
 
  

รายละเอียดแผนงาน/โครงการโรงเรียนวัดประสาทนิกร 
ประจ าปีการศึกษา 2563 

กลยุทธ์ท่ี  1    การพัฒนาผู้เรียนทุกระดับทุกประเภท  (44  โครงการ) 
ล าดับที่ ชื่อโครงการ กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ หมายเหตุ 

1 
พัฒนาศักยภาพการสอนคอมพิวเตอร์สู่ความ
เป็นเลิศทางวิชาการ 

- พัฒนาการเรียนตลอดปีการสอนคอมพิวเตอร์/ฝึกทักษะ
ทางวิชาการ 
- จัดนิทรรศการแข่งขันทักษะวิชาการ 

นายกฤติเดช  ศาริตวรรธน ์
และคณะครูผู้รับผิดชอบโครงการ 
 

50,000 
 

2 ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา 
- ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสูตร
แกนกลาง 

นางราตรี  สมบัติ  
นางนันทนา  แพละออง    ระดับปฐมวัย 
นางสาวอุบลวรรณ ปัญนะ  ระดับประถมศึกษา 
นางสาวทองจันทร์  อุลมาร ระดับประถมศึกษา 
นางจันทิมา อินทรมาตย์  ระดับมัธยมศึกษา 
พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและ
วิชาการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตามค าส่ัง
โรงเรียน  

50,000 

 

3 เรียนรู้สู่ท้องถิ่นอาเซียน - ส ารวจแหล่งเรียนรู้น านักเรียนไปศึกษานอกสถานท่ี 
นางสาวอัญมณี    โอสถ 
และคณะครูผู้รับผิดชอบโครงการ 

10,000 
 

4 วันส าคัญ 
- จัดป้ายนิเทศวันส าคัญและให้นักเรียนมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมวันส าคัญต่างๆ 

นางสาวฉันธิณี     รัตนพันธ์ 
และคณะครูผู้รับผิดชอบโครงการ 

25,000 
 

5 
โครงการส่งเสริมอัจฉริยภาพ Crossword 
Games , A-math , ค าคม  และซูโดกุ 

ใหผู้้เรียนได้รับรางวัลจากการแข่งขันภายนอกตามเป้าหมายท่ี
โรงเรียนก าหนด ให้ผู้ เรียนได้เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม 
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อการเรียนรู้ระหว่างกัน 

นางสาวกนกวรรณ  สมวงศ์       
นางสาวชุตามาส  เย็นบ้านควน 
และคณะครูผู้รับผิดชอบโครงการ 

30,000 
 

ล าดับที่ ชื่อโครงการ กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ หมายเหตุ 



 

6 อยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ – เนตรนารี - ส ารวจสถานท่ี เดินทางพักแรมค้างคืน 
ว่าท่ีร้อยตรีหญิงพจนา  ช่ืนจันทร์ 
และคณะครูผู้รับผิดชอบโครงการ 

250,900 
 

7 ทัศนศึกษานอกสถานท่ี - น านักเรียนทัศนศึกษานอกสถานท่ี 
นางนงค์เยาว์    สิทธิโยธี 
และคณะครูผู้รับผิดชอบโครงการ 

300,000 
 

8 
การพัฒนาศักยภาพการอ่าน คิดวิเคราะห์ 
และเขียนส่ือความ 

- การฝึกทักษะทางภาษาให้ผู้เรียนรู้วิธีการอ่าน   
คิดวิเคราะห์ และเขียนส่ือความด้วยตนเองเพิ่มพูนความรู้
ผู้เรียนเน้นการคิดวิเคราะห์ 

นางสาวทองจันทร์  อุลมาร 
นายอรรถพล หลีน่ิง , นางสาวสุวิตา สุขประวิทย์ 
และคณะครูผู้รับผิดชอบโครงการ 

15,000 
 

9 กีฬาเพื่อสุขภาพ 
- กายบริหารตอนเช้า/การแข่งขันกีฬาสีตามหน่วยงาน
ต่างๆ 

นางนงค์เยาว์   สิทธิโยธี 
นายเจนณรงค์  เกตุนวล 
และคณะครูผู้รับผิดชอบโครงการ 

70,000 
 

10 อนุรักษ์ส่งเสริมงานใบตองและดอกไม้สด 
- ผู้เรียนมีทักษะในการจัดท างานใบตองและดอกไม้สด 
/จัดดอกไม้ในงานต่างๆ 

นางพิริยา  ทองย้อย 
นางกมเลศ  ประสมศรี 

20,000 
 

11 สวนพฤกษศาสตร์ในโรงเรียน - จัดท าระเบียนพันธุ์ไม้และหาพันธไ์ม้มาปลูกเพิ่มเติม 
นางสุวภรย์  ติลภัทร 
คณะครูโรงเรียนวัดประสาทนิกร 

10,000 
 

12 เรียนรู้สู่อาชีพ - กิจกรรมการฝึกอาชีพ 
นายวรพงษ์  เพชรสุวรรณ 
พร้อมด้วยครูมัธยมศึกษาและคณะครู
ผู้รับผิดชอบโครงการ 

50,000 
 

13 ห้องสมุดมีชีวิต - จัดกิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน/กิจกรรมวันส าคัญ 

นางสาวสุภาวดี  พักกระสา 
นางสาววัชราภรณ์  กล่ินอ่อน 
นางสาวกนกวรรณ  สมวงศ์ 
และคณะครูผู้รับผิดชอบโครงการ 

