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1) โครงการ พัฒนาผู้เรียนยุคใหม่ในศตวรรษที่ 21 สนองมาตรฐานที่  1 
หลักการและเหตุผล 
             โลกยุคโลกาภิวัตน์มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทั้งทางสังคม  เศรษฐกิจ การเมือง  การปกครอง  
การศึกษา และเทคโนโลยีที่ทันสมัย ซ่ึงส่งผลให้ทุกองค์กรต้องปรับตัวเพ่ือความอยู่รอดของตนเองและมีการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง  การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคนให้มีคุณภาพเป็นเรื่องที่มีความจ าเป็นอย่างยิ่ง โดยมุ่งหวังให้ศักยภาพที่มีอยู่ใน
ตัวคนได้รับการพัฒนาอย่างเต็มที่ท าให้เป็นคนที่รู้จักการคิดวิเคราะห์  รู้จักแก้ปัญหา  มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ รู้จัก
การเรียนรู้ด้วยตนเอง สามารถเชื่อมโยงความรู้ ทักษะและค่านิยมที่ดีงาม  เพ่ือการด าเนินชีวิต  สามารถปรับตัวให้ทัน
กับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว มีคุณธรรมจริยธรรม รู้จักพ่ึงตนเอง และสามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่าง
มีความสุข จากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ท าให้ครูจ าเป็นต้องพัฒนาตนเองอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เพ่ือรองรับสภาวการณ์ที่
ท้าทายของโลกยุคไร้พรหมแดน การยกระดับคุณภาพของนักเรียนเป็นความมุ่งหวังและเป็นภารกิจส าคัญที่ต้องกระท า
ทางโรงเรียนจึงจัดให้มีโครงการนี้ขึ้น  
 ปัจจัยที่จะส่งผลให้ผู้เรียนเกิดทักษะข้างต้น นอกเหนือจากการเรียนการสอนผู้สอนตัวผู้เรียน กิจกรรม และวัสดุ 
– อุปกรณ์ก็เป็นปัจจัยส าคัญในการสนับสนุนให้เกิดประสิทธิภาพในการเรียนการสอนเช่นเดียวกัน  รวมทั้งการจัด
กิจกรรมส่งเสริมทักษะของกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ  เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนได้แสดงความสามารถ ซึ่ง
จะส่งผลให้ผู้เรียนมีศักยภาพทางการเรียนของกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ  สู่ทักษะศตวรรษท่ี 21 และผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักเรียนสูงขึ้นด้วย 

วัตถุประสงค์ 
ขอบข่ายและตัวชี้วัดสภาพความส าเร็จ 

หัวหน้าโครงการ นางสาวร่มเกล้า ณะจ านงค์ 
    เพ่ือใหผู้้เรียนมีทักษะ
ในการแสวงหาความรู้ 
พัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง และมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สูงขึ้น 

1.1 นักเรียนร้อยละ 80 มีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากห้องสมุด 
แหล่งเรียนรู้ และสื่อต่างๆ รอบตัว 

1.2 ผลการประเมินการอ่าน การเขียน การสื่อสารและคิดค านวณ เป็นไปตามเกณฑ์ของ 
แต่ละระดับชั้น 

1.3 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาการจากผลการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้
เป็นไปตามหลักสูตร 

1.4 ผลการประเมินสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์ 

ระยะเวลาด าเนินงาน   เริ่มต้นวันที่  1 มิถุนายน พ.ศ. 2564 สิ้นสุดวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2565 
กิจกรรม ช่วงเวลาด าเนินงาน งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

พัฒนาการอ่านออก เขียนได้(ป.1-3) มิ.ย. 64 – เม.ย. 65 1,500 ครูประจ าชั้น (ป.1-3) 
พัฒนาการอ่านคล่อง เขียนคล่อง(ป.4-6) มิ.ย. 64 – เม.ย. 65 1,500 ร่มเกล้า 
การอ่านตามแนว Pisa (ม.1-ม.3) มิ.ย. 64 – เม.ย. 65 1,500 สิทธิชัย 
ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน มิ.ย. 64 – เม.ย. 65 1,500 กิ่งดาว 
เสียงตามสาย มิ.ย. 64 – เม.ย. 65 1000 สิทธิชัย 
หนังสือเล่มเล็ก มิ.ย. 64 – เม.ย. 65 1,000 ร่มเกล้า 
จัดระบบการจัดการเรียนรู้ STEM มิ.ย. 64 – เม.ย. 65 1,000 วัชราภรณ ์
คณิตคิดสนุก มิ.ย. 64 – เม.ย. 65 500 สยาม 
จัดการเรียนรู้แบบ Open Approach มิ.ย. 64 – เม.ย. 65 500 สยาม 
เกมโซโดกุ เอแม็ท  หมากรุก มิ.ย. 64 – เม.ย. 65 1,000 วัชราภรณ ์



ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มิ.ย. 64 – เม.ย. 65 24,250 สยาม 
พัฒนาการจดัการเรียนรู้ด้วยการวิจัยในชั้นเรียน มิ.ย. 64 – เม.ย. 65 500 ร่มเกล้า 
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร มิ.ย. 64 – เม.ย. 65 500 กิ่งดาว 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น  36,250  

 
รายละเอียดงบประมาณ 

ที ่ รายการ 
งบประมาณ 

รวม 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1 กิจกรรมที ่1 พัฒนาการอ่านออก เขียนได้ (ป.1-3) ผู้รับผิดชอบ   ครูประจ าชั้น (ป.1-3) 
 - ค่าวัสดุผลิตสื่อห้องละ 500 - - 1,500 1,500 

รวม - - 1,500 1,500 
 

ที ่ รายการ 
งบประมาณ 

รวม 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

2 กิจกรรมที ่2 พัฒนาการอ่านคล่อง เขียนคล่อง (ป.4-6) ผู้รับผิดชอบ  นางสาวร่มเกล้า  ณะจ านงค์ 
 - ค่าวัสดุผลิตสื่อห้องละ 500 - - 1,500 1,500 

รวม - - 1,500 1,500 
 

ที ่ รายการ 
งบประมาณ 

รวม 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

 3 กิจกรรมที ่3 การอ่านตามแนว Pisa (ม.1-ม.3) ผู้รับผิดชอบ  นายสิทธิชัย  ค ามี 
 - ค่าวัสดุ/แบบฝึกส าเร็จรูป - - 1,500 1,500 

รวม - - 1,500 1,500 
 

ที ่ รายการ 
งบประมาณ 

รวม 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

4 กิจกรรมที ่4 ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน  ผู้รับผิดชอบ   นางกิ่งดาว  ซื่อสัตย์ 
 - ค่าวัสดุ/อุปกรณ์ภาษาไทยวันละค า/การเล่านิทาน/เล่า

เรื่องจากภาพ/การอ่านและเขียนค าศัพท์/ส านวน 
- - 500 500 

- ค่าวัสดุ/อุปกรณ์ ภาษาอังกฤษวันละค า/การอ่านและ
เขียนค าศัพท์/การพูดสื่อสาร 

- - 500 500 

- ค่าวัสดุ/อุปกรณ์ บันทึกการเรียนรู้/บันทึกการอ่าน - - 500 500 
รวม - - 1,500 1,500 

 
 
 
 



ที ่ รายการ 
งบประมาณ 

รวม 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

 5 กิจกรรมที ่5 เสียงตามสาย  ผู้รับผิดชอบ  นายสิทธิชัย   ค าม ี
 - ค่าวัสดุ/อุปกรณ์ - - 1,000 1,000 

รวม - - 1,000 1,000 
 

ที ่ รายการ 
งบประมาณ 

รวม 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

 6 กิจกรรมที ่6 หนังสือเล่มเล็ก  ผู้รับผิดชอบ  นางสาวร่มเกล้า  ณะจ านงค์ 
 - ค่าวัสดุ/อุปกรณ์ - - 1,000 1,000 

รวม - - 1,000 1,000 
 

ที ่ รายการ 
งบประมาณ 

รวม 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

7 กิจกรรมที ่7 จัดระบบการจัดการเรียนรู้ STEM  ผู้รับผิดชอบ  นางวัชราภรณ์  ดอนอ่อนเบ้า 
 - ค่าวัสดุ/อุปกรณ์ - - 1,000 1,000 

รวม - - 1,000 1,000 
 

ที ่ รายการ 
งบประมาณ 

รวม 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

8 กิจกรรมที ่8 คณิตคิดสนุก  ผู้รับผิดชอบ   นายสยาม  บุตรศรี 
 - ค่าวัสดุ/อุปกรณ์ - - 500 500 

รวม - - 500 500 
 

ที ่ รายการ 
งบประมาณ 

รวม 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

9 กิจกรรมที่ 9 จัดการเรียนรู้แบบ Open Approach  ผู้รับผิดชอบ   นายสยาม  บุตรศรี 
 - ค่าวัสดุ/อุปกรณ์ - - 500 500 

รวม - - 500 500 
 

ที ่ รายการ 
งบประมาณ 

รวม 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

10 กิจกรรมที ่10 เกมโซโดกุ เอแม็ทหมากรุก  ผู้รับผิดชอบ  นางวัชราภรณ ์ ดอนอ่อนเบ้า 
 - ค่าวัสดุ/อุปกรณ์ - - 1,000 1,000 

รวม - - 1,000 1,000 
 
 



ที ่ รายการ 
งบประมาณ 

รวม 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

11 กิจกรรมที่ 11  ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ผู้รับผิดชอบ   นายสยาม  บุตรศรี 
 11.1 กิจกรรมสอนเสริมทักษะเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

- ค่าวัสดุ/อุปกรณ์ การสอนเสริม,ซ่อมเสริมทุกระดับชั้น,
แบบฝึกทักษะ,การติว (รายหัวละ 100 บาท) 

    

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (สอบ RT)   1,400  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 (สอบ NT)   800  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (สอบ O-NET)   1,500  
มัธยมศึกษาปีที่ 3 (สอบ O-NET)   1,700  
11.2 กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ (ศิลปหัตถกรรม) 
-ค่าวัสดุอุปกรณฝ์ึกซ้อมกิจกรรม   14,250 14,250 
-ค่ายานพาหนะ   5,000  5,000 
-ค่าเบี้ยเลี้ยง  5,000  5,000 

รวม  10,000 5,400 24,250 
 
 

ที ่ รายการ 
งบประมาณ 

รวม 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

12 กิจกรรมที ่12 พัฒนาการจัดการเรียนรู้ด้วยการวิจัยในชั้นเรียน   
ผู้รับผิดชอบ   นางสาวร่มเกล้า  ณะจ านงค์ 

 - ค่าวัสดุ/อุปกรณ์จัดท ารูปเล่ม  - - 500 500 
รวม - - 500 500 

 

ที ่ รายการ 
งบประมาณ 

รวม 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

13 กิจกรรมที ่13  กิจกรรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษจากวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา   
ผู้รับผิดชอบ   นางกิ่งดาว  ซื่อสัตย์ 

 - ค่าวัสดุ/อุปกรณ์ - - 1,000 1,000 
รวม - - 1,000 1,000 

  
 
 
 
 
 
 



การประเมินผล/เครื่องมือ วิธีการ
ประเมินผล 

 
....................................ผู้เสนอโครงการ 
(นางสาวร่มเกล้า  ณะจ านงค์)  
 
 .....................................ผู้เหน็ชอบ
โครงการ 
(                          ) 
 
........................................ผู้อนุมัติโครงการ 
   (นายสนั่น  ขันมัง) 

1. แบบส ารวจการเข้าร่วมกิจกรรม 
2. เกณฑ์การประเมินพฤติกรรมตามตัวบ่งชี้ความส าเร็จ
รายมาตรฐาน 
3. เครื่องมือเก็บข้อมูลผลการประเมินรายบุคคล/ราย
ห้องเรียน/รายมาตรฐาน 
4. เครื่องมือประเมินความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 

