัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน

 ปัจจัย 
พ้ืนฐาน

    - กิจกรรมวันพระรักษาศีล 5 ตลอดปี
    - กิจกรรมอบรมคุณธรรม จริยธรรมใหก้ับบคุลากรในโรงเรียน 1 คร้ัง
2. งานสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข
    - กิจกรรมหอ้งเรียนสีขาว/หอ้งเรียนนา่อยู่/หอ้งเรียนดีเด่น ตลอดปี
    - กิจกรรมวันงดสูบบหุร่ีโลก 1 คร้ัง
    - กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด 1 คร้ัง
    - กิจกรรมปอ้งกันแก้ไขยาเสพติด ตลอดปี       10,000       10,000
    - กิจกรรมปรับสภาพนกัเรียน ชั้น ม.1 1 คร้ัง
    - กิจกรรมเฝ้าระวังจุดเส่ียงในช่วงเทศกาล 1 คร้ัง
    - กิจกรรมเปน็หนึง่โดยไม่พึ่งยาเสพติดยาเสพติด 
(TO be number one)
    - กิจกรรมการจัดท าบตัรนกัเรียนแบบสมาร์ทการ์ด 1 คร้ัง     135,000     135,000 นายสิทธพิงษ์
3. งานนะบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน
    - กิจกรรมการเย่ียมบา้นนกัเรียน 100%
    - กิจกรรมการเย่ียมบา้นนกัเรียนกรณีพิเศษ (ออนไลน)์
    - การมอบทุนการศึกษาและปจัจัยพื้นฐาน   500,000    200,000     700,000
    - กิจกรรมคัดกรอง
4. งานธนาคารในโรงเรียน 100%        5,000        5,000 นายชวลิต
5. งานส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน ตลอดปี       5,000        5,000 นายชวลิต
6. การขับเคล่ือนโครงการโรงเรียนสุจริต ตลอดปี

ผู้รับผิดชอบ
เงินอุดหนุน

 ระดม
ทรัพยากร

 เงินอ่ืนๆ

โค
รง

กา
รท

ี่ ช่ือโครงการ/งาน/กิจกรรม ปริมาณ

ประเภทเงิน

 รวมทั้งสิน้

งานกิจการนักเรียน

ตารางแสดงรายละเอียดเงนิแต่ละโครงการ/งาน/กิจกรรม แผนปฏิบัติราชการประจ าปี 2563

       40,000       40,000

ตลอดปี        5,000        5,000 น.ส.พวงเพชร

นางรัศมี

น.ส.สาวิตรี



รายหัว  พัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน

 ปัจจัย 
พ้ืนฐาน

7. กิจกรรมขับขี่ปลอดภัย ถนนปลอดภัย 1 คร้ัง        5,000        5,000 น.ส.เนตรนภา

3 โครงการพัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหาร
1. งานแผนงานและงบประมาณ
    - งานการเงิน ตลอดปี        5,000        5,000 นางบุษรินทร์
    - การจัดท าข้อมูลและสารสนเทศโรงเรียน 1 คร้ัง น.ส.นาถอนงค์
    - การจัดท าแผนปฏิบติัการประจ าป ีและแผนพัฒนา 1 คร้ัง น.ส.กุสาวดี
    - งานพัสดุกลาง ตลอดปี       50,000       50,000 ผช.รองฯงบประมาณ

    - งานเอกสารและการพิมพ์ ตลอดปี     302,000      400,000     702,000
    - งานสาธารณูปโภค (ค่าไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ อินเทอร์เนต็)     800,000     800,000 นางบุษรินทร์
    - งานบ ารุงรักษา ต่อสภาพยานพาหนะโรงเรียน ตลอดปี       40,000       40,000 นายอุดร
    - งานค่าเช่า ค่าซักชุดการแสดงดุริยางค์/นาฏศิลป์ ตลอดปี       10,000       10,000 น.ส.กุสาวดี
2. งานบคุคล
    - งานส านกังานบคุคล/งานประมาณ ตลอดปี        3,000        3,000
    - การจ้างครูและบคุลากร  1,800,000  1,800,000 น.ส.เนตรนภา
    - กิจกรรมพัฒนาบคุลากร 1 คร้ัง       40,000       40,000
    - งานส่งเสริมสวัสดิภาพและสวัสดิการครูและลูกจ้าง ทุกคน    100,000     100,000
    - งานศึกษาดูงานวิชาการ 1 คร้ัง     100,000     100,000 นางนัชชนา

มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหาร

 ระดม
ทรัพยากร

ผู้รับผิดชอบ
 เงินอ่ืนๆ

โค
รง

กา
รท

ี่ ช่ือโครงการ/งาน/กิจกรรม ปริมาณ

ประเภทเงิน
เงินอุดหนุน

ตารางแสดงรายละเอียดเงนิแต่ละโครงการ/งาน/กิจกรรม แผนปฏิบัติราชการประจ าปี 2563

 รวมทั้งสิน้

นางนัชชนา



รายหัว  พัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน

 ปัจจัย 
พ้ืนฐาน

3. งานบริหารทั่วไป

    - งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสถานที่ บรรยากาศและ

ส่ิงแวดล้อมในโรงเรียน
100%     602,000     602,000 นายสมพร

    - งานบ ารุงรักษา อาคาร สถานที่ บริเวณ ส่ิงแวดล้อม            
   (ความสะอาด/น้ ามัน ต่างๆ)

    300,000     300,000 นายสมพร

    - การจ่ายผูกพันการปรับปรุง ซ่อมแซม บ ารุง รักษา ป ี2562 100%     850,000     850,000 นายสมพร
    - การประชุมผู้ปกครองนกัเรียน ปลีะ 2 คร้ัง     10,000       10,000
    - การสร้างความเข้มแข็งสมาคมศิษย์เก่า ครู ผู้ปกครอง ตลอดปี
      และคณะกรรมการสถานศึกษา
    - งานสัมพันธ์กับชุมชน ตลอดปี             -   นายชวลิต
    - งานประชาสัมพันธ์และการยกย่อง เผยแพร่ผลงาน ตลอดปี       90,000       90,000 น.ส.ปวีณา
    - งานส านกังานอ านวยการ (ธุรการ) ตลอดปี       10,000       10,000 น.ส.ฐิติมา
    - งานอนามัยและโภชนาการ ตลอดปี       10,000       10,000 นางอุบล
    - การประดับเข็มพระพรหม ตลอดปี       12,000       12,000
4. งานกิจการนกัเรียน
    - งานบริหารวัสดุกลางกิจการนกัเรียน ตลอดปี       10,000       10,000