100,000 

 

ล าดับที่ ชื่อโครงการ กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ หมายเหตุ 

14 สภานักเรียนตามวิถีประชาธิปไตย - เลือกต้ังประธานนักเรียน/กิจกรรมหน้าเสาธง 
นางสาวฉันธิณี   รัตนพันธ์ 
และคณะครูผู้รับผิดชอบโครงการ 

10,000 
 



 

15 ธนาคารโรงเรียน 
- รับฝากเงินทุกวัน/เก็บเงินฝากทุกสัปดาห์/ตรวจสอบ
บัญชีทุกเดือน 

นางนงค์เยาว์  สิทธิโยธี 
และคณะครูผู้รับผิดชอบโครงการ 

5,000 
 

16 
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  5 กลุ่ม
สาระการเรียนรู ้

- สอนเสริมเพ่ิมศักยภาพนอกเวลาเรียนทุกกลุ่มสาระ/นักเรียน
ทดลองท าข้อสอบPre O-Net 
- สอนเสริมเพ่ือเตรียมความพร้อมในการศึกษาต่อระดับชั้นที่สูงข้ึน/
จัดกิจกรรมกิจกรรมแข่งขันสารานุกรมไทยระดับโรงเรียน 

นางราตรี  สมบัติ 
และคณะครูโรงเรียนวัดประสาทนิกร
ผู้รับผิดชอบโครงการ 

100,000 

 

17 ห้องเรียนคู่ขนานเด็กออทิสติก 
- จัดห้อง/หาส่ืออุปกรณ์เพื่อการพัฒนากิจกรรม               
ออทิสติก 

1. นางสุจินต์ ทองขาว  
2. นางสาวชุลีพร  อิสโร 
3. นางสาวจันทร์เพ็ญ ทองอยู่  
4. นางสาวนฤมล นุ้ยบ้านด่าน  

30,000 

 

18 ภาษาสู่โลกกว้าง 

- Back to school        - Morning talk 
ค่ายภาษาอังกฤษ English Camp: Not Natives, Try To 
Speak                  - Christmas day 
Active learning  

1. นางสาวกรรณิการ์  นาคะวัจนะ 
2. นางจันทิมา  อินทมาตย์  
3. นางสาวชลธิดา โมระมัด 
4. นางวัลลภา พัฒนสมบัติ  
5. นางสาวสุรีพร ไชยเอียด 
6. นางสาวอรชร  วิชัยดิษฐ์ 

30,000 

 

19 เดิน-วิ่ง  สมาธิวิสาขะพุทธบูชา - กิจกรรมเดิน-วิ่ง  สมาธิวิสาขะพุทธบูชา 
1. นางนงค์เยาว์    สิทธิโยธี 
2. นายกฤติเดช   ศาริตวรรธน์ 
3. นายพรภิรมย์  ทองร่วง 

7,500 
 

ล าดับที่ ชื่อโครงการ กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ หมายเหตุ 

20 ส่งเสริมทักษะทางคณิตศาสตร์ - กิจกรรมแข่งขันเกมคณิตศาสตร์เรลล่ี 

1. นางสาวอุบลวรรณ   ปัญนะ 
2. นางสาววาสนา สุมาตรา 
3. นางชุติมา   สังข์ประภัสสร 
4. นางสาวชุตามาส  เย็นบ้านควน 
5. นางจารุวรรณ  ศิลาวิหก 

50,000 

 



 

6. คณะครูโรงเรียนวัดประสาทนิกร 

21 วงดนตรีสติง 
- จัดการเรียนการสอนวิชาดนตรีโดยให้นักเรียนลงมือปฏิบัติจริง  
- จัดต้ังวงดนตรีสตริง  ระดับมัธยมศึกษา 
- นักเรียนมีส่วนร่วมการจัดกิจกรรมและออกงานต่าง ๆ  

1.นายสกรรจ์  บูรณาอารีย์พงษ์ 
2.นางสาวอาทิตยา  ปิ่นแก้ว 63,770 

 

22 วงโยธวาทิต 
- ฝึกซ้อมวงโยธวาทิตโรงเรียนเพื่อการร่วมงานและ
กิจกรรมต่างๆท้ังภายในโรงเรียนและภายนอกสถานท่ี 

1.นายสกรรจ์  บูรณาอารีย์พงษ์ 
120,000 

 

23 ส่งเสริมศักยภาพเด็กปฐมวัย - กิจกรรมประสานสัมพันธ์ พ่อ แม่ ลูก 

1.นางนันทนา  แพละออง 
2.นางสาวาสุวรรณี  แก้วเพ็ชร 
3.นางสาวรัตติยา   ทองสุข 
4.นางสาวกัลยาณี แก้วสวัสด์ิ 
5.นางสาวธมลวรรณ  เหมือนใจ 
6. นางสาวอรพินท์  จีนกีม 
7.นางสาวจุฑารัตน์  ช่วยเพ็ชร 

5,000 

 

24 ดนตรีไทย - กิจกรรมซ้อมดนตรีไทย นางสาวนันท์นภัส  โมระมัต 20,000  

25 นิทรรศการศิลปะกับชีวิต 
- ให้ผู้ท่ีมีความสนใจทางศิลปะแสดงผลงานทางศิลปะ
และแลกเปล่ียนความคิดเห็นร่วมกัน 

