
ชื่อโครงการ   พัฒนาระบบงานกิจการนักเรียน 
กลยุทธ์ของโรงเรียน  ข้อที่   4 
มาตรฐานการประกันคุณภาพ มาตรฐานที่   1  ประเด็นที่ 1.2.1 , 1.2.2 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน 
ผู้รับผิดชอบ   นางสาวพิกุล  ต๊ะทองดี 
ลักษณะโครงการ                  โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาดำเนินการ             1 เมษายน 2564  -  31 มีนาคม 2565 

 
1. หลักการและเหตุผล   
            สถาบันโรงเรียนเป็นหน่วยงานท่ีมีหน้าท่ีหลัก  ในการขับเคล่ือนพัฒนางานกิจการนักเรียน  ให้มี
ระบบการบริหารจัดการท่ีดี  มีประสิทธิภาพในการเพิ่มสมรรถนะ  ให้นักเรียนมีศักยภาพท่ีดี  จึงต้องดูแล
นักเรียน ให้ได้มาตรฐานโดยมุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์  และให้การบริการในการดูแลพฤติกรรม และความพร้อมในด้าน
ต่างๆ  ให้เพียงพอควบคู่ไปกับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อนักเรียนเป็นคนดี คนเก่ง และอยู่ร่วมกันอย่างมี
ความสุข 
 หน้าท่ีสำคัญของโรงเรียน คือ พัฒนาคุณภาพของประชากรในโรงเรียนให้มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์
ของสังคมไทย ให้นักเรียนได้มีโอกาสเข้ามาใช้ชีวิตร่วมกันในการอยู่ค่าย ได้สัมผัสบรรยากาศในการเข้าค่าย
คุณธรรม ได้ศึกษาพระธรรม ได้ยินได้ฟังเรื่องราวดี ๆ ในทางพระพุทธศาสนาท่ียังไม่เคยฟัง ได้สัมผัสกับความ
สงบและค้นพบตนเอง 
 

2. วัตถุประสงค ์  
2.1 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของโรงเรียน 
2.2 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์อันเป็นประมุข 

          2.3 นักเรียนสามารถป้องกันตนเองจากส่ิงเสพติด หลีกเล่ียงตนเองจากสภาวะท่ีเส่ียงต่อความรุนแรง  
               โรคภัย และปัญหาทางเพศ 
 

3. เป้าหมาย 
 

 เชิงปริมาณ   
    1. นักเรียนผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของโรงเรียน  ร้อยละ 95 
    2. นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับระบอบประชาธิปไตย  ร้อยละ 85 
    3. นักเรียนมีเจตคติท่ีถูกต้องเกี่ยวกับยาเสพติด ความรุนแรง โรคภัยและปัญหาทางเพศ ร้อยละ 90 
    4. นักเรียนมีความเอื้ออาทรผู้อื่นและกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ  ร้อยละ 95 
    5. นักเรียนยอมรับความคิดเห็นและวัฒนธรรมท่ีแตกต่าง  ร้อยละ 95 
    6. นักเรียนตระหนัก รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์และพัฒนาส่ิงแวดล้อม ร้อยละ 85 
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 เชิงคุณภาพ   
    1. นักเรียนสามารถสมาทานและรักษาศีล 5 ได้ในระดับดีขึ้นไป 
    2. นักเรียนปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบวินัยของโรงเรียน อยู่ในระดับดีขึ้นไป 
 
4. กิจกรรมและการดำเนินการ 
 

ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
1. พัฒนาระบบงานกิจการนักเรียน ตลอดปีการศึกษา คณะครูฝ่ายกิจการนักเรียน 
2. อบรมศึกษาดูงานเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าท่ี