4
โครงการพัฒนากระบวนการการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ

งานวิชาการ

รองฯ / ผู้ช่วย
กิจการนักเรียน

ตารางแสดงรายละเอียดเงนิแต่ละโครงการ/งาน/กิจกรรม แผนปฏิบัติราชการประจ าปี 2563

ผู้รับผิดชอบช่ือโครงการ/งาน/กิจกรรม ปริมาณ

มาตราฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ

นางนัชชนา5,000        5,000

 รวมทั้งสิน้

โค
รง

กา
รท

ี่
ประเภทเงิน

 เงินอ่ืนๆ

เงินอุดหนุน
 ระดม

ทรัพยากร



รายหัว  พัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน

 ปัจจัย 
พ้ืนฐาน

1. งานบริหารวัสดุกลางวิชาการ ตลอดปี 30,000       30,000 นายอดิศักด์ิ
2. งานทะเบยีน ตลอดปี       70,000       70,000 นายสิทธพิงษ์
3. งานวัดและประเมินผล ตลอดปี       35,000       35,000 นางรัตนา
4. งานพัฒนา ก ากับและนเิทศหลักสูตร 2 คร้ัง
5. งานนเิทศวิชาการภายในโรงเรียน 2 คร้ัง
6. กิจกรรมเสริมหลักสูตร ตลอดปี        3,000
7. กิจกรรมส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในหลักสูตร      20,000      20,000
    - วันสถาปนาลูกเสือ 1 คร้ัง           500           500 นายอนุสรณ์
    - วันถวายราชสดุดี 1 คร้ัง           500           500 นายอนุสรณ์
    - พิธีเข้าประจ าหมูยุ่วกาชาด 1 คร้ัง           500           500 นางนัชชนา
    - วันสถาปนายุวกาชาด 1 คร้ัง           500           500 นางนัชชนา
    - พิธีเปดิกองนกัศึกษาวิชาทหาร 1 คร้ัง        1,000        1,000 นายชวลิต
    - ชุมนมุส่งเสริมวิชาการ ทุกชุมนมุ        4,000        4,000
    - กิจกรรมปจัฉิมนเิทศ 1 คร้ัง       13,000       13,000
    - กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ ยุวกาชาด ลูกเสืออากาศ นศท. 1 คร้ัง
    - กิจกรรมนกัศึกษาวิชาทหาร ตลอดปี        40,000       40,000 นายชวลิต
8. งานกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา(ก.ย.ศ.) 1 คร้ัง น.ส.สาวิตรี
9. งานประชุมกลุ่มสาระ / PLC ทุกเดือน
10. การจัดท าวิจัยในชั้นเรียน 1เร่ือง/ภาค
11. การวิเคราะหผ์ลการเรียนรายบคุคล ทุกรายวิชา

นายอดิศักด์ิ

โค
รง

กา
รท

ี่  รวมทั้งสิน้
เงินอุดหนุน

ช่ือโครงการ/งาน/กิจกรรม ปริมาณ

ประเภทเงิน
ตารางแสดงรายละเอียดเงนิแต่ละโครงการ/งาน/กิจกรรม แผนปฏิบัติราชการประจ าปี 2563

ทุกกลุม่สาระ

นายอดิศักด์ิ

ผู้รับผิดชอบ ระดม
ทรัพยากร

 เงินอ่ืนๆ



รายหัว  พัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน

 ปัจจัย 
พ้ืนฐาน

12. จัดท าบนัทึกสรุปการจัดการเรียนรู้รายชั่วโมง ทุกชั่วโมง ครูทุกคน

13. จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ คนละ1รายวิชา ครูทุกคน
14. การสอนเสริมตามแนวแบบทดสอบ O-NET/PISA และยก
ผลสัมฤทธ์ิ

ตลอดปี

15. การซ่อมเสริมและแก้ไขผลการเรียนต่ า/ไม่ผ่านเกณฑ์ ตลอดปี
16. งานแหล่งเรียนรู้และภูมิปญัญาท้องถิ่น ตลอดปี
17.งานพัฒนาส่ือการเรียนรู้และนวัตกรรม ตลอดปี
18.งานเทคโนโลยีทางการศึกษา ตลอดปี

5 โครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในที่มปีระสิทธผิล
งานแผนงานและงบประมาณ
1. งานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตลอดปี        5,000        5,000 รองฯ วิชาการ
2. งานควบคุมและตรวจสอบภายใน 1 คร้ัง
3. งานงบประมาณ ตลอดปี        3,000        3,000

6 ส ารองจ่าย     270,000    270,000 บริหาร
4,500,000 1,386,000  500,000   1,800,000 375,000 8,561,000รวมทั้งสิน้

 เงินอ่ืนๆ
 รวมทั้งสิน้ช่ือโครงการ/งาน/กิจกรรม ปริมาณ

ประเภทเงิน

ผู้รับผิดชอบ
เงินอุดหนุน

 ระดม
ทรัพยากร

ตารางแสดงรายละเอียดเงนิแต่ละโครงการ/งาน/กิจกรรม แผนปฏิบัติราชการประจ าปี 2563
โค

รง
กา

รท
ี่

ทุกกลุม่สาระ

รองฯงบประมาณ

มาตราฐานที่ 4 ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มปีระสิทธผิล




