นายจิตตินันท์   แก้วผอม  
และคณะครูผู้รับผิดชอบโครงการ 

30,000 
 

ล าดับที่ ชื่อโครงการ กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ หมายเหตุ 

26 ก่อต้นกล้าภาษาหรรษา 
- ฝึกทักษะการอ่านค าศัพท์ภาษาอังกฤษพื้นฐานนักเรียน 
ป.1-3 ภาคเรียนละ  250 ค า 

นางสาวอรชร  วิชัยดิษฐ์ 
และคณะครูผู้รับผิดชอบโครงการ 

5,000 
 

27 ประติมากรรม - การฝึกงานปั้นพื้นฐานนักเรียนช้ัน ป.4-6 ,  ม.1-3 นายจิตตินันท์  แก้วผอม 35,000  

28 กีฬาเพื่อสุขภาพเด็กปฐมวัย 
- ฝึกซ้อมกีฬาเพื่อเข้าแข่งขันในระดับต่างๆ/ ทดสอบ
สมรรถภาพทางกาย 

นางนันทนา  แพละออง 
และคณะครูผู้รับผิดชอบโครงการ 

20,000 
 

29 หนูน้อยรักการอ่าน - ส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่างหลากหลาย 
นางสาวธมลวรรณ  เหมือนใจ 
และคณะครูผู้รับผิดชอบโครงการ 

10,000 
 

30 ส่งเสริมพัฒนาการท้ัง 4 ด้านของเด็กปฐมวัย - ส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่างหลากหลาย นางสาวกัลยาณี  แก้วสวัสด์ิ 10,000  



 

และคณะครูผู้รับผิดชอบโครงการ 

31 สืบสานมนต์เสน่ห์เพลงลูกทุ่ง ฝึกซ้อมวงดนตรีลูกทุ่งเพื่อร่วมกิจกรรมและการแข่งขัน 
นายสกรรจ์  บูรณาอารีย์พงษ์ 
และคณะครูผู้รับผิดชอบโครงการ 

246,090 
 

32 
พัฒนาศักยภาพผู้เรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์ 
และคณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 1-6 และมัธยมศึกษาปีท่ี 1-3  

การฝึกให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ทักษะการคิดวิเคราะห์ ทักษะ
ทางคณิตศาสตร์ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และ
ทักษะการใช้เทคโนโลยี 

ครูผู้สอนกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะ
ครูผู้รับผิดชอบโครงการ 

220,000 
 

33 แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น การรวบรวมแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น  
นางพิริยา  ทองย้อย 
และคณะครูผู้รับผิดชอบโครงการ 

20,000 
 

34 
ส่งเสริมสนับสนุนนักเรียนท่ีมีความสามารถ
พิเศษทุกระดับสู่ความเป็นเลิศ 

นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันในระดับเขตพื้นท่ี/ระดับ
ภาค/ระดับประเทศ 

นางราตรี  สมบัติ 
และคณะครูผู้รับผิดชอบโครงการ 

190,000 
 

35 
พัฒนาคุณภาพด้วยเทคโนโลยีการศึกษา
ทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) 

ปรับปรุงระบบ DLIT ให้มีความทันสมัยมากขึ้น 
จัดอบรมให้ความรู้กับครูและบุคลากรทางการศึกษา 

นายกฤติเดช  ศาริตวรรธน ์
นายพรภิรมย์   ทองร่วง 
และคณะครูผู้รับผิดชอบโครงการ 

50,000 
 

ล าดับที่ ชื่อโครงการ กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ หมายเหตุ 

36 โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 
นักเรียนระดับปฐมวัยทุกคนมีความสามารถเกี่ยวกับ
วิทยาศาสตร์ เกิดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 

นางอรพนิท์  จีนกิ้ม 
และคณะครูผู้รับผิดชอบโครงการ 

12,000 
 

37 โครงการหนูน้อยรักสุขภาพ 
เด็กปฐมวัยทุกคนได้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง 
 มีสุขนิสัยท่ีดี 

นางสาวสุวรรณี   แก้วเพ็ชร 
และคณะครูผู้รับผิดชอบโครงการ 

10,000 
 

38 โครงการคลินิกภาษา 
คัดเลือกนักเรียนท่ีการอ่านไม่คล่องเขียนไม่คล่องและ
ลายมือท่ีอ่านยากฝึกฝนและท าการทดสอบ 

นางสาววัชราภรณ์  กล่ินอ่อน 
และคณะครูผู้รับผิดชอบโครงการ 
 

10,000 
 

39 
โครงการดีเจ (DJ) น้อย นักประชาสัมพันธ์ใน
โรงเรียน 

รับสมัครนักเรียนเข้าคัดเลือกเป็นดีเจน้อย 
จัดกิจกรรมดีเจเสียงใส ใส่ใจสาระ 

นางสาวชุตามาส  เย็นบ้านควน 
นางสาวธัญลักษณ์  กาลพัฒน์ 
นางสาวอรชร       วิชัยดิษฐ์ 

10,000 
 



 

 

40 โครงการทบทวนความรู้สู่ช้ันเรียน 

นักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ต้องมีการเรียน
ปรับพื้นฐานความรู้ในรายวิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ  

1.นางสาวทองจันทร์  อุลมาร   
2.นางสาวอุบลวรรณ  ปัญนะ 
3.นางสาวอรอนงค์  อ่องไล่      
4.นางสาวชญช์ชิดา  โมระมัต 

5,000 

 