1.สังเกต 
2.สัมภาษณ์ 
3.การประเมิน 
4.การทดสอบ 
5.ตรวจสอบ
รอ่งรอย/หลักฐาน
การจัดกจิกรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2) โครงการ พัฒนาผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม  สนองมาตรฐานที่  1 
หลักการและเหตุผล 
          ศตวรรษที่ 21 สถานการณ์โลกมีความแตกต่างจากศตวรรษที่ 20 ระบบการศึกษา ต้องมีการพัฒนาเพ่ือให้
สอดคล้องกับภาวะความเป็นจริงโดยภาคส่วนที่เกิดจากวงการนอกการศึกษา  
          นวัตกรรม ( Innovation) หมายถึง ความสามารถในการใช้ความรู้ความคิดสร้างสรรค์ทักษะและ
ประสบการณ์ทางเทคโนโลยีหรือการจัดการมาประดิษฐ์คิดค้น พัฒนา และผลิตสิ่ งใหม่หรือพัฒนาดัดแปลงจาก
ของเดิมให้ทันสมัยและใช้ได้ผลดียิ่งขึ้น ซึ่งตอบสนองความต้องการของตลาดและก่อให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจ 
ดังนั้นในประเทศที่พัฒนาแล้วผู้ที่สามารถคิดค้นนวัตกรรมได้ส าเร็จก็จะกลายเป็นคนที่มีชื่อเสียงได้รับการยอมรับจาก
สังคมหรือร่ ารวยขึ้นได้โดยง่าย ประเทศที่มีนักประดิษฐ์คิดค้นนวัตกรรมจ านวนมากย่อมท าให้มีรายได้เข้าประเทศ
มากและเศรษฐกิจของประเทศย่อมดีขึ้นตามล าดับ ประเทศต่าง ๆ จึงพยายามส่งเสริมให้เยาวชนพัฒนาความรู้
ความสามารถด้านนวัตกรรมเพ่ือความได้เปรียบในการแข่งขันกับประทศ โรงเรียนบ้านแดงใหญ่(ราษฎร์คุรุวิทยาคาร)
จึงจัดท าโครงการเพ่ือจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเน้นเด็กเป็นส าคัญ ช่วยให้ผู้เรียนได้รับการเสริมสร้าง
ศักยภาพทุกด้าน  และพัฒนาให้สร้างสรรค์นวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง  

วัตถุประสงค์ 
ขอบข่ายและตัวชี้วัดสภาพความส าเร็จ 

หัวหน้าโครงการ  น.ส. นีฬนนัท์  พรมโสดา 
   เพ่ือส่งเสริมให้ครู /ผู้เรียนสร้าง
และพัฒนา/นวัตกรรมในการเรียน
การสอน 

1.1 นักเรียนและครูสามารถสร้างและพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนการ
สอนได้ 

ระยะเวลาด าเนินงาน   เริ่มต้นวันที่  1 มิถุนายน พ.ศ. 2564  สิ้นสุดวันที่  30  เมษายน พ.ศ. 2565 
กิจกรรม ช่วงเวลาด าเนินงาน งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1. จัดการเรียนรู้ด้วยโครงงาน มิ.ย. 64 – เม.ย. 65 4,000 สิทธิชัย 
2. ส่งเสริมการใช้ ICT มิ.ย. 64 – เม.ย. 65 3,000 นีฬนันท์ 
3. 1school 1Product  เบญจรงค์ไทย-อีสาน มิ.ย. 64 – เม.ย. 65 12,000 ศุภาลักษณ์ 
4. เกษตรเพ่ืออาหารกลางวัน  
   (ในโครงการอาหารกลางวัน) 
   4.1 เพาะเห็ดนางฟ้า 
   4.2 เลี้ยงปลาดุกในกระชัง 

มิ.ย. 64 – เม.ย. 65  
 
- 

 
 

มนัสนันท์ 
ขจรศักดิ์ 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 19,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดงบประมาณ 

ที ่ รายการ 
งบประมาณ 

รวม 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1 

กิจกรรมที ่1  จัดการเรียนรู้ด้วยโครงงาน   ผู้รับผิดชอบ   นายสิทธิชัย   ค ามี  
- ค่าวัสดุ อุปกรณ์สนับสนุนการจัดการเรียนรู้  
จ านวน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ (กลุ่มสาระอย่างน้อย 1 
โครงงานต่อ 1 ปีการศึกษา) 

    

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    500 500 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์   500 500 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   500 500 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม   500 500 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา   500 500 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ   500 500 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ   500 500 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ   500 500 

รวม  4,000 4,000 
 

ที ่ รายการ 
งบประมาณ 

รวม ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

2 
กิจกรรมที ่2 ส่งเสริมการใช้ ICT  ผู้รับผิดชอบ    นางสาวนีฬนันท์   พรมโสดา 
- ค่าเอกสาร สื่อ วัสดุ  ประกอบการจัดกิจกรรม - - 3,000 3,000 
                              รวม  3,000 

 

ที ่ รายการ 
งบประมาณ 

รวม 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

3 

กิจกรรมที ่3 1school 1Product  เบญจรงค์ไทย-อีสาน  ผู้รับผิดชอบ  นางสาวศุภาลักษณ์  ไชยธนปรีดากุล 
-ค่าวัสดุอุปกรณ์ - - 7,000 7,000 
ค่าวิทยากร 3,000 - - 3,000 
-ค่าอาหารและเครื่องดื่มนักเรียน - 2,000 - 2,000 

รวม  12,000 
 
 
 
 
 
 
 



ที ่ รายการ 
งบประมาณ(งบอุดหนุน) งบฯ อาหาร

กลางวัน รวม 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

4 

กิจกรรมที ่4  เกษตรเพื่ออาหารกลางวัน (ในโครงการอาหารกลางวัน)    
ผู้รับผิดชอบ นางสาวมนัสนันท์ ศรศักดา 
การเพาะเห็ดนางฟ้าเพ่ืออาหารกลางวัน 

รวม   
 
 

ที ่ รายการ 
งบประมาณ(งบอุดหนุน) งบฯ อาหาร

กลางวัน รวม 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

4 

กิจกรรมที ่4  เกษตรเพื่ออาหารกลางวัน(ในโครงการอาหารกลางวัน)  
ผู้รับผิดชอบ  นายขจรศักดิ์  โคตรโยธา 
การเลี้ยงไก่พ้ืนบ้าน 

 

รวม   
 
 
 

การประเมินผล/เครื่องมือ วิธีการประเมินผล  
  ....................................ผู้เสนอโครงการ 
( นางสาวนีฬนันท์  พรมโสดา )  
 
 .....................................ผู้เหน็ชอบโครงการ 
   (                     ) 
 
........................................ผู้อนุมัติโครงการ 
    (นายสนั่น  ขันมัง) 

1. แบบส ารวจการเข้าร่วมกิจกรรม 
2. เกณฑ์การประเมินพฤติกรรมตามตัวบ่งชี้ความส าเร็จ
รายมาตรฐาน 
3. เครื่องมือเก็บข้อมูลผลการประเมินรายบุคคลราย
ห้องเรียน/รายมาตรฐาน 
4. เครื่องมือประเมินความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 

1.สังเกต 
2.สัมภาษณ์ 
3.ตรวจสอบ
ร่องรอย/หลักฐาน
การจัดกิจกรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3) โครงการส่งเสริมสุขภาพนักเรียน  
สนองมาตรฐานที่  2 

 
หลักการและเหตุผล 
       ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  หมวด 1 บททั่วไปมาตรา 6 ได้ก าหนด การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทย
ให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกายจิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต  สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้
อย่างมีความสุขหากสถานศึกษาใดมีระบบการบริหารจัดการที่ได้มาตรฐานมีคุณภาพตามเกณฑ์ตัวบ่งช้ี  ก็จะส่งผลให้สถานศึกษานั้นรู้ทิศทางการ
ด าเนินงาน มีความคล่องตัวในการบริหาร และสร้างความเข้มแข็งในการปฏิบัติงานบริหาร การจัดการอย่างมีคุณภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุด
กับผู้ที่มีส่วนร่วมกับการจัดการศึกษาแต่โรงเรียนยังประสบปัญหาสุขภาพกายสุขภาพจิตของนักเรียน นัก เรียนที่มีน้ าหนักเกินเกณฑ์ ปัญหา
สุขภาพในช่องปากของนักเรียน ปัญหาการบริโภคและเลือกซื้ออาหารที่ไม่ถูกหลักโภชนาการและการเกิดโรคจากพาหะน าโรค เช่น ยุงลาย และ
โรคติดต่อโควิด 19  ซึ่งต้องป้องกันมิให้เกิดผลกระทบต่อการเรียนรู้ของนักเรียนส่งผลถึงผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน 
     ดังนั้น ทางโรงเรียนได้จัดท าโครงการรักษ์สุขภาพขึ้น เพื่อพัฒนาให้คุณภาพของผู้เรียนดียิ่งขึ้นเพื่อส่งเสริมสุขภาพกาย สุขภาพจิตของผู้เรียน
ตลอดจนให้ผู้เรียนรู้จักบริโภคอาหารที่ปลอดภัยและเฝ้าระวังอันตรายจากผลิตภัณฑ์และโรคต่าง ๆ  ท าให้ผู้เรียนมีสุขภาพดี มีภาวะโภชนาการที่
สมส่วน ปฏิบัติตามสุขบัญญัติอย่างถูกต้อง ส่งผลให้การเรียนรู้ของนักเรียน มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน ท าให้โรงเรียนสามารถก้าวสู่ระดับดีมาก 

วัตถุประสงค์ 
ขอบข่ายและตัวชี้วัดสภาพความส าเร็จ 
หัวหน้าโครงการ นางกิ่งดาว  ซื่อสัตย์ 

  1. เพื่อให้ผู้เรียนมีน้ าหนัก-ส่วนสงูและสมรรถภาพทางกายตาม
เกณฑร์วมทั้งดูแลตนเองให้มีความปลอดภัย 
  2. เพื่อให้ผู้เรียนมสีุขนิสัย สุขภาพกายและสุขภาพจิตทีด่ี 
  3.เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นใหผู้้เรยีนเห็นความส าคญัในการออก
ก าลังกาย 
  4.เพื่อให้ผู้เรียนมภีาวะโภชนาการตามเกณฑม์าตรฐาน 
  5. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ในการเลือกรับประทานอาหารทีม่ี
คุณค่า ถูกหลักโภชนาการ และความปลอดภัย 
  6. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะและปรับเปลีย่นพฤติกรรม รู้เท่า
ทันโรคไขเ้ลือดออกและโรคต่าง ๆ 

1.1 นักเรียนร้อยละ 80 มีน้ าหนัก-ส่วนสูง  และสมรรถภาพทางกายตาม
เกณฑ ์

1.2 นักเรียนร้อยละ 90 มีสุขนิสัย สุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี 

1.3 นักเรียนร้อยละ 100 เห็นความส าคัญในการออกก าลังกาย 

1.4 นักเรียนร้อยละ 80 มีภาวะโภชนาการตามเกณฑ์มาตรฐาน 
1.5 นักเรียนร้อยละ 100 มีความรู้ในการเลือกรับประทานอาหาร

ที่มีคุณค่า ถูกหลักโภชนาการ และปลอดภัย 
1.6 นักเรียนร้อยละ 90  มีความรู้ ทักษะและปรับเปลี่ยน

พฤติกรรม รู้เท่าทันโรคไข้เลือดออกและโรคต่าง ๆ 
ระยะเวลาด าเนินงาน   เริ่มต้นวันที่  1 มิถุนายน พ.ศ. 2564  สิ้นสุดวันที่  30  เมษายน พ.ศ. 2565 

กิจกรรม 
ช่วงเวลา

ด าเนินงาน 
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

การให้บริการอาหารกลางวัน (รับจัดสรรจาก อบต.แดง
ใหญ่) 

มิ.ย. 64 – เม.ย. 65 - นางกิ่งดาว  ซื่อสัตย์ 

การให้บริการอาหารเสริม (นม) (รับจัดสรรจาก อบต.
แดงใหญ่) 