คณะกรรมการนักเรียน 
พ.ค. 64 – ส.ค. 64 ครูพิมพ์  ชุ่มเพ็งพันธ ์

3. อบรมและประกวดมารยาทไทย มิ.ย. 64 ครูธัญณัชฐ์  ทองฟัก 
4. วันไหว้คร ู 14 ม.ิย. 64 ครูและคณะกรรมการนักเรียน 
5. วันต่อต้านยาเสพติด (To Be Number One) 26 ม.ิย. 64 ครูนิตยา  แรตไธสง 
6. อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับวินัยจราจร ส.ค. 64 ครูพิกุล  ต๊ะทองดี 
7. อบรมให้ความรู้เก่ียวกับยาเสพติดและปัญหาทางเพศ ส.ค. 64 ครูนิตยา  แรตไธสง 
8. เลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน ก.ค. – ก.ย. 64 ครูสุทธิพงษ์  บุญไชย 
9. วันขึ้นปีใหม่นักเรียน 29 ธ.ค. 64 ครูและคณะกรรมการนักเรียน 
10. อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตย ตลอดปีการศึกษา ครูนิตยา  แรตไธสง 
11. รณรงค์รักษาความสะอาดและสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน ตลอดปีการศึกษา ครูสุทธิพงษ์  บุญไชย 
12. โรงเรียนสีขาว ตลอดปีการศึกษา ครูนิตยา  แรตไธสง 
13. กิตติวุฒิท่ีรักและน้องส่งพี ่ ก.พ.- มี.ค.65 ครูและคณะกรรมการนักเรียน 
14. โรงเรียนคุณธรรม ตลอดปีการศึกษา ครูธัญณัชฐ์  ทองฟัก 
15. โรงเรียนรกัษาศิล 5 ตลอดปีการศึกษา ครูเมธี ต้ังวิเศษสุข 
 

5. งบประมาณ 
     ใช้งบประมาณดำเนินโครงการ  152,600  บาท  แบ่งเป็นรายละเอียดค่าใช้จ่าย ดังนี้ 

กิจกรรมและคำชี้แจง 
การใช้งบประมาณ 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณจำแนกตามการใช้จ่าย แหล่งที่มาของ
งบประมาณ ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

1. พัฒนาระบบงานกิจการนักเรียน 88,100.00     
   1.1 จัดระบบงานกิจการนักเรียน - - - - - 
   1.2 ประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง 1/64 - - - - - 
   1.3 จัดทำระเบียบ แนวปฏิบัติของ
สภานักเรียน 

3,500  3,500  เรียนฟรี 15 ปี 



   1.4 จัดระเบียบรถรับ – ส่งนักเรียน - - - - - 
   1.5 จัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคล 
คัดกรองนักเรียน 

1,000 - - 1,000 เรียนฟรี 15 ปี 

   1.6 สำรวจนักเรียนกลุ่มเส่ียงด้านยา
เสพติด พฤติกรรมเชิงชู้สาว และ
พฤติกรรมการใช้ความรุนแรง 

- - - - - 

   1.7 เย่ียมบ้านนักเรียน - - - - - 
   1.8 จัดทำบัตรประจำตัวนักเรียน - - - - - 
   1.9 ธุรการกลุ่มบริหารงานกิจการ
นักเรียน  

11,000 - - 11,000 เรียนฟรี 15 ปี 

   1.10 จัดระบบและประชุมครูเวร
ประจำวัน 

- - - - - 

   1.11 จัดระบบและประชุมครูท่ี
ปรึกษา 

- - - - - 

   1.12 ให้คำปรึกษา ดูแล ช่วยเหลือ
นักเรียน 

- - - - - 

   1.13 ส่งต่อนักเรียนเพื่อพัฒนา
พฤติกรรมนักเรียน 

1,000 - 1,000 - เรียนฟรี 15 ปี 

   1.14 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน 
2/2564 

5,000 - 1,800 3,200 เรียนฟรี 15 ปี 

   1.15 กิจกรรมหน้าเสาธง อบรมและ
สวดมนต์สุดสัปดาห์ สมาทานศีล 5 และ
นั่งสมาธิแผ่เมตตา 