41 เรียนรู้สนุกคิด.............พิชิตภาษา 

กิจกรรมส่งเสริมสมรรถนะส าคัญของผู้ เรียน  English 
makeover กิจกรรมส่งเสริมการฟังและคิด Cinema and 
music กิจกรรมการแข่งขันทักษะ Crossword vocabulary 
Hints กิจกรรมส่งเสริมการอ่านและนันทนาการ Easy and 
fun Karaoke reading กิจกรรมการวัดและประเมินตาม
สภาพจริง Storytelling face to face Classroom  

นางสาวชญช์ชิดา  โมระมัต  
นางจันทิมา อินทรมาตย์ 

2,500 

 

ล าดับที่ ชื่อโครงการ กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ หมายเหตุ 

42 สืบสานกลอนไทยในวรรณคดีไทย 
การอ่านและใช้ภาษาผ่านบทร้อยกรอง กลอนประเภท
ต่าง ๆ ทุกสัปดาห์ การแสดงบทบาทสมมติ  คู่ขวัญ 
วรรณคดีไทย 

นายอรรถพล  หลีนิ่ง  
นางสาวทองจันทร์  อุลมาร 
นายเอกพันธ์  เจริญศิริ 
นางสาวสุวิตา  สุขประวิทย์ 
และคณะครูรับผิดชอบโครงการ 

5,000 

 

43 
สอนซ่อมเสริมเพื่อพัฒนาทักษะ “การอ่านออก
เขียนได้” ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 

กิจกรรมการสอนซ่อมเสริม ตลอดปีการศึกษา 

กิจกรรมการเรียนการสอน 

- อ่าน -เขียน  บัตรค า ค าพื้นฐาน 

- การสอนภาษาไทยแบบแจกลูกค าและสะกดค า 

- การอ่านออกเสียงและประสมค า 

- เขียนตามค าบอกทุกวัน 

1. นางราตรี  สมบัติ 
2. นางสาวชุตามาส  เย็นบ้านควน 
3. นางสาวธัญลักษณ์  กาลพัฒน ์
 

15,000 

 

รวม 25,477,760  



 

 
- 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
กลยุทธ์ที่ 2   ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม วิถีชีวิต ความเป็นไทยตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ( 11 โครงการ ) 

ล าดับที ่ ชื่อโครงการ กิจกรรม ผู้รบัผิดชอบ งบประมาณ หมายเหต ุ

1 ธนาคารความดี 

กิจกรรมวินัยสร้างตัว  คุณธรรมสร้างใจ 
-  นักเรียนเข้าแถวรอรับอาหารกลางวัน 
-  นักเรียนเดินแถวเปล่ียนห้องเรียน 
-  ฝึกสวดมนต์ท านองสรภัญญะทุกวันศุกร์ 
กิจกรรรมงามอย่างไทย 
-  การท าความเคารพ 
-  การพูดจาไพเราะ 
-  การแต่งกายชุดไทยประยุกต์และชุดผ้าพื้นเมืองทุกวันศุกร์ 
กิจกรรมท าความดีเพื่อพ่อ 
-  บันทึกความดีในสมุดบันทึกหรือกล่องความดี 
-  กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาวัดและชุมชนใกล้เคียงให้นักเรียน
ช่วยเหลือผู้สูงอายุและงานต่าง ๆ ในโรงเรียนและชุมชน 

นางสาวธัญลักษณ์ กาลพัฒน์ 
และคณะครูผู้รับผิดชอบโครงการ 

15,000 

 

2 
อนุรักษ์ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
ไทย 

- จัดฝึกซ้อมร ากลองยาวร่วมงานประเพณีฝึกร าไทยร่วมงาน
โรงเรียนและชุมชน 
- กิจกรรมนาฏศิลป์ไทยสู่ชุมชน การร่วมงานกิจกรรมชุมชน 

นางสาวอาทิตยา ปิ่นแก้ว 
และคณะครูผู้รับผิดชอบโครงการ 70,000 

 



 

3 
การพัฒนาการด ารงชีวิต 
ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

- กิจกรรมการด าเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง นางสาวภัทรา  นาคสิงห์ 
และคณะครูผู้รับผิดชอบโครงการ 

10,000 
 

4 
ค่ายพัฒนาคุณธรรม  จริยธรรม
นักเรียน 

- น านักเรียนเข้าค่ายพัฒนาคุณธรรม  จริยธรรมนักเรียน นางสาวฉันธิณี  รัตนพันธ ์
และคณะครูผู้รับผิดชอบโครงการ 
 

150,000 
 

ล าดับที ่ ชื่อโครงการ กิจกรรม ผู้รบัผิดชอบ งบประมาณ หมายเหต ุ

5 
บรรพชาสามเณร-ธรรมจาริณี 
ภาคฤดูร้อน 

- ส่งเสริมให้นักเรียนได้ศึกษาค าสอนทางพระพุทธศาสนา/ใช้
เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ห่างไกลจากยาเสพติด และอบายมุข
ทุกชนิด 

นางสาวอัญมณี  โอสถ  
และคณะครูผู้รับผิดชอบโครงการ 10,000 

 

6 โรงเรียนวิถีพุทธ 

กิจกรรมเข้าวัดทุกวันพระ 
    - ท าบุญใส่บาตร ฟังเทศน์ 
กิจกรรมเตือนใจ ในรั้วโรงเรียน 
    - ท าป้ายพุทธศาสนสุภาษิต ข้อคิดเตือนใจ 
กิจกรรมยิ้มง่าย ไหว้สวย  
    - น้องไหว้พี่ พี่รับไหวน้้อง 
กิจกรรมบริหารจิตเจริญปัญญา 
    - สวดมนต์นั่งสมาธิก่อนเข้าเรียนเช้า-บ่าย 