มิ.ย. 64 – เม.ย. 65 - นางสาวสุพิชญา  ผาจันทร์ 

กิจกรรมโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ มิ.ย. 64 – เม.ย. 65 
12,500 

นางพัชริยนันท์   พวงเพียง
งาม 

กิจกรรมโรงเรียนสีขาว มิ.ย. 64 – เม.ย. 65 
1,200 

นางสาวมนัสนันท์   ศร
ศักดา 

กีฬาภายใน สู่ความเป็นเลิศ ม.ค. 65 21,600 นายสยาม    บุตรศรี 
รวมงบประมาณทั้งสิ้น  35,300  



 
รายละเอียดงบประมาณ 

ที ่ รายการ 
งบประมาณ 

รวม 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1 

กิจกรรมที ่1 การให้บริการอาหารกลางวัน    ผู้รับผิดชอบ    นางกิ่งดาว  ซื่อสัตย์ 
งบประมาณอาหารกลางวันได้รับการจัดสรร
งบประมาณจาก อบต.แดงใหญ่ (91x20x100) 

  182,000 182,000 

รวม   182,000 182,000 
 
 

ที ่ รายการ 
งบประมาณ รวม 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

2 
กิจกรรมที ่2 การให้บริการอาหารเสริม (นม)   ผู้รับผิดชอบ   นางสาวสุพิชญา  ผาจันทร์  

อาหารเสริม (นม)   300 300 
รวม    - 

 

ที ่ รายการ 
งบประมาณ 

รวม 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

3 

กิจกรรมที ่3 กิจกรรมโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ   ผู้รับผิดชอบ    นางพัชริยนันท์   พวงเพียงงาม 
ค่าเวชภัณฑ์ยา   1,500 1,500 
ค่าเครื่องวัดอุณหภูมิ   2,000 2,000 
สบู่เหลวล้างมือ/แอลกอฮอล์   7,000 7,000 
หน้ากากอนามัย    1,500 1,500 
ค่ายานพาหนะ  500  500 

รวม  500 12,000 12,500 
 
 

ที ่ รายการ 
งบประมาณ 

รวม 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

4 

กิจกรรมที ่4  กิจกรรมโรงเรียนสีขาว           ผู้รับผิดชอบ    นางพัชริยนันท์  พวงเพียงงาม 
- กิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด      
- ป้ายไวนิลและปา้ยรณรงค์ยาเสพตดิ    1,200 1,200 

รวม  1,200 
 

ที ่ รายการ 
งบประมาณ 

รวม 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

5 กิจกรรมที่ 5 กีฬาสู่ความเป็นเลิศ       ผู้รับผิดชอบ   นายสยาม    บุตรศรี 



กิจกรรมกีฬาภายใน 
ค่าวัสดุ อุปกรณ์   1,000 1,000 
ค่าเหรียญรางวัล/รางวัล 14,000   14,000 
เครื่องเสียง 1,500   1,500 
ค่าจ้างกรรมการ 2,000   2,000 
ค่าวัสดุสนาม 0 1,500  1,500 

รวม 17,500 1,500 1,000 20,000 
กิจกรรมเพื่อความเป็นเลิศ 
ค่าเข้าร่วมกิจกรรม 145 คน คนละ 40 บาท  5,800 0 0 5,800 
ค่าวัสดุอุปกรณ์ (*รวมอุปกรณ์ถ้วยรางวัล 800 และ
การจัดขบวนพาเหรด 5,000) 

0 0 5,800 5,800 

ค่ายานพาหนะ  0 5,000 0 5,000 
ค่าอาหารและน้ าดื่ม (จ านวนนักเรียน 100 คน x 5 
วัน) 

0 5,000 0 5,000 

รวม 5,800 10,000 5,800 21,600 
 

การประเมินผล/เครื่องมือ 
วิธีการ

ประเมินผล 
 

........................................ผู้เสนอโครงการ 
   (นางก่ิงดาว   ซื่อสัตย์)  
 
 .................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
   (                    ) 
 
...................................ผู้อนุมัติโครงการ 
    (นายสนั่น  ขันมัง) 

1. แบบส ารวจการเข้าร่วมกิจกรรม 
2. เกณฑ์การประเมินพฤติกรรมตามตัวบ่งชี้ความส าเร็จ
รายมาตรฐาน 
3. เครื่องมือเก็บข้อมูลผลการประเมินรายบุคคลราย
ห้องเรียน/รายมาตรฐาน 
4. เครื่องมือประเมินความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 

1.สังเกต 
2.สัมภาษณ์ 
3.ตรวจสอบ
ร่องรอย/หลักฐาน
การจัดกิจกรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4. โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน 
สนองมาตรฐานที่ 2 

 
หลักการและเหตุผล 
           มาตรฐานการศึกษาชาติ มีแนวทางการปฏิบัติแก่หน่วยงานการศึกษาเกี่ยวกับแหล่งเรียนรู้ และเป็นแนวทางแห่ง
การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ การสร้างวิถีการเรียนรู้ และแหล่งเรียนรู้ให้เข้มแข็งซึ่งหน่วยงานการศึกษา ส ารวจ จัดหา และ
จัดตั้งแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตทุกรูปแบบและระดมทรัพยากรไม่ว่าจะเป็นบุคลากร งบประมาณ อาคารสถานที่ สิ่งอ านวย
ความสะดวกและอ่ืนๆ ในการสร้างกลไกการเรียนรู้ และสามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ได้ การจัดการศึกษาข้น พ้ืนฐานนั้น 
สถานศึกษาต้องมีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาตามธรรมชาติเต็มศักยภาพ โดยให้
สถานศึกษาด าเนินการด้านการจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ มีอาคารสถานที่เหมาะสมมีการส่งเสริมสุขภาพอนามัย
และความแปลอดภัยของผู้เรียน มีการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ทุกรูปแบบที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง และการเรียนรู้
แบบมีส่วนร่วม มีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องสมุด พ้ืนที่สีเขียว และสิ่งอ านวยความสะดวกพอเพียง และอยู่ในสภาพที่ใช้
การได้ดีมีการจัดและใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกสถานศึกษา 
 ดังนั้นเพื่อเป็นการประกันคุณภาพการศึกษาที่มุ่งเน้นให้เกิดความเท่าเทียมกันทางการศึกษา โดยเน้นกรอบในการจัด
การศึกษาและการบริหารสถานศึกษา ที่จัดกิจกรรมและการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มีการจัดสภาพแวดล้อม
และบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาตามธรรมชาติเต็มศักยภาพ 

วัตถุประสงค์ 
ขอบข่ายและตัวชี้วัดสภาพความส าเร็จ 

หัวหน้าโครงการ   นายขจรศักดิ์  โคตรโยธา 
  1.เพื่อให้สถานศึกษามีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ 
อาคารเรียนมั่นคง สะอาดและปลอดภัย มีสิ่ง
อ านวยความสะดวก พอเพียง อยู่ในสภาพใช้การ
ได้ดี สภาพแวดล้อมร่มรื่น และมีแหล่งเรียนรู้
ส าหรับผู้เรียน 
  2.เพ่ือให้สถานศึกษาจัดโครงการ กิจกรรมที่
ส่งเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของ
ผู้เรียน 
  3.เพ่ือให้สถานศึกษาจัดห้องสมุดที่ให้บริการสื่อ
และเทคโนโลยีสารสนเทศที่เอ้ือให้ผู้เรียนเรียนรู้
ด้วยตนเองและหรือเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 

    1.1 สถานศึกษามีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคารเรียนมั่นคง 
สะอาดและปลอดภัย มีสิ่งอ านวยความสะดวก พอเพียง อยู่ในสภาพใช้
การได้ดี สภาพแวดล้อมร่มรื่น และมีแหล่งเรียนรู้ส าหรับผู้เรียน 
    1.2 สถานศึกษาจัดโครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพอนามัยและ
ความปลอดภัยของผู้เรียน 
     1.3 สถานศึกษาจัดห้องสมุดที่ให้บริการสื่อและเทคโนโลยี
สารสนเทศที่เอ้ือให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเองและเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 

 

ระยะเวลาด าเนินงาน   เริ่มต้นวันที่  1 มิถุนายน พ.ศ. 2564    สิ้นสุดวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2565 
กิจกรรม ช่วงเวลาด าเนินงาน งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1.การปรับปรุงภูมิทัศน์ มิ.ย.2564 – เม.ย.2565 15,000 นายขจรศักดิ์ 
2.ห้องสมุด 3 ดี มิ.ย.2564 – เม.ย.2565 3,000 นางกิ่งดาว   
3. ห้องเรียนน่าอยู่น่าเรียน มิ.ย.2564 – เม.ย.2565 22,500 นางสาวสุพิชญา 
4.โรงเรียนปลอดขยะ มิ.ย.2564 – เม.ย.2565 7,500 นายขจรศักดิ์ 

รวมงบประมาณ  48,000  

 



รายละเอียดงบประมาณ 

ที ่ รายการ 
งบประมาณ 

รวม 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1 

กิจกรรมที ่1 การปรับปรุงภูมิทัศน์    ผู้รับผิดชอบ    นายขจรศักดิ์  โคตรโยธา 
- ปรับปรุงห้องเบญจรงค์ (ติดตาข่ายและกระเบื้อง) - - 3,000  
-ซ่อมแซมประตูโรงเรียน (ด้านทิศตะวันออก)   5,000  
ปรับปรุงทางเดินหลังอาคารประถมศึกษา   2,000  
ปรับภูมิทัศน์   5,000  

รวม - - 15,000  
 

ที ่ รายการ 
งบประมาณ 

รวม 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

2 
กิจกรรมที ่2 ห้องสมุด 3 ดี    ผู้รับผิดชอบ   นางก่ิงดาว    ซื่อสัตย์ 
- วัสดุตกแต่งห้องสมุด 3 ดี - - 3,000  

รวม   3,000  
 

ที ่ รายการ 
งบประมาณ รวม 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

3 

กิจกรรมที ่3  ห้องเรียนน่าอยู่น่าเรียน    ผู้รับผิดชอบ   นางสาวสุพิชญา  ผาจันทร์ 
-ค่าวัสดุอุปกรณ์ตกแต่งห้องเรียน 9 ห้อง 
 ป.1-ม.3 จ านวน 9 ห้อง ห้องละ 2,500   
  =2,500x 9 = 22,500  

- -  
 

22,500 

22,500 
 

รวม   22,500 22,500 
 

ที ่ รายการ 
งบประมาณ 

รวม 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

4 

กิจกรรมที ่5 โรงเรียนปลอดขยะ  ผู้รับผิดชอบ   นายขจรศักดิ์  โคตรโยธา 
กิจกรรม Big Cleaning day     
-อุปกรณ์การท าความสะอาดห้องเรียนและห้อง
พิเศษ 
- ภายในห้องเรียน 
- ภายในห้องน้ า 
- บริเวณในโรงเรียน 

- - 7,500 7,500 

รวม - - 7,500 7,500 
 
 
 



 
การประเมินผล/เครื่องมือ วิธีการประเมินผล  

....................................ผู้เสนอโครงการ 
(นายขจรศักดิ์  โคตรโยธา)  
 
 .....................................ผู้เหน็ชอบโครงการ 
(                        ) 
 
........................................ผู้อนุมัติโครงการ 
  (นายสนั่น  ขันมัง) 

1. แบบส ารวจการเข้าร่วมกิจกรรม 
2. เกณฑ์การประเมินพฤติกรรมตามตัวบ่งชี้ความส าเร็จ
รายมาตรฐาน 
3. เครื่องมือเก็บข้อมูลผลการประเมินรายบุคคลราย
ห้องเรียน/รายมาตรฐาน 
4. เครื่องมือประเมินความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 

1.สังเกต 
2.สัมภาษณ์ 
3.ตรวจสอบ
ร่องรอย/หลักฐาน
การจัดกิจกรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้เป็นพลเมือที่เข้มแข็ง 
สนองมาตรฐานที่  1 