 
 
 
นางจารุวรรณ  ศิลาวิหก 
และคณะครูผู้รับผิดชอบโครงการ 
 

5,500 

 

7 ค่ายอาสาพัฒนาชุมชน - พัฒนาชุมชน ช่วยเหลือชุมชนตามความเหมาะสม 
นายจิตตินันท์  แก้วผอม 
และคณะครูผู้รับผิดชอบโครงการ 

32,500 
 

8 เกษตรกลางเมือง 

- จัดซื้อชุดปลูกผักไฮโดรโพนิกส์แบบส าเร็จรูป 1 ชุด  
- ติดต้ังและตรวจสอบความเรียบร้อยของระบบน้ า 
- จัดท าการเพาะเมล็ดตลอดปีการศึกษาจ านวน 6 รอบ โดยมี
แนวทางปฏิบัติในแต่ละรอบ 

นางสาวภัทรา  นาคสิงห์ 
และคณะครูผู้รับผิดชอบโครงการ 
 

30,000 

 

9 สืบสานและอนุรักษ์วัฒนธรรม - นักเรียนระดับปฐมวัยได้ร่วมการสืบสานและอนุรักษ์ นางสาวรัตติยา  ทองสุข 3,000  



 

ไทยระดับปฐมวัย วัฒนธรรมไทยในการแต่งกายแบบไทยและการร่วมกิจกรรมวัน
ส าคัญทางศาสนา – จัดกิจกรรมประกวดหนูน้อยไหว้สวย/จัด
กิจกรรมการละเล่นพื้นบ้าน 

และคณะครูผู้รับผิดชอบโครงการ 

ล าดับที ่ ชื่อโครงการ กิจกรรม ผู้รบัผิดชอบ งบประมาณ หมายเหต ุ

10 ลูกเสือน้อย ร้อยวินัย 
- นักเรียนปฐมวัยได้รับการฝึกฝนทักษะด้านการมีระเบียบวินัย
ของลูกเสือ 

นางนันทนา  แพละออง 
และคณะครูผู้รับผิดชอบโครงการ 

5,000 
 

11 หนูน้อยพอเพียง 

กิจกรรมท่ี 1 ประดิษฐ์ของเล่นจากวัสดุธรรมชาติและเศษวัสดุ 
กิจกรรมท่ี 2 เปเปอร์มาเช่ร์ 
กิจกรรมท่ี 3  ดอกไม้จากซองขนม และซองวัสดุอื่นๆ 
กิจกรรมท่ี 4  กระปุกออมสินขวดน้ า 
กิจกรรมท่ี 5 ประดิษฐ์ของใช้จากถุงนมโรงเรียน 
กิจกรรมท่ี 6 พวงกุญแจจากฝากขวดน้ า 
กิจกรรมท่ี 7  ปลูกสมุนไพรในแก้วพลาสติก 
กิจกรรมท่ี 8 ปลูกผักในแก้วพลาสติก 

นางสาวจุฑารัตน์  ช่วยเพชร   
และคณะครูผู้รับผิดชอบโครงการ 

10,000  

รวม 341,000  

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
กลยุทธ์ท่ี 3  ขยายโอกาสทางการศึกษาเข้าถึงบริการข้ันพ้ืนฐานให้ผู้เรียนได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มศักยภาพและมีคุณภาพ  ( 11 โครงการ ) 

ล าดับที่ ชื่อโครงการ กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ หมายเหตุ 

1 อาหารกลางวัน 

- ปรับปรุงสถานท่ี โต๊ะ เก้าอี้/ จัดบริการอาหารกลางวันให้กับ
นักเรียน 

นางบรรจง  สว่างวงศ์ 
นางนันทนา  แพละออง 
นางราตรี  สมบัติ  
นางศรีวิลัย  มลอุ่น 
นางพิริยา  ทองย้อย 

3,500,000 

 

2 สวัสดิการโรงเรียน - ให้บริการสินค้าราคาถูกแก่นักเรียนและบุคลากรภายนอก 

นางนงค์เยาว์  สิทธิโยธี 
นางบรรจง  สว่างวงศ์ 
นางสาวทองจันทร์  อุลมาร  
นางชุติมา  สังข์ประภัสสร 
นางจารุวรรณ  ศิลาวิหก   
นางสาวอรชร  วิชัยดิษฐ์ 
นายอรรถพล  หลีนิ่ง  
นายเอกพันธ์  เจริญศิริ 

70,000 

 

3 บริการสุขภาพ 
- ตรวจสุขภาพฟัน/ส ารวจน้ าหนักส่วนสูงบริการอมฟลูออไรด์ 1 
ครั้ง/เดือน 

นางสาวอุบลวรรณ  ปัญนะ 
นางกมเลศ  ประสมศรี 
นางโสภา  สุขเจริญ 
นางสาวทองจันทร์  อุลมาร 
นายอรรถพล  หลีนิ่ง  
นายเอกพันธ์  เจริญศิริ 
 

20,000 

 

ล าดับที่ ชื่อโครงการ กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ หมายเหตุ 



 