หลักการและเหตุผล 
            การพัฒนานักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน นอกจากการพัฒนาสมองทั้ งซีกซ้ายซีกขวาให้พัฒนาเต็มตาม
ศักยภาพของแต่ละคนแล้ว การพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์เป็นเรื่องส าคัญอีกเรื่องหนึ่งเพราะนักเรียนในระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานเป็นวัยที่จะต้องได้รับการพัฒนาพ้ืนฐานทางด้านจิตใจที่ดีงาม เพ่ือเติบโตไปเป็นพลเมืองที่ดีของชาติใน
อนาคต ซึ่งผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจะมีปัญหาด้านพฤติกรรมมากเพราะเป็นวัยที่ก าลังเรียนรู้ ก าลังปรับตัวกับ
สังคมที่มีทั้งตัวอย่างที่ดีและไม่ดี ซึ่งการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 
2551 คือ มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เกิดสมรรถนะที่ส าคัญ 5 ประการ คือ ความสามารถสื่อสาร ความสามารถในการคิด 
ความสามารถในการแก้ปัญหา ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต และความสามารถในการใช้เทคโนโลยี คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ท่ีต้องการ คือ รักชาติ ศาสน์กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการท างานรักความ
เป็นไทย และมีจิตสาธารณะ ซึ่งสมรรถนะและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 เป็นคุณลักษณะที่จะท าให้ประเทศชาติมีพลเมืองที่มีคุณภาพและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
ไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนและพวกพ้องอันจะน ามาซึ่งความแตกแยกและส่งผลต่อความสงบสุขของบ้านเมือง 
            โรงเรียนบ้านแดงใหญ่(ราษฎร์คุรุวิทยาคาร) ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญในการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพ
ผู้เรียน เพ่ือให้ผู้เรียน กล้า เก่ง ดี มีภูมิคุ้มกัน ซึ่งสอดคล้องกับจุดเน้นการขับเคลื่ อนนโยบายของรัฐบาลด้านการศึกษา ที่
มุ่งเน้นการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมและจิตส านึกประชาธิปไตยรวมถึงการแก้ไขปัญหายาเสพติด ซึ่งปัจจุบันสภาพสังคม
ที่เปลี่ยนแปลงไป ท าให้เยาวชนมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม คุณลักษณะด้านคุณธรรม จริยธรรมลดลง ก่อให้เกิดปัญหาใน
ครอบครัวและสังคม ดังนั้น จึงก าหนดจัดท าโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้เป็นพลเมือที่เข้มแข็ง“กล้า เก่ง ดี มี
ภูมิคุ้มกัน” ขึ้น 

วัตถุประสงค์ 
ขอบข่ายและตัวชี้วัดสภาพความส าเร็จ 
หัวหน้าโครงการ นางบัวทอง  นาค-อก 

เ พ่ือเสริมสร้ างและพัฒนา
ศั ก ย ภ า พ ผู้ เ รี ย น ใ ห้ เ ป็ น
พ ล เ มื อ ง ที่ เ ข้ ม แ ข็ ง  มี
คุณลักษณะ กล้า เก่ง ดี  มี
ภูมิคุ้มกัน 

1.1 นักเรียนร้อยละ 80 มีความสามารถสื่อสาร  สามารถในการคิด  สามารถในการ
แก้ปัญหา 

1.2 นักเรียนร้อยละ 80 มีความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต และความสามารถในการใช้
เทคโนโลยี 

1.3 นักเรียนร้อยละ 80 มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีต้องการ คือ รักชาติ ศาสน์กษัตริย์ 
ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง 

1.4 นักเรียนร้อยละ 80 มีความมุ่งมั่นในการท างาน รักความเป็นไทย และมีจิตสาธารณะ 
ระยะเวลาด าเนินงาน เริ่มต้นวันที่  1  มิถุนายน  พ.ศ. 2564  สิ้นสุดวันที่  30 เมษายน พ.ศ. 2565 

กิจกรรม ช่วงเวลาด าเนินงาน งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
1.เดินทางไกลอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ/เนตรนารี ก.พ. 65 – เม.ย. 65 18,390 ขจรศักดิ์ 
2.วันส าคัญทางศาสนา  
   - วันอาสาฬหบูชา-วันเข้าพรรษา 
   - วันมาฆบูชา 

 
23   ก.ค.  64 
ก.พ. – มี.ค. 65 

1,000 
 
บัวทอง 
บัวทอง 

3. วันส าคัญต่าง ๆ  12,825  



- วันไหว้ครู 
- วันแม่แห่งชาติ 
- วันเด็ก 
- วันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ 

มิ.ย. 64 
9 -12 ส.ค.64 
7 – 8 ม.ค. 65 
21-15 มิ.ย. 64 

มนัสนันท์ 
บัวทอง 
บัวทอง 
ร่มเกล้า 

๔.ปฐมนิเทศ มิ.ย.  64 3,625 มนัสนันท์ 
๕.ปัจฉิมนิเทศ มี.ค.65 9,275 กิ่งดาว 
๖.ประชาธิปไตยในโรงเรียน มิ.ย.. 64 – เม.ย. 65 650 ฝ่ายกิจกรรม นร.   
๗. สภานักเรียน มิ.ย. 64 – เม.ย. 65 3,000 สิทธิชัย 
๘ โรงเรียนวิถีพุทธ 
   - ด้านกายภาพ 
   - ด้านการเรียนการสอน 
   - ด้านการส่งเสริมวิถีพุทธ 
   - ด้านกิจกรรมประจ าวันพระ 
   - ด้านพฤติกรรม ครูผู้บริหารโรงเรียน และ
นักเรียน 

มิ.ย. 64 – เม.ย. 65 
 

18,740 

ฝ่ายกิจกรรม นร. 
ขจรศักดิ๋ 
สิทธิชัย 
ร่มเกล้า 
มนัสนันท์ 
บัวทอง 

๙.โรงเรียนสุจริต 
  - ค่ายคนดี ศรีแดงใหญ่ 
  - ค่ายคุณธรรม ป.1-3 
  - ค่ายคุณธรรม ป.4-ม.3 
  - บริษัทสร้างการดี 

 
มิ.ย. 64 – เม.ย. 65 
มิ.ย. 64 – เม.ย. 65 
มิ.ย. 64 – เม.ย. 65 
มิ.ย. 64 – เม.ย. 65 

 
6,650 

 
บัวทอง 
สุพิชญา 
มนัสนันท์ 
สิทธิชัย 

๑๐.กิจกรรมหน้าเสาธง  มิ.ย. 64 – เม.ย. 65  ครูเวรประจ าวัน 
๑๑.พัฒนาคุณธรรมอัตลักษณ์ “ยิ้มใส ไหว้สวย 
กราบงาม” 

ก.ค. 63 – เม.ย. 64 
1,150 

บัวทอง 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น  75,305  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดงบประมาณ 

ที ่ รายการ 
งบประมาณ 

รวม 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1 

กิจกรรมที ่1 เดินทางไกลอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ/เนตรนารี  ผู้รับผิดชอบ    นายขจรศักดิ์  โคตรโยธา 
- ค่าอาหารกลางวัน (คนละ 1 มื้อ ๆ ละ 50 
บาท) 
-ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 จ านวน 54  คน  

 2,700  2,700 

-ค่าอาหารว่าง (50 บาท ต่อ 1 คน ) 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 จ านวน  33 คน 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 จ านวน  40 คน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 จ านวน 54  คน 

 
 

 
1,650 
2,000 
2,700 

  
1,650 
2,000 
2,700 

- ค่ายานพาหนะขนส่งนักเรียน 5,000   5,000 
- ค่าเบี้ยเลี้ยงครู (240 บาท จ านวน 16 คน)  3,840  3,840 
-ค่าวัสดุอุปกรณ์ (ป.1-3)   500 500 

รวม 5,000 12,890 500 18,390 
 

ที ่ รายการ 
งบประมาณ 

รวม 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

2 

กิจกรรมที ่2   วันส าคัญทางศาสนา ผู้รับผิดชอบ  นางบัวทอง   นาค-อก 
  วันอาสาฬหบูชา-วันเข้าพรรษา 
     - ค่าเทียนพรรษา/หลอดไฟ   500 500 
  วันมาฆบูชา 
    - ค่าชุดสังฆทาน -  500 500 

รวม   1,000 1,000 
 

ที ่ รายการ 
งบประมาณ 

รวม 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

3 

กิจกรรมที ่3 วันส าคัญต่าง ๆ       ผู้รับผิดชอบ   นางสาวมนัสนันท์   ศรศักดา 
วันไหว้ครู 
-รางวัลการประกวดพานไหว้ครู  

  
 

1,000 1,000 

รวม   1,000 1,000 
 วันแม่แห่งชาติ 
-ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จ านวน 145 คน ๆ 
ละ 1 มื้อ ๆ ละ 25 บาท 

  3,625 3,625 

- ค่าของที่ระลึก แม่ดีเด่น 12  คน   1,200 1,200 
- ค่ารางวัลการประกวดกิจกรรม     2,200 2,200 

รวม   7,025 7,025 



 
    วันเด็ก 
- รางวัลการแสดงกิจกรรมวันเด็ก  2,000  2,000 
- ป้ายไวนิล   300 300 
- เครื่องเสียง  2,500  2,500 

รวม  4,500 300 4,800 
 รวม 12,825 

 

ที ่ รายการ 
งบประมาณ 

รวม 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

4 

กิจกรรมที ่4 ปฐมนิเทศ    ผูร้ับผิดชอบ   ครูสยาม    บุตรศรี 
-ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จ านวน 145 คน คน
ละ 1 มื้อ มื้อละ 25 บาท 

 3,625  3,625 

รวม  3,625  3,625 
 

ที ่ รายการ 
งบประมาณ 

รวม 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

5 

กิจกรรมที ่5 ปัจฉิมนิเทศ  ผู้รับผิดชอบ   ครูกิ่งดาว   ซื่อสัตย์ 
- ค่าอาหารว่าง จ านวน 37 คนๆ ละ 1 มื้อ ๆ ละ 
25บาท(อนุบาล 3 ประถมศึกษาปีที่ 6 
มัธยมศึกษาปีที่ 3) 

 925  925 

- ค่าป้ายไวนิล   300 300 
-ค่าท าความสะอาดชุดรับใบประกาศนียบัตร ชุดละ 
20 บาท จ านวน 37 ชุด 

 760  760 

-ค่าวัสดุอุปกรณ์ตกแต่งสถานที่และพิธีการ   2,290 2,290 
-ค่าพานบายศรีส าเร็จรูป   5,000 5,000 

รวม  1,685 7,590 9,275 
 

ที ่ รายการ 
งบประมาณ 

รวม 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

6 

กิจกรรมที ่6 ประชาธิปไตยในโรงเรียน ผู้รับผิดชอบ   สิทธิชัย ค ามี    
-กระดาษเอ 4  จ านวน  2 รมี         300     300 
- ฟิวเจอร์บอร์ด ขนาดเล็ก  จ านวน  7  แผ่นๆละ 
50 บาท 

  350 350 

รวม   650 650 
 
 



 

ที ่ รายการ 
งบประมาณ 

รวม 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

7 

กิจกรรมที่ 7 สภานักเรียน   ผู้รับผิดชอบ   นายสิทธิชัย ค ามี  
- วัสดุอุปกรณ์   400 400 
-ป้ายไวนิล   600 600 
-เสื้อก๊ักสภานักเรียน (ค่าตัดเสื้อตัวละ 200x10)   2,000 2,000 

รวม   3,000 3,000 
 

ที ่ รายการ 
งบประมาณ 

รวม 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

8 

กิจกรรมที่ 8 โรงเรียนวิถีพุทธ 
   - ด้านกายภาพ ผู้รับผิดชอบ   ฝ่ายกิจกรรม นร. 
- ค่าจัดท าป้ายไวนิล พุทธภาษิต   2,000 2,000 