4 บริการเด็กด้อยโอกาส - ส ารวจ ศึกษา จัดกิจกรรมพัฒนาทางด้านปัญญาเป็นรายกรณี 

นางสุจินต์   ทองขาว 
นางสาวทองจันทร์  อุลมาร 
นางสาวกนกวรรณ  สมวงศ์  
นางสาวชุลีพร   อิสโร 
นางสาวจันทร์เพ็ญ  ทองอยู่   
นางสาวนฤมล  นุ้ยบ้านด่าน 

7,000 

 

5 

โครงการห้องห้อง (Student 
Support  Services : SSS)  
ศูนย์บริการเรียนรวมโรงเรียน
วัดประสาทนิกร 

ผู้เรียนท่ีมีความต้องการจ าเป็นพิเศษได้รับการพัฒนาให้มี
ความรู้ ความสามารถ ทักษะท่ีจ าเป็น ในการจัดการเรียนรวม  
มีส่ือ วัสดุ อุปกรณ์ ท่ีพอเพียง  

นางสุจินต์  ทองขาว 
และคณะครูผู้รับผิดชอบโครงการ 

10,000 

 

5 คุ้มครองความปลอดภัย 
- รับส่งนักเรียนข้ามถนนท้ังตอนเช้าและตอนบ่าย/จัดท าแผน
มาตรการรักษาความปลอดภัยในโรงเรียน 

นายพรภิรมย์   ทองร่วง 
นายวรพงษ์  เพชรสุวรรณ 
นายเจนณรงค์  เกตุนวล 

10,000 
 

6 สายสัมพันธ์บ้านกับโรงเรียน - ครูประจ าช้ันออกเยี่ยมบ้านนักเรียนเดือนละ 1 ครั้ง 
นางจันทิมา  อินทรมาตย์ 
และคณะครูผู้รับผิดชอบโครงการ 

15,000 
 

7 
อาหารเสริมส าหรับเด็ก
ปฐมวัย 

- บริการอาหารเสริมนมโอวัลตินและขนมปังให้กับนักเรียน
ระดับช้ันปฐมวัย 

นางสาวจุฑารัตน์  ช่วยเพชร 
และคณะครูผู้รับผิดชอบโครงการ 

160,000 
 

8 วันแห่งความส าเร็จ 

- จัดพิธีมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อยและมอบวุฒิบัตรนักเรียนท่ี
ส าเร็จการศึกษา ช้ัน ป.6 และ  ม.3 
- มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนท่ีประสบความส าเร็จ 

นางนันทนา  แพละออง 
นางสาวกัลยาณี   แก้วสวัสด์ิ 
นางสาวธมลวรรณ  เหมือนใจ  
นางสาวสุวรรณี  แก้วเพ็ชร 
นางกมเลศ    ประสมศรี
นางสาวชญช์ชิดา  โมระมัต 
นางสาวรัตติยา   ทองสุข  

100,000 

 



 

นางอรพนิท์  จีนกิ้ม 
นางสาวอุบลวรรณ  ปัญนะ  
นางสาวกาญจนา  ไข่คงรอด 
นางสาวทองจันทร์   อุลมาร    
นายจิตตินันท์  แก้วผอม 

 
ล าดับที่ ชื่อโครงการ กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ หมายเหตุ 

10 แนะแนว 
 

- น านักเรียนเข้าชมนิทรรศการวิชาการตามโรงเรียนต่างๆ/แนะแนว
แหล่งเรียนต่อส าหรับนักเรียนช้ัน ป.6 และ ม.3 
- น านักเรียนเข้าชมนิทรรศการวิชาการตามโรงเรียนต่างๆ/แนะแนว
แหล่งเรียนต่อส าหรับนักเรียนช้ัน ป.6 และ ม.3 
- คลินิกวัยใสให้ค าแนะน าปรึกษาปัญหาด้านสุขภาพกายและ
สุขภาพจิตใจ 
- เพื่อให้นักเรียนมีทักษะในการด าเนินชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่น
ได้เหมาะสม และเรียนรู้อย่างมีความสุข   

นางสาวกาญจนา  ไข่คงรอด 
และคณะครูผู้รับผิดชอบโครงการ 

10,000  

11 ปรับเปล่ียนพฤติกรรมเพื่อลด
พุง ลดโรค 

- ส ารวจ รวบรวมข้อมูลของนักเรียนโรงเรียนวัดประสาทนิกรท่ีมี
น้ าหนักตัวเกินเกณฑ์มาตรฐาน รวมท้ังนักเรียนท่ีมีภาวะเสี่ยง 
- อบ รม ให้ ค ว า ม รู้ ท่ี ถู ก ต้ อ ง ใ น เ รื่ อ ง  โ ภ ชนา ก า รอ า ห า ร                  
การออกก าลังกายและการจัดการกับอารมณ์ที่เหมาะสม 
- ออกก าลังกาย กายบริหาร การเล่นกีฬา ท่ีถูกต้อง 
- ควบคุมการรับประทานอาหารของนักเรียนท่ีมีน้ าหนักตัวเกิน
เกณฑ์มาตรฐาน รวมท้ังนักเรียนท่ีมีภาวะเสี่ยง 
- บันทึกการบริโภคอาหารตามหลักโภชนาการท่ีถูกต้องและค านวณ
แคลอรี่ของอาหารแต่ละมื้อ 
- บันทึกกิจกรรมการออกก าลังกาย กายบริหารการเล่นกีฬา 
- การให้ความรู้เสียงตามสายในเร่ือง โภชนาการอาหาร    การออก