รวม   2,000 2,000 
 

ที ่ รายการ งบประมาณ รวม 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

8 

กิจกรรมที่ 8 โรงเรียนวิถีพุทธ (ศูนย์ปฏิบัติธรรมธรรมวิสุทธาจารย์ บ้านหนองกอย) 
   - ด้านการเรียนการสอน      ผู้รับผิดชอบ  นางบัวทอง   นาค-อก 
ค่าวัสดุด าเนินการตามโครงงานคุณธรรม   2,500 2,500 
 ค่าใช้จ่ายตามโครงการเข้าค่ายปฏิบัติธรรม     
-ค่ารถรับ-ส่ง นักเรียน 1,000   1,000 
-ค่าอาหาร/อาหารว่างนักเรียน (เหมาจ่าย)  
(54 คน x 100บาท x1วัน) 

 5,400  5,400 

-เบี้ยเลี้ยงครู (7คน x 120บาท x 1วัน)  840  840 
 -ค่าวิทยากร (พระสงฆ์) 4,000   4,000 
 -ค่าสถานที่ 2,000 -  2,000 
                                   รวม 7,000 6,240 2,500 15,740 

 

ที ่ รายการ 
งบประมาณ 

รวม 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

8 

กิจกรรมที่ 8 โรงเรียนวิถีพุทธ 
   - ด้านการส่งเสริมวิถีพุทธ   ผู้รับผิดชอบ   นางบัวทอง   นาค-อก 
- ค่ากระดาษ เอ 4 เพ่ือจัดท าสมุดบันทึกท าความดี         500 500 

รวม   500 500 
 



 

ที ่ รายการ 
งบประมาณ 

รวม 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

8 
กิจกรรมที่ 8 โรงเรียนวิถีพุทธ 
    - ด้านกิจกรรมประจ าวันพระผู้รับผิดชอบ  นางบัวทอง   นาค-อก 

รวม - - - - 
 

ที ่ รายการ 
งบประมาณ 

รวม 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

8 

กิจกรรมที่ 8 โรงเรียนวิถีพุทธ 
   - ด้านพฤติกรรม ครูผู้บริหารโรงเรียน และนักเรียน  ผู้รับผิดชอบ   นางบัวทอง  นาค-อก 
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ (กระดาษเอ 4 จ านวน 1 รีม)   300 300 
- ค่าแฟ้ม   200 200 

รวม   500 500 
 

ที ่ รายการ 
งบประมาณ 

รวม 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

9 

กิจกรรมที่ 9 โรงเรียนสุจริต 
  - ค่ายคนดี ศรีแดงใหญ่  ผู้รับผิดชอบ   นางบัวทอง    นาค-อก 
- ค่าสื่อ  วัสดุ  อุปกรณ์จัดกิจกรรมฐาน    1,500 1,500 
                          รวม   1,500 1,500 

 

ที ่ รายการ 
งบประมาณ 

รวม 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

9 

กิจกรรมที่ 9 โรงเรียนสุจริต 
    - ค่ายคุณธรรม ป.1-6   ผูร้ับผิดชอบ   นางสาวสุพิชญา   ผาจันทร์ 
- ค่าวิทยากร (พระสงฆ์)   1,500 1,500 
- ค่าอาหารว่าง (73 x 50)   3,650 3,650 
รวม   5,150 5,150 

 
ที ่ รายการ งบประมาณ รวม 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

9 
กิจกรรมที่ 9 โรงเรียนสุจริต 
- บริษัทสร้างการดี      ผู้รับผิดชอบ  นายสิทธิชัยค ามี 
รวม - - - - 

 
 



 
ที ่ รายการ งบประมาณ รวม 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
10 กิจกรรมที ่10 กิจกรรมหน้าเสาธง ผู้รับผิดชอบ   ครูเวรประจ าวัน 
 รวม     

 

ที ่ รายการ 
งบประมาณ 

รวม 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

11 กิจกรรมที่ 11 พัฒนาคุณธรรมอัตลักษณ์ “ยิ้มใส ไหว้สวย กราบงาม”ผู้รับผิดชอบ  นางบัวทอง  นาค-อก 
- กระดาษท าเกียรติบัตรให้นักเรียน  
ตั้งแต่ชั้น อ.1-ม.3 จ านวน   1 รีม 

  150 150 

-กิจกรรมประกวด ยิ้มใส ไหว้สวย กราบงาม    1000 1000 
รวม   1150 1150 

 
การประเมินผล/เครื่องมือ วิธีการ

ประเมินผล 
 

....................................ผู้เสนอโครงการ 
()  
 
 .....................................ผู้เหน็ชอบ
โครงการ 
() 
 
........................................ผู้อนุมัติโครงการ 
(นายสนั่น  ขันมัง) 

1. แบบส ารวจการเข้าร่วมกิจกรรม 
2. เกณฑ์การประเมินพฤติกรรมตามตัวบ่งชี้ความส าเร็จ
รายมาตรฐาน 
3. เครื่องมือเก็บข้อมูลผลการประเมินรายบุคคลราย
ห้องเรียน/รายมาตรฐาน 
4. เครื่องมือประเมินความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 

1.สังเกต 
2.สัมภาษณ์ 
3.ตรวจสอบ
ร่องรอย/หลักฐาน
การจัดกิจกรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6. โครงการพัฒนาระบบการเรียนรู้  
สนองมาตรฐานที่  2 

 
หลักการและเหตุผล 
 การศึกษาเป็นเครื่องมือส าคัญในการสร้างคน สร้างสังคม และสร้างชาติ เป็นกลไกในการพัฒนาก าลังคนให้มีคุณภาพ 
สามารถด ารงชีวิตอยู่ร่วมกับบุคคลอ่ืนในสังคมได้อย่างเป็นสุข ในกระแสการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของโลกในศตวรรษที่ 21 
รัฐบาลได้ก าหนดเป้าหมายอนาคตประเทศไทยปี 2579 ที่เป็นเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี นโยบาย “ไทยแลนด์ 4.0” และ
เป้าหมายของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ที่สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable 
Development Goals) มาเป็นกรอบในการพัฒนาคนไทยในอนาคตให้มีศักยภาพในการพัฒนาประเทศ มีความพร้อมทั้งกาย ใจ 
สติปัญญา มีทักษะการคิดวิเคราะห์ มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีจิตส านึกวัฒนธรรมที่ดีงาม รู้ค่าความเป็นไทย และมีความรับผิดชอบ 
เป็นรากฐานที่มั่นคงของชุมชนสังคม รักชาติ และสถาบันพระมหากษัตริย์ โรงเรียนบ้านแดงใหญ่ฯ มีหน้ าที่จัดการศึกษาให้กับ
นักเรียนในความรับผิดชอบ ให้มีศักยภาพ สามารถพัฒนาผู้เรียนได้ตามเป้าหมายของประเทศ ซึ่งการจัดการเรียนรู้ที่ดีให้ผู้เรียน มี
หลากหลายวิธี จึงควรจัดให้มีการพัฒนาระบบการจัดการเรียนรู้ เพ่ือพัฒนาผู้เรียนอย่างเต็มศักยภาพ 

วัตถุประสงค์ 
ขอบข่ายและตัวชี้วัดสภาพความส าเร็จ 
หัวหน้าโครงการ นายสยาม  บุตรศรี 

1. เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากร
ทางการศึกษาได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้
ตามแนว Active Learning 
2. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากร
ทางการศึกษาได้จัดกิจกรรมที่ส่งเสริม และ
สนับสนุน การจัดการศึกษา 

1.1 นักเรียนร้อยละ 100 ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ตามแนว Active 
Learning 
1.2 นักเรียนร้อยละ 100 ได้รับการจัดการเรียนรู้บูรณาการหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง      
1.3 นักเรียนร้อยละ 100 ได้เข้าร่วมกิจกรรมสหกรณ์โรงเรียน  
1.4 นักเรียนร้อยละ 100 ร่วมกิจกรรมออมทรัพย์     
1.5 นักเรียนร้อยละ 100 ได้รับการวัดผลประเมินผลด้วยวิธีที่หลากหลายและ
เหมาะสม  
1.6 ครูทุกคนได้รับการนิเทศภายใน  
1.7 ครูทุกคนพัฒนาการจัดการเรียนรู้ด้วย PLC    

ระยะเวลาด าเนินงาน   เริ่มต้นวันที่  1 มิถุนายน พ.ศ. 2564  สิ้นสุดวันที่  30  เมษายน พ.ศ. 2565 
 

กิจกรรม ช่วงเวลาด าเนินงาน งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
จัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Active Learning มิ.ย. 64 – เม.ย. 65 5,000 สยาม 
จัดการเรียนรู้บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มิ.ย. 64 – เม.ย. 65 6,000 บัวทอง 
สหกรณ์โรงเรียน  ตลอดปีการศกึษา 300 มนัสนันท์ 
กิจกรรมออมทรัพย์ มิ.ย. 64 – เม.ย. 65 500 มนัสนันท์ 
การพัฒนาระบบการวัดผลประเมินผล มิ.ย. 64 – เม.ย. 65 17,800 สยาม 
นิเทศภายใน มิ.ย. 64 – เม.ย. 65 500 สนั่น 
พัฒนาการจัดการเรียนรู้ด้วย PLC มิ.ย. 64 – เม.ย. 65 5,000 ............ 

รวมงบประมาณ  35,100  



รายละเอียดงบประมาณ 
 

ที ่ รายการ 
งบประมาณ 

รวม 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1 

กิจกรรมที ่1 จัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Active Learning ผู้รับผิดชอบ     นายสยาม  บุตรศรี 
- กิจกรรมศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาบุลคากรในการ
จัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Active Learning     

5,000  5,000 

รวม  5,000  5,000 
 

ที ่ รายการ 
งบประมาณ 

รวม 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

2 

กิจกรรมที ่2 จัดการเรียนรู้บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ผู้รับผิดชอบ   นางบัวทอง  นาค-อก 
- กิจกรรมศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาบุลคากรในการ
จัดการเรียนรู้บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง   

 
5,000  5,000 

- ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดการเรียนการสอน    1,000 1,000 
รวม  5,000 1,000 6,000 

 

ที ่ รายการ 
งบประมาณ รวม 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

3 

กิจกรรมที ่3    สหกรณ์โรงเรียน  ผู้รับผิดชอบ  นางสาวมนัสนันท์  ศรศักดา 
มีกิจกรรมระดมทุน (หุ้น) จากสมาชิก ไม่ได้ใช้เงิน
งบประมาณ 

- - - - 

- ป้ายสหกรณ์โรงเรียน   300 300 
รวม - - 300 300 

 

ที ่ รายการ 
งบประมาณ 

รวม 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

4 
กิจกรรมที ่4  กิจกรรมออมทรัพย์   ผู้รับผิดชอบ   นางสาวมนัสนันท์ ศรศักดา 
- สมุดบันทึกการออม (ทุกระดับชั้น)   500 500 

รวม   500 500 
 
 
 
 
 
 



ที ่ รายการ 
งบประมาณ 

รวม 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

5 

กิจกรรมที ่5  การพัฒนาระบบการวัดผลประเมินผล   ผู้รับผิดชอบ   นายสยาม บุตรศรี 
- ค่าถ่ายเอกสารแบบทดสอบ (ข้อสอบกลาง)   5,000 5,000 
- ค่ากระดาษ a4 ส าหรับจัดท าแบบทดสอบ และ
รายงานผลการเรียน จ านวน 5กล่อง  

 
 2,800 2,800 

-เอกสาร ป.พ.ต่าง ๆ    10,000 10,000 
รวม   17,800 17,800 

 

ที ่ รายการ 
งบประมาณ 

รวม 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

6 
กิจกรรมที่ 6 นิเทศภายใน    ผู้รับผิดชอบ   นายสนั่น  ขันมัง 
สมุดนิเทศประจ าชั้น    500 500 

รวม   500 500 
 

ที ่ รายการ 
งบประมาณ 

รวม 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

7 

กิจกรรมที ่7  พัฒนาการจัดการเรียนรู้ด้วย PLC    ผู้รับผิดชอบ   นางวัชราภรณ์   ดอนอ่อนเบ้า  
กิจกรรมที่  1  พัฒนาศักยภาพครู โดยใช้
กระบวนการ PLC 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
1.1 จัดกิจกรรมอบรมพัฒนาบุคลากรเชิง
ปฏิบัติการเพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจ
กระบวนการ PLC (ค่าวิทยากร) 

5,000   5,000 

กิจกรรมที่  2  ขับเคลื่อนกระบวนการ PLC เพื่อ
พัฒนาศักยภาพครู 
ขั้นตอนการท างาน 
2.1 ร่วมกันวางแผนและก าหนดเป้าหมายการ
พัฒนา 
2.2 ด าเนินการตามแผนโดยจัดกิจกรรม 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยใช้กระบวนการ PLC 
สัปดาห์ละ  1 ครั้ง 
2. 4.1 ครูรายงานผลการด าเนินการตาม
กระบวนการ PLC รายบุคคลพร้อมทั้งสรุปผลและ
รายงานผลการด าเนินการขับเคลื่อนกระบวนการ 
PLC 

    

รวม 5,000   5,000 
 



การประเมินผล/เครื่องมือ 
วิธีการ

ประเมินผล 
 

  ....................................ผู้เสนอโครงการ 
   (นายสยาม  บุตรศรี)  
 
 .....................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
   (                      ) 
 
........................................ผู้อนมุัติโครงการ 
    (นายสนั่น  ขันมัง) 

1. แบบส ารวจการเข้าร่วมกิจกรรม 
2. เกณฑ์การประเมินพฤติกรรมตามตัวบ่งชี้ความส าเร็จ
รายมาตรฐาน 
3. เครื่องมือเก็บข้อมูลผลการประเมินรายบุคคลราย
ห้องเรียน/รายมาตรฐาน 
4. เครื่องมือประเมินความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 

1.สังเกต 
2.สัมภาษณ์ 
3.ตรวจสอบ
ร่องรอย/หลักฐาน
การจัดกิจกรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7.  โครงการ พัฒนาระบบบริหารจัดการ 
สนองมาตรฐานที่  2 

 
หลักการและเหตุผล 
          การปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ นั้น  มีความมุ่งหมายที่จะจัดการเพ่ือพัฒนาคนไทยให้
เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ เป็นคนดีมีความสามารถและอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างมีความสุข  โดยกระทรวงศึกษาธิการก าหนด
เงื่อนไขและหลักการในการปฏิรูปโดยยึดโรงเรียนเป็นศูนย์กลางในการตัดสินใจ  ให้บุคคลหลายฝ่ายเข้ามามีส่วนร่วมในการ
จัดการศึกษา กระจายอ านาจการบริหารจัดการด้านวิชาการ  งบประมาณ บริหารงานบุคคล  และบริหารทั่วไป  และมีการ
ก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบที่สามารถตรวจสอบได้  โรงเรียนจึงมีฐานะเป็นนิติบุคคล  มีอ านาจปกครอง ดูแล บ ารุง รักษา  
ใช้และจัดหาประโยชน์จากทรัพย์ที่มีผู้บริจาคให้โดยได้รับความเป็นชอบจากคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน    ด้วยเหตุ
ดังกล่าวโรงเรียนจึงต้องปรับกลยุทธ์ในการบริหารจัดการให้สอดคล้องกับหลักการกระจายอ านาจ เน้นการบริหารโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐาน (SBM)  เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษา   พัฒนาบุคลากรทุกกลุ่มให้มี
ความรู้ความสามารถในการบริหารจดการ  การจัดการเรียนการสอนการปฏิบัติงาน  การใช้เทคโนโลยี สร้างเครือข่ายการ
เรียนรู้อย่างกว้างขวาง  ท าการบริหารจัดการความรู้อย่างมีประสิทธิภาพ  จัดบรรยากาศภายในโรงเรียนให้เอ้ือต่อการเรียนรู้  
โดยมีเป้าหมายส าคัญอยู่ที่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเป็นส าคัญ 

วัตถุประสงค์ 
ขอบข่ายและตัวชี้วัดสภาพความส าเร็จ 

หัวหน้าโครงการ  นายสนั่น  ขันมัง 
     1.เพื่อให้มกีารวางแผน
พัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา 
    2. เพื่อให้ทุกภาคส่วนมี
ส่วนร่วมของทุกฝ่ายและการ
ร่วมรับผิดชอบต่อผลของการ
จัดการศึกษาให้มีคุณภาพได้
มาตรฐาน 
   3. เพื่อให้มีการการก ากับ 
ติดตาม ประเมินผลการบริหาร
และการจัดการศึกษา 

1.1 มีการวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

1.2 ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายและการร่วมรับผิดชอบต่อผลของการจัดการศึกษาให้มี
คุณภาพได้มาตรฐาน 

1.3 มีการก ากับ ติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา 

ระยะเวลาด าเนินงาน   เริ่มต้นวันที่  1  มิถุนายน พ.ศ. 2564    สิ้นสุดวันที่   30 เมษายน พ.ศ. 2565 
กิจกรรม ช่วงเวลาด าเนินงาน งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

พัฒนาระบบบริหารจัดการ มิ.ย. 64 – เม.ย. 65  สนั่น 
ระบบประกันคุณภาพภายใน มิ.ย. 64 – เม.ย. 65 800 ร่มเกล้า 
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาฯ มิ.ย. 64 – เม.ย. 65 2,520 สนั่น 
ประชาสัมพันธ์โรงเรียน มิ.ย. 64 – เม.ย. 65 1,000 มนัสนันท์ 
เรียนฟรี 15 ปี  

1. หนังสือเรียน 
2. เครื่องแบบนักเรียน 
3. อุปกรณ์การเรียน 

มิ.ย. 64 – เม.ย. 65  
 
 
 

 
มนัสนันท์ 
สยาม 
สยาม 



4. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
- ด้านวิชาการ(ค่ายวิชาการ (ร.ร.คุณภาพต าบล) 
- ด้านคุณธรรมจริยธรรม(กิจกรรมร.ร.สุจริต) 
- ทัศนศึกษานอกสถานที่(ร.ร.คุณภาพต าบล) 
- บริการด้าน ICT  (ค่าอินเทอร์เน็ต) 

 
 
 
 

 
8,400 

 
 
 
 
สยาม 

พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ มิ.ย. 64 – เม.ย. 65 2,000  
รวมงบประมาณทั้งสิ้น  14,720  

 
 

รายละเอียดงบประมาณ 

ที ่ รายการ 
งบประมาณ 

รวม 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1 กิจกรรมที ่1 พัฒนาระบบบริหารจัดการ   ผู้รับผิดชอบ    นายสนั่น   ขันมัง 
รวม     

 

ที ่ รายการ 
งบประมาณ 

รวม 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

2 

กิจกรรมที ่2 ระบบประกันคุณภาพภายใน    ผู้รับผิดชอบ   นางสาวร่มเกล้า   ณะจ านงค์ 
1. ก าหนดมาตรฐาน /วิเคราะห์ผู้เรียน     
2. จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี (จ านวน 5 เล่ม)   500 500 
3. จัดระบบบริหารและสารสนเทศ     
4. ติดตาม ตรวจสอบคุณภาพ     
5. ประเมินคุณภาพภายใน     
6. ท ารายงานประจ าปี (จ านวน 3 เล่ม)   300 300 
                          รวม   800 800 

 

ที ่ รายการ 
งบประมาณ 

รวม 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

3 

กิจกรรมที ่3 ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาฯ   ผู้รับผดิชอบ  นายสนั่น  ขันมัง    
- ค่าอาหาร จ านวน  9 คน คนละ 2 มื้อ  
มื้อละ 80 บาท   

 1,440  1,440 

- ค่าอาหารว่างและน้ าดื่ม จ านวน 9 คน        
คนละ 4 มื้อ มื้อละ 30 บาท  

 1,080  1,080 

รวม  2,520  2,520 
 
 



 
 

ที ่ รายการ งบประมาณ รวม 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

4 
กิจกรรมที่  4  ประชาสัมพันธ์โรงเรียน    ผู้รับผิดชอบ นางสาวมนัสนันท์   ศรศักดา      
- ค่าวัสดุ (ป้ายไวนิล,แผ่นพับ)    1,000 1,000 

รวม   1,000 1,000 
 

ที ่ รายการ 
งบประมาณ 

รวม 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

5 

เรียนฟรี 15 ปี  ผู้รับผิดชอบ    นายขจรศักดิ์  โคตรโยธา 
1.หนังสือเรียน  : ครูนีฬนันท์  พรมโสดา 

- อนุบาล 1-3 (18 คน) = 3,600   3,600 3,600 
- ป.1-6 (73 คน) = 53,786   53,786 53,786 
- ม.1-3 (54 คน) = 48,862   48,862 48,862 

รวม   106,448 106,448 
2. เครื่องแบบนักเรียน : ครูสยาม   บุตรศรี 

- อนุบาล 1-3 (300x18) = 5,400   5,400 5,400 

- ป.1-6 (360X73) =26,280   26,280 26,280 
- ม.1-3 (450x54) =24,300   24,300 24,300 

รวม   56,280 56,280 

3. อุปกรณ์การเรียน : ครูสยาม   บุตรศรี 
- อนุบาล 1-3 (200x18) = 3,600   3,600 3,600 
- ป.1-6 (390X73) = 28,470   28,470 28,470 
- ม.1-3 (420x54) = 22,680   22,680 22,680 

รวม   54,950 54,950 
4. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  

- ด้านวิชาการ (ค่ายวิชาการ (ร.ร.คุณภาพต าบล) 
- ด้านคุณธรรมจริยธรรม (กิจกรรม ร.ร.สุจริต) 
- ทัศนศึกษานอกสถานที่ (ร.ร.คุณภาพต าบล) 

      - บริการด้าน ICT  (ค่าอินเทอร์เน็ต 700X12) 

  
 
 

8,400 

 
 
 
 

 
 
 
 

รวม  8,400   
 
 
 
 



 

ที ่ รายการ 
งบประมาณ 

รวม 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

6 
กิจกรรมที ่6   พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ    ผู้รับผิดชอบ สิทธิชัย ค ามี 
- ป้ายข้อมูลสารสนเทศ (ข้อมูลบุคลากร/สถิติ)   2,000 2,000 

รวม   2,000 2,000 
 

การประเมินผล/เครื่องมือ วิธีการประเมินผล  
....................................ผู้เสนอโครงการ 
( นายสนั่น    ขันมัง)  
 
 .....................................ผู้เหน็ชอบโครงการ 
(                        ) 
 
........................................ผู้อนุมัติโครงการ 
(นายสนั่น  ขันมัง) 

1. แบบส ารวจการเข้าร่วมกิจกรรม 
2. เกณฑ์การประเมินพฤติกรรมตามตัวบ่งชี้
ความส าเร็จรายมาตรฐาน 
3. เครื่องมือเก็บข้อมูลผลการประเมินรายบุคคลราย
ห้องเรียน/รายมาตรฐาน 
4. เครื่องมือประเมินความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 

1.สังเกต 
2.สัมภาษณ์ 
3.ตรวจสอบร่องรอย/
หลักฐานการจัด
กิจกรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



8. โครงการ โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล 
สนองมาตรฐานที่  2 และมาตรฐานที่ 3 