นางสาวอุบลวรรณ  ปัญนะ  
และคณะครูผู้รับผิดชอบโครงการ 

23,565  



 

ก าลังกายและการจัดการกับอารมณ์ที่เหมาะสม 
   รวม 3,925,565  

 

 
กลยุทธ์ท่ี 4  การพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา  ( 3 โครงการ ) 
 

ล าดับที่ ชื่อโครงการ กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ หมายเหตุ 

1 การศึกษาดูงานทางการศึกษา - จัดอบรมสัมมนานันทนาการ 
นางนงค์เยาว์   สิทธิโยธี 
และคณะครูผู้รับผิดชอบโครงการ 

200,000 
 

2 ส่งเสริมศักยภาพบุคลากรในโรงเรียน - ส่งบุคลากรเข้าอบรมตามโครงการต่าง ๆ 
นางนันทนา  แพละออง 
และคณะครูผู้รับผิดชอบโครงการ 

130,000 
 

3 การวิจัยเชิงปฏิบัติการในโรงเรียน - ครูจัดท าวิจัยในช้ันเรียน/โรงเรียน 
นางราตรี  สมบัติ 
นางสาวธัญลักษณ์  กาลพัฒน์ 
และคณะครูผู้รับผิดชอบโครงการ  

25,000 
 

   รวม 355,000  

 
 
กลยุทธ์ท่ี 5   การพัฒนาระบบบริหารการจัดการ  (21  โครงการ) 

ล าดับที่ ชื่อโครงการ กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ หมายเหตุ 

1 โครงการสวัสดิการบุคลากร - ส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรในทุกด้าน 
นางสาวอัญมณี  โอสถ 
และคณะครูผู้รับผิดชอบโครงการ 

35,000 
 

2 
โครงการพัฒนางานธุรการและสารสนเทศ
เพื่อการบริหาร 

- จัดเก็บข้อมูลสารสนเทศและจัดแยกแฟ้มงานให้
เป็นระบบ 

นางสาวกาญจนา  ไข่คงรอด 
และคณะครูผู้รับผิดชอบโครงการ 

100,000 
 

3 โครงการพัฒนางานการเงนิและพัสดุ - จัดเก็บข้อมูลการเงินและพัสดุให้เป็นระบบและ นางสาวนันท์นภัส  โมระมัต 150,000  



 

ปัจจุบัน และคณะครูผู้รับผิดชอบโครงการ 

4 
โครงการประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐานและผู้ปกครอง 

- จัดประชุมกรรมการสถานศึกษาและผู้ปกครอง
นักเรียนปีการศึกษาละ 2 ครั้ง 

นางนันทนา    แพละออง 
และคณะครูผู้รับผิดชอบโครงการ 

20,000 
 

5 โครงการการนิเทศภายใน 
- ด าเนินการนิเทศการด าเนินงานในแต่ละ
ระดับช้ันโดยผู้บริหารโรงเรียนประจ าทุกวัน 

นางราตรี  สมบัติ 
และคณะครูผู้รับผิดชอบโครงการ 

30,000 
 

6 
โครงการจัดหาบุคลากรความสามารถ
เฉพาะ 

- จัดหาบุคลากรความสามารถเฉพาะด้าน 
นางสาวนันท์นภัส  โมระมัต 
และคณะครูผู้รับผิดชอบโครงการ 

210,000 
 

7 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ในโรงเรียน 
- ปรับปรุงภูมิทัศน์ในโรงเรียนให้สวยงาม 
/ จัดสวนหย่อม 

นายวรพงษ์ เพชรสุวรรณ 
และคณะครูผู้รับผิดชอบโครงการ 

150,000 
 

8 โครงการบริการชุมชน - ร่วมงานประเพณี , กิจกรรมวันส าคัญ 
นางวัลภา  พัฒนสมบัติ 
และคณะครูผู้รับผิดชอบโครงการ 

20,000 
 

9 โครงการปรับปรุงสนามเด็กเล่น - ปรับปรุงขยายพื้นท่ี/ซ่อมแซมเครื่องเล่นท่ีช ารุด 
นางศรีวิลัย    มลอุ่น 
และคณะครูผู้รับผิดชอบโครงการ 

80,000 
 

 
ล าดับที่ ชื่อโครงการ กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ หมายเหตุ 

10 โครงการโรงเรียนน่าอยู ่
- ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโรงเรียนโดยรอบ/จัดกิจกรรม
รณรงค์การประหยัดน้ าและไฟฟ้า 

นางสาวภัทรา  นาคสิงห์    
และคณะครูผู้รับผิดชอบโครงการ 

400,000 
 

11 
โครงการปรับปรุงคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์
และระบบเครือข่าย 

- จัดปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์/ซ่อมบ ารุงคอมพิวเตอร์ 
นายกฤติเดช  ศาริตวรรธน ์
นายพรภิรมย์   ทองร่วง 

170,000 
 

12 
โครงการการจัดสรรงบประมาณเพื่อการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

- จัดสรรงบประมาณให้ครูเพื่อใช้ประโยชน์ในกิจกรรม
การเรียนการสอน 

นางกมเลศ  ประสมศรี 
และคณะครูผู้รับผิดชอบโครงการ 

600,000 
 

13 
โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพ
ติดและอบายมุข 

- ด าเนินงานห้องเรียนสีขาว สร้างความรู้ สร้างความ
ตระหนักถึงโทษและ พิษภัยของยาเสพติด 
- กิจกรรมสภานักเรียน  ,  ผู้ใหญ่บ้านน้อย 

นางสาวกาญจนา  ไข่คงรอด  
และคณะครูผู้รับผิดชอบโครงการ 10,000 

 



 

- เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมตามแนวโรงเรียนวิถีพุทธ 
- จัดสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการส่งเสริมการเรียนรู้ให้
ผู้เรียนปลอดยาเสพติด/สร้างเครือข่าย ผู้ปกครอง ชุมชน  
-  นักเรียนแกนน าหรือจิตอาสาในการด าเนินงานต้านยาเสพติด 
- ครูแกนน าในการด าเนินการด้านยาเสพติด 

14 โครงการปรับปรุงพัฒนาร้าน O – TOP 
ของโรงเรียน หรือร้าน Oasis 

- ปรับปรุงพัฒนาร้าน O – TOP ของโรงเรียน หรือร้าน Oasis  
จ าหน่ายกาแฟ  ผลิตภัณฑ์ของนักเรียนและของดีของโรงเรียน 

นายจิตตินันท์  แก้วผอม 
และคณะครูผู้รับผิดชอบโครงการ 

10,000 
 

 

15 โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการ
วิทยาศาสตร์ 

- มีห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ที่พร้อมในการส่งเสริมการจัดการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์  
- นักเรียนมีการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
และฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ มีวัสดุและอุปกรณ์ 
สารเคมี ใช้ในการจัดการเรียนรู้ได้อย่างเพียงพอ 
 

นางสาวอรอนงค์  อ่องไล่ 
และคณะครูผู้รับผิดชอบโครงการ 

100,000  

ล าดับที่ ชื่อโครงการ กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ หมายเหตุ 
16 โครงการพัฒนาการบริหารสถานศึกษา

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
- ขับเค ล่ือนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่
สถานศึกษา 4 ด้าน คือ ด้านการบริหารจัดการ ด้าน
หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน ด้านการจัด
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และด้านพัฒนาบุคลากรของ
สถานศึกษา แผนการจัดการเรียนการสอนตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

นางสาวกาญจนา  ไข่คงรอด 
และคณะครูผู้รับผิดชอบโครงการ 

50,000  

17 โครงการจัดซื้อท่ีดินบริจาคให้กับ
โรงเรียนวัดประสาทนิกร 

- จัดหาท่ีดินบริเวณใกล้เคียงหรือติดต่อกับโรงเรียน 
จ านวนประมาณ 5 ไร่ ก่อสร้างขยายอาคารเรียน ซึ่ง
จะต้องมีสภาพส่ิงแวดล้อมท่ีดีต่อคุณภาพชีวิตของ
นักเรียน เป็นการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้
สูงขึ้นมีส่วนร่วมและความเข้าใจอันดีระหว่างโรงเรียน 

นายคมศิลป์  แย้มมีศรี 
พร้อมท้ังคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน และคณะครู
ผู้รับผิดชอบโครงการ 

7,000,000  



 

ผู้ปกครอง และชุมชน เป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมต่อ
ชุมชน และการแก้ไขปัญหาร่วมกัน 
- ปรับพื้นสนาม ปลูกหญ้าธรรมชาติ 

18 โครงการปรับปรุง บ ารุงซ่อมแซม ระบบ
กล้องวงจรปิด CCTV 

จัดหา / ซ่อม อุปกรณ์วงจรปิด และเครื่องมือส่ือสารใน
การปฏิบัติหน้าท่ีอย่างเพียงพอ 

นายกฤติเดช  ศาริตวรรธน ์
และคณะครูผู้รับผิดชอบโครงการ 

50,000  
 

19 โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ผลิตนวัตกรรมสรรค์สร้างคนดี กิจกรรมค่ายคุณธรรม 
จริยธรรม กิจกรรมคืนคุณธรรม สู่ห้องเรียน กิจกรรมตาม
คุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียน (พอเพียง ตรงต่อเวลา 
สามัคคี มีวินัย ใส่ใจรับผิดชอบ) 

นางสาวกาญจนา  ไข่คงรอด 
นางสาวอัญมณี  โอสถ 
นางราตรี  สมบัติ 
นางสาวฉันธิณี  รัตนพันธ ์

10,000  
 
 
 
 

 

ล าดับที่ ชื่อโครงการ กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ หมายเหตุ 
20 โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล พัฒนาหลักสูตร กิจกรรมปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

ปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียน จัดระบบประกัน
คุณภาพภาย   ในอย่างเข้มแข็ง บริหารจัดการศึกษาแบบมีส่วน
ร่วม สร้างความเข้มแข็งระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

นางสาวกาญจนา  ไข่คงรอด 
 

3,110,000  

21 จัดท าสนามกีฬา  จัดสร้างสนามกีฬามาตรฐานให้นักเรียนได้ใช้ในการเรียนและการ
ฝึกซ้อมกีฬา 

นายเจนณรงค์  เกตุนวล 
นางนงเยาว์  สิทธิโยธี 
นายกฤติเดช  ศาริตวรรธน์ 
นายวรพงษ์  เพชรสุวรรณ 
นายจิตตินันท์  แก้วผอม  
และคณะครผูู้รับผิดชอบโครงการ 

1,500,000  

รวม 13,805,000  
 

 



 
 

 

 

 

 

 



 

 