หลักการและเหตุผล 
            โรงเรียนเป็นองค์กรทางการศึกษาที่ส าคัญที่สุดในการพัฒนาคุณภาพนักเรียน  แนวคิดการพัฒนาคุณภาพ
โรงเรียนจึงเป็นความส าคัญสูงสุดในการปฏิบัติงานของกระทรวงศึกษาธิการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาโรงเรียนใน
ท้องถิ่นชนบทซึ่งนักเรียน  ส่วนใหญ่มักด้อยโอกาสในการได้เข้าเรียนในโรงเรียนที่มีคุณภาพ 
            อย่างไรก็ตาม  จากการรายงานของธนาคารโลก  พบว่า ผลการด าเนินงานพัฒนาการศึกษาของประเทศไทยที่
ผ่านมาประสบผลส าเร็จอย่างยิ่งในการขยายโอกาสทางการศึกษา  ขณะที่คุณภาพของการจัดการศึกษามีแนวโน้ม
ลดลง  โดยมีโรงเรียนเฉพาะที่ตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครเท่านั้นที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเทียบเคียงได้กับค่าคะแนน
เฉลี่ยของประเทศสหรัฐอเมริกา (The World Bank, ๒๐๐๙)   แต่โรงเรียนส่วนใหญ่ที่อยู่ในเขตชนบทยังด้อยคุณภาพ  ทั้ง
ผลการวิจัยยังพบว่า การทุ่มเทท างานจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพเพ่ือพัฒนาเด็กด้อยโอกาสในท้องถิ่นชนบทจะส่ง
ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ (economic returns) ของประเทศอย่างยิ่ง  ทั้งยังลดปัญหาสังคม และส่งผลต่อการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชากรโดยรวม (Newsweek, ๒๐๐๙:Aug ๑.) 
             กระทรวงศึกษาธิการ โดยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตระหนักในความส าคัญดังกล่าว  จึง
ก าหนดนโยบายการพัฒนา “โรงเรียนคุณภาพ” ในท้องถิ่นชนบทเพ่ือให้มีความเพียบพร้อมที่จะเป็นต้นแบบ หรือศูนย์สาธิต
การให้บริการทางการศึกษาที่มีคุณภาพ  ตลอดจนเป็นศูนย์รวม หรือเป็นแหล่งการเรียนรู้ของชุมชน  ท าให้ชุมชนมีส่วนร่วม
และเกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของ  เชื่อมั่นและศรัทธาในการปฏิบัติงานของโรงเรียนและไม่จ าเป็นต้องส่งบุตรหลานไปเรียนใน
เมือง  น าไปสู่การลดค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง โดยโรงเรียนและชุมชนสามารถจัดกิจกรรมอันเป็นประโยชน์บริการและเชื่อม
ความสัมพันธ์กับชุมชนได้อย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ 

วัตถุประสงค์ 
ขอบข่ายและตัวชี้วัดสภาพความส าเร็จ 
หัวหน้าโครงการ นางบัวทอง   นาค-อก 

  1.  เพ่ือพัฒนาโรงเรียนให้เป็น 
“โรงเรียนคุณภาพ” มีความพร้อมและ
ความเข้มแข็งทั้งทางด้าน
วิชาการ  อาชีพ  และการพัฒนา
สุขภาพอนามัย สามารถให้บริการ
การศึกษาแก่นักเรียนอย่างมี
คุณภาพ  เป็นศูนย์พัฒนาครูส าหรับ
โรงเรียนต่าง ๆที่อยู่ใกล้เคียง และมี
กิจกรรมบริการชุมชน            
  2.  เพ่ือเพ่ิมโอกาสการเข้าถึง
การศึกษาท่ีมีคุณภาพส าหรับนักเรียน
ในท้องถิ่นชนบท       
  3.  เพ่ือส่งเสริมความร่วมมือ และ
การมีส่วนร่วมจากชุมชน  องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้น

      1.1 โรงเรียนเป็น “โรงเรียนคุณภาพ” มีความพร้อมและความเข้มแข็งท้ัง
ทางด้านวิชาการ  อาชีพ  และการพัฒนาสุขภาพอนามัย สามารถให้บริการ
การศึกษาแก่นักเรียนอย่างมีคุณภาพ  เป็นศูนย์พัฒนาครูส าหรับโรงเรียนต่าง ๆ 
ที่อยู่ใกล้เคียง และมีกิจกรรมบริการชุมชน 



พ้ืนฐาน  น าไปสู่ความเข้มแข็งของ
โรงเรียนและรองรับการกระจายอ านาจ 

ระยะเวลาด าเนินงาน   เริ่มต้นวันที่  1 มิถุนายน พ.ศ. 2564  สิ้นสุดวันที่  30  เมษายน พ.ศ. 2565 

กิจกรรม 
ช่วงเวลา

ด าเนินงาน 
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา มิ.ย. 64 – เม.ย. 65 2,000 ร่มเกล้า 
พัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น มิ.ย. 64 – เม.ย. 65 44,920 ร่มเกล้า 
ฝึกทักษะอาชีพ 
  - ศิลป์สร้างสรรค์ 
  - งานจักสาน    

มิ.ย. 64 – เม.ย. 65  
10,250 

 
บุญยรักษ์ 
มนัสนันท์ 

ศึกษาแหล่งเรียนรู้ มิ.ย. 64 – เม.ย. 65 32,605 มนัสนันท์ 
ค่ายวิชาการ มิ.ย. 64 – เม.ย. 65 8,450 วัชราภรณ ์
ใช้ ICT ในการบริหารจัดการ มิ.ย. 64 – เม.ย. 65 2,000 สิทธิชัย 
เปิดประตูสู่สถานศึกษา มิ.ย. 64 – เม.ย. 65 1,000 บัวทอง 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น  101,225  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดงบประมาณ 

ที ่ รายการ 
งบประมาณ 

รวม 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1 

กิจกรรมที ่1 พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา     ผู้รับผิดชอบ   ร่มเกล้า  ณะจ านงค์ 
- ค่ากระดาษ ขนาด A4     
- ค่าจัดท ารูปเล่มหลักสูตรสถานศึกษาตามกลุ่ม
สาระฯ (8 กลุ่มสาระฯ กลุ่มสาระละ 1 เล่ม รวม 8 
เล่ม ) 

    

รวม   2,000 2,000 
 
 
 

ที ่ รายการ 
งบประมาณ 

รวม 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

2 

กิจกรรมที ่2 พัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น (เครื่องเบญจรงค์ลายสินไซ)          ผู้รับผิดชอบ   ร่มเกล้า  ณะจ านงค์ 
1.กิจกรรมพัฒนาครูด้านการจัดท าหลักสูตร  
(แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าหลักสูตร และเชิญ
วิทยากรให้ความรู้ในการจัดท าหลักสูตร) 

 
 

 
 

 
 

 
 

- ค่าวิทยากรเก่ียวกับการจัดท าหลักสูตร 1 คน 
จ านวน 1 วัน  

1,200   1,200 

-ค่าอาหารกลางวัน จ านวน 18 คน จ านวน 1 มื้อ 
(70 x18)   

 1,260  1,260 

-ค่าอาหารว่าง จ านวน 18 คน จ านวน 2 มื้อ  
(50x18)  

 900  900 

-ค่าวัสดุอุปกรณ์ (เกียรติบัตร และอุปกรณ์อ่ืนๆ)    1,000 1,000 
2.กิจกรรมศึกษาดูงาน เกี่ยวกับการจัดท าหลักสูตร 
และการเขียนลายเบญจรงค์ 
(สถานที่ศึกษาดูงาน อ าเภอกระทุ่มแบน จังหวัด
สมุทรสาคร) 
- ค่ารถตู้ จ านวน    วัน  2 คนั คันละ     บาท 
(6,000x2) 12,000 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

-ค่าเบี้ยเลี้ยงครู คนละ 240 จ านวน 18 คน 
จ านวน 2 วัน (240x18) 8,640 

    

-ของที่ระลึก 1 ชิ้น   1,000 1,000 
-ค่าท่ีพักจ านวน 1 วัน คนละ 600 บาท จ านวน 
18 คน (600x18) 

 10,800  10,800 



 3.กิจกรรมจัดท าหลกัสูตร และแผนจัดการเรียนรู้ 
3.1 กิจกรรมการจัดท าหลักสูตร 
- ด าเนินการจัดท าหลักสูตร  

 
 

 
 

 
 

 

- ประชุมจัดท าหลักสูตรและแผนการจัดการเรียนรู้ 
จ านวน 2 วัน 

 
 

 
 

 
 

 

-ค่าอาหารกลางวัน จ านวน 18 คน จ านวน 2 มื้อ
(70 x18x2) 

 2,520 
 

 
 

2520 

-ค่าวัสดุอุปกรณ์    2,000 2,000 

-ค่าอาหารว่าง จ านวน 18 คน จ านวน 4 มื้อ  
(50x18x4) 

 3,600  3,600 

รวม 44,920 
     

 รวม     
 
 
 
 
 

ที ่ รายการ 
งบประมาณ 

รวม 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

3 กิจกรรมที ่3 ฝึกทักษะอาชีพ    ผู้รับผิดชอบ   ประภาสิริ  บุตรโส   ศุภาลักษณ์  ไชยธนปรีดากุล      
 1) ศิลป์สร้างสรรค์ (กลุ่มเป้าหมาย ป.4-ม.3) 

- ค่าอาหารว่าง จ านวน 47 คน ๆ ละ 1 มื้อ ๆ ละ 
25 บาท  
หมายเหตุ : ชั้น ป.4-6 จ านวน 20 คน  
ชั้น ม…1-3 จ านวน 27 คน  
รวมทั้งสิ้น 47 คน  

 1,175  1,175 

-ค่าอาหารมัธยม จ านวน 27x50   1,350  1,350 
- ค่าวิทยากร 600   600 
- ค่าวัสดุอุปกรณ์   1,000 1,000 

รวม 600 2,525 1,000 4,125 
2) งานจักสาน (กลุ่มเป้าหมาย ป.4-ม.3) 
- ค่าอาหารว่าง จ านวน 47 คน ๆ ละ 1 มื้อ ๆ ละ 
25 บาท 
หมายเหตุ : ช้ัน ป.4-6 จ านวน 20 คน  

 1,175  1,175 



ช้ัน ม…1-3 จ านวน 27 คน  
รวมทั้งสิ้น 47 คน 
-ค่าอาหารมัธยม จ านวน 27x50   1,350  1,350 
- ค่าวิทยากร 600   600 
- ค่าวัสดุอุปกรณ์   3,000 3,000 

รวม 600 2,525 3,000 6,125 
รวมทั้งสิ้น 10,250 

 
ที ่ รายการ งบประมาณ รวม 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

4 
 
 
 

กิจกรรมที ่4  ศึกษาแหล่งเรียนรู้ (สวนสัตว์นครราชสีมา)  ผู้รับผิดชอบ   มนัสนันท์    ศรศักดา 
กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 
-ค่าเหมาจ่ายรถไป-กลับจ านวน 1 คัน คันละ 
12,000 บาท  

 12,000  12,000 

-อาหารว่างจ านวน 73 คน คนละ 25 บาท   1,825  1,825 
รวม  13,825  13,825 

กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3 
-ค่าเหมาจ่ายรถไป-กลับจ านวน 1 คัน คันละ 
12,000 บาท 

 12,000  12,000 

- ค่าอาหารกลางวัน จ านวน  54 คน ๆ ละ 1 มื้อ 
ๆ ละ 50 บาท 

 2,700  2,700 

-เบี้ยเลี้ยงครู (17 คน คนละ  240  รวม 4,080
บาท) 

 4,080  4,080 

รวม  18780  18780 
รวมทั้งสิ้น 32,605 

 

ที ่ รายการ 
งบประมาณ 

รวม 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

5 

กิจกรรมที ่5  ค่ายวิชาการ (กลุ่มสาระคณิตศาสตร์)  ผู้รับผิดชอบ   วัชราภรณ์   ดอนอ่อนเบ้า  
ค่าวัสดุอุปกรณ์ - - 2,000 2,000 
ค่าอาหารว่าง ป.6 – ม.3  3,450  3,450 
ค่าวิทยากร 3,000   3,000 

รวม 8,450 
 
 
 
 



ที ่ รายการ งบประมาณ รวม 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

6 กิจกรรมที ่6  ใช้ ICT ในการบริหารจัดการ     ผู้รับผิดชอบ  สิทธิชัย   ค าม ี
 วัสดุอุปกรณ์สนับสนุนการใช้สื่อสารสนเทศ (สาย 

LAN) 
- - 2,000 2,000 

รวม 2,000 
 
 

ที ่ รายการ งบประมาณ รวม 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

7 กิจกรรมที ่7 เปิดประตูสู่สถานศึกษา (Open house)    ผู้รับผิดชอบ   บัวทอง   นาค-อก  
 -ค่าป้ายไวนิล - - 300 300 

-ค่าเต้นท์ - 500 - 500 
-ค่าวัสดุอุปกรณ์   200 200 

รวม 1,000 
 

การประเมินผล/เครื่องมือ วิธีการ
ประเมินผล 

 
  ....................................ผู้เสนอโครงการ 
   (นางบัวทอง    นาค-อก)  
 
 ...................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
   (                      ) 
 
......................................ผู้อนมัุติโครงการ 
    (นายสนั่น  ขันมัง) 

1. แบบส ารวจการเข้าร่วมกิจกรรม 
2. เกณฑ์การประเมินพฤติกรรมตามตัวบ่งชี้ความส าเร็จ
รายมาตรฐาน 
3. เครื่องมือเก็บข้อมูลผลการประเมินรายบุคคลราย
ห้องเรียน/รายมาตรฐาน 
4. เครื่องมือประเมินความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 

1.สังเกต 
2.สัมภาษณ์ 
3.ตรวจสอบ
ร่องรอย/หลักฐาน
การจัดกิจกรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



9.โครงการ พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
สนองมาตรฐานที่ 3 

หลักการและเหตุผล 
             พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่2) พ.ศ. 2545 ได้ระบุความมุ่งหมาย
และหลักการจัดการศึกษาในมาตรา 6 ต้องเป็นไปเพ่ือการพัฒนาคนไทยให้สมบูรณ์ทั้งร่างกายจิตใจ สติปัญญาความรู้และ
คุณธรรม สามารถนา มาใช้พัฒนาการอยูร่วมกันกับคนอ่ืนได้อย่างมีความสุขการพัฒนาเยาวชนให้มีคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ให้เป็นคนดีที่พร้อมไปทุกอย่างจากพฤติกรรมเบี่ยงเบน องค์ประกอบที่ส าคัญอย่างหนึ่งได้แก่ การจัดการปกครอง
นักเรียน ซึ่งผู้บริหารสถานศึกษา จะละเลยหรือเห็นเป็นเรื่องเล็กน้อยมิได้ เพราะนักเรียนเป็นปัจจัยและผลผลิตทางการ
ศึกษาที่ส าคัญที่สุด ประกอบกับ นโยบายของกรมสามัญศึกษาเดิมให้โรงเรียนมัธยมศึกษาในสังกัดทั่วประเทศ ได้จัด ดา 
เนินการจัดทา ระบบ ดูแลช่วยเหลือนักเรียน เพ่ือเป็นการสร้างความอบอุ่นใจ และสามารถแกไขปัญหาที่ไม่พึงประสงค์ของ
นักเรียนให้ลดลงตามเจตนารมณ์ดังกล่าวโรงเรียนบ้านแดงใหญ่ (ราษฎร์คุรุวิทยาคาร) ตระหนักถึงความส าคัญของการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียนให้มีความสมบูรณ์พร้อมในลักษณะองค์ประกอบรวมทุกด้าน จึงมอบหมายให้งานระบบการ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน งานระเบียบวินัยนักเรียน งานวิชาการและผู้ที่เกี่ยวข้อง จัดท าโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนตามมาตรฐานของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการขั้น 

วัตถุประสงค์ 
ขอบข่ายและตัวชี้วัดสภาพความส าเร็จ 

หัวหน้าโครงการ  นางสาวมนัสนันท์  ศรศักดา 
   1. เพื่อให้บุคลากรของ
โรงเรียนด าเนินงานในระบบการ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็น
รายบุคคลและป้องกันส่งเสริม
แก้ไขปัญหานักเรียนโดยครูที่
ปรึกษาร่วมมือกับผู้ปกครอง 
ชุมชน อย่างจริงจัง ใกล้ชิด  
   2. เพื่อให้นักเรียนมี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ เป็น
คนดี คนเก่ง และเรียนรู้อย่างมี
ความสุขจากการการก ากับ 
ติดตาม โดยระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 

1.1 นักเรียนร้อยละ 80 มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ เป็นคนดีที่พร้อมไปทุกอย่างจาก
พฤติกรรมเบี่ยงเบน 

1.2 นักเรียนร้อยละ 90 มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ เป็นคนดี คนเก่ง และเรียนรู้อย่างมี
ความสุข 

1.3 นักเรียนร้อยละ 100  ได้รับการดูแลช่วยเหลือ เพื่อเป็นการสร้างความอบอุ่นและ
ก าลังใจ 

1.4 นักเรียนร้อยละ 100  ได้รับการส่งเสริมทักษะในการสร้างอาชีพ 

ระยะเวลาด าเนินงาน   เริ่มต้นวันที่  1 มิถุนายน พ.ศ. 2564   สิ้นสุดวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2565 
กิจกรรม ช่วงเวลาด าเนินงาน งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

ส ามะโนนักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการ มิ.ย. 64 – เม.ย. 65 1,200 เยาวรัตน์ 
เยี่ยมบ้านนักเรียน มิ.ย. 64 – เม.ย. 65 1,800 ครูประจ าชั้น 
เดินทางไกลอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ/เนตรนารี         ธ.ค. 64  ขจรศักดิ์ 
การรู้จักนักเรียนรายบุคคล มิ.ย. 64 – เม.ย. 65 500 ครูประจ าชั้น 
คัดกรองนักเรียน มิ.ย. 64 – เม.ย. 65 1,000 ครูประจ าชั้น 
ส่งเสริมและพัฒนา 
  - โฮมรูม 

มิ.ย. 64 – เม.ย. 65   
ครูประจ าชั้น 



  - ประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน ครูประจ าชั้น 
ป้องกัน ช่วยเหลือ และแก้ไข 
  - กิจกรรมธรรมสวนะพาสุข(ร.ร.วิถีพุทธ) 
  - อบรมเพศศึกษา 
  - พัฒนานักเรียนยากจนพิเศษ กองทุนเพ่ือความ
เสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) 

มิ.ย. 64 – เม.ย. 65  
19,800 

 

 
บัวทอง 
มนัสนันท์ 
สิทธิชัย 

กิจกรรมพัฒนาเด็กพิเศษเรียนร่วม(LD) มิ.ย. 64 – เม.ย. 65 2,000 ศุภาลักษณ์ 
รวมงบประมาณทั้งสิ้น  26,300  

 
รายละเอียดงบประมาณ 

 
ที ่ รายการ งบประมาณ รวม 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1 

กิจกรรมที ่1 ส ามะโนนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ    ผู้รับผิดชอบ    นางสาวเยาวรัตน์  กิจโป้ 
ค่ายานพาหนะ  1,000  1,000 
กระดาษ F4 จ านวน 1 รีม    200 200 

รวม  1,000 200 1,200 
 

ที ่ รายการ 
งบประมาณ 

รวม 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

2 

กิจกรรมที ่2 เยี่ยมบ้านนักเรียน    ผู้รับผิดชอบ   ครูประจ าชั้น 
- ค่ากระดาษ A4.พิมพ์แบบฟอร์มเยี่ยมบ้าน   600 600 
-แฟ้ม/ไส้แฟ้ม จ านวน 9 แฟ้ม   1,200 1,200 

รวม   1,800 1,800 
 

ที ่ รายการ 
งบประมาณ 

รวม 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

3 
กิจกรรมที่ 3 การรู้จักนักเรียนรายบุคคล (SDQ) ผู้รับผิดชอบ   ครูประจ าชั้น 
ค่าวัสดุอุปกรณ์   500 500 

รวม   500 500 
 

ที ่ รายการ 
งบประมาณ 

รวม 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

4 

กิจกรรมที ่5 ส่งเสริมและพัฒนา (อยู่ในกิจกรรมปฐมนิเทศ/ปัจฉิมนิเทศ) 
- โฮมรูม 
- ประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน  ผู้รับผิดชอบ  ครูประจ าชั้น 

รวม     



 

ที ่ รายการ 
งบประมาณ 

รวม 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

6 กิจกรรมที่ 6  ป้องกัน ช่วยเหลือ และแก้ไข 
- กิจกรรมธรรมสวนะพาสุข  (ร.ร.วิถีพุทธ)  ผู้รับผิดชอบ นางบัวทอง   นาค-อก 

 รวม     
 

ที ่ รายการ 
งบประมาณ 

รวม 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

6 กิจกรรมที่ 6  ป้องกัน ช่วยเหลือ และแก้ไข 
- อบรมเพศศึกษา ผู้รับผิดชอบ   นางสาวมนัสนันท์    ศรศักดา 

 - ค่าอาหารกลางวัน จ านวน 54 คน ๆ ละ 1 มื้อ ๆ 
ละ 50 บาท 

 2,700  2,700 

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จ านวน 54 คน คน
ละ 2 มื้อ มื้อละ 25 บาท 

 2,700  2,700 

- ค่าวิทยากร 2 คน คนละ 600 บาท 1,200   1,200 
-ค่าไวนิล   300 300 

รวม 1,200 5,400 300 6,900 
 

ที ่ รายการ 
งบประมาณ 

รวม 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

6 กิจกรรมที่ 6  ป้องกัน ช่วยเหลือ และแก้ไข (ใช้เงินจาก กสศ.) 
- พัฒนานักเรียนยากจนพิเศษ กองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ผู้รับผิดชอบ  นายสิทธิชัย   ค ามี 

 ภาคเรียนที่ 1 ส่งเสริมอาชีพจักสาน     
-ค่าป้ายไวนิล   300   
-ค่าอาหาร 1 มื้อ 9 คนๆ ละ 50 บาท  450   
-ค่าของว่าง 2 มื้อ ๆ ละ25 บาท  1,250   
-ค่าตอบแทนวิทยากร 1 คน 6 ชั่วโมง  1,200    
-ค่าอุปกรณ์อ่ืนๆ   3,000  

 รวม 1,200 2,000 3,000 6,200 
 ภาคเรียนที่ 2 ส่งเสริมอาชีพท าไม้กวาด     
 -ค่าป้ายไวนิล   300   
 -ค่าอาหาร1มื้อ 9 คนๆละ 50 บาท  450   
 -ค่าของว่าง 2 มื้อ ๆ ละ25 บาท  1,250   
 -ค่าตอบแทนวิทยากร 6 ชั่วโมง  1,200    
 -ค่าอุปกรณ์อ่ืนๆ   3,500  
 รวม 1,200 2,000 3,500 6,700 



 

ที ่ รายการ 
งบประมาณ 

รวม 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

7 

กิจกรรมที่  7   กิจกรรมพัฒนาเด็กพิเศษเรียนรวม 9 ประเภท  ผู้รับผิดชอบ   นางสาวศภุาลักษณ์  ไชยธนะปรีดากุล 
-กระดาษA4ใช้ในการจัดท าใบงานและแบบฝึก   1,000 1,000 
- ค่าแฟ้มสะสมผลงาน   1,000 1,000 

รวม   2,000 2,000 
 

การประเมินผล/เครื่องมือ 
วิธีการ

ประเมินผล 
 

....................................ผู้เสนอโครงการ 
(นางสาวมนัสนันท์   ศรศักดา)  
 
 ....................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
(                        ) 
 
........................................ผู้อนุมัติโครงการ 
     (นายสนั่น  ขันมัง) 

1. แบบส ารวจการเข้าร่วมกิจกรรม 
2. เกณฑ์การประเมินพฤติกรรมตามตัวบ่งชี้ความส าเร็จ
รายมาตรฐาน 
3. เครื่องมือเก็บข้อมูลผลการประเมินรายบุคคลราย
ห้องเรียน/รายมาตรฐาน 
4. เครื่องมือประเมินความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 

1.สังเกต 
2.สัมภาษณ์ 
3.ตรวจสอบ
ร่องรอย/หลักฐาน
การจัดกิจกรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 