- - - - - 

   1.16 จัดระบบงานสวัสดิการและ
ประกันชีวิตนักเรียน 

63,600 - 63,600 - รายได้
สถานศึกษา 

   1.17 ตรวจสารเสพติด 3,000 - - 3,000 เรียนฟรี 15 ปี 
2. อบรมศึกษาดูงานเกี่ยวกับการปฏิบัติ
หน้าท่ีคณะกรรมการนักเรียน 

- - - - - 

3. อบรมและประกวดมารยาทไทย - - - - - 
4. วันไหว้คร ู - - - - - 
5. วันต่อต้านยาเสพติด (To Be Number One) - - - - - 
6. อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับวินัยจราจร - - - - - 



7. อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด
และปัญหาทางเพศ 

- - - - 
- 

8. เลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน 3,500 - - 3,500 เรียนฟรี 15 ปี 
9. วันขึ้นปีใหม่นักเรียน 5,000 - 1,000 4,000 เรียนฟรี 15 ปี 
10. อบรมให้ความรู้เก่ียวกับประชาธิปไตย - - - - - 
11. รณรงค์รักษาความสะอาดและ
ส่ิงแวดล้อมในโรงเรียน 

- - - - - 

11. โรงเรียนสีขาว 3,000   3,000 เรียนฟรี 15 ปี 
12. กิตติวุฒิท่ีรักและน้องส่งพี ่ 21,360   21,360 เรียนฟรี 15 ปี 
13. โรงเรียนคุณธรรม 30,000 - - 30,000 เรียนฟรี 15 ปี 
14. โรงเรียนรักษาศิล 5 1,640 - - 1,640 เรียนฟรี 15 ปี 

รวมทั้งสิ้น 152,600 - 69,800 49,160  
 

6. การประเมินผล 
 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล เคร่ืองมือวัดและประเมินผล 
1. นักเรียนผ่านการประเมินคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ระดับดีขึ้นไปอย่างน้อย  
ร้อยละ 95 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
ของนักเรียน 

แบบสรุปผลคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ของนักเรียน จากกลุ่ม
บริหารงานวิชาการ 

2. นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับ  
ยาเสพติด ความรุนแรง โรคภัยและ
ปัญหาทางเพศอย่างน้อย  ร้อยละ 85 

การลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม แบบบันทึกการลงทะเบียน การเข้า
ร่วมกิจกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 
 

3. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจท่ีถูกต้อง
เกี่ยวกับยาเสพติด  ความรุนแรง  
โรคภัยและปัญหาทางเพศอย่างน้อย  
ร้อยละ 90 

สัมภาษณ์  สังเกต  
และตอบแบบสอบถาม 

แบบสอบถาม แบบบันทึกและแบบ
สัมภาษณ์ เกี่ยวกับส่ิงเสพติด การ
หลีกเล่ียงตนเองจากสภาวะท่ีเส่ียงต่อ
ความรุนแรง โรคภัยและปัญหาทาง
เพศ 

4. นักเรียนมีความเอื้ออาทรต่อผู้อื่นและ
กตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณอย่างน้อย  
ร้อยละ 95 
 

สัมภาษณ์ แบบบันทึกการสัมภาษณ์ความรู้สึก
ของนักเรียนท่ีมีต่อผู้มีพระคุณและ
ผู้อื่น 

5. นักเรียนยอมรับความคิดเห็นและ
วัฒนธรรมท่ีแตกต่างอย่างน้อย 
ร้อยละ 95 

การตอบแบบสอบถาม แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับ
วัฒนธรรมท่ีแตกต่าง 



6. นักเรียนสามารถสมาทานและรักษา
ศีล 5 ได้ในระดับดี 

การสอบถาม   การสังเกต แบบบันทึกการสังเกตการณ์สมาทาน
และรักษาศีล 5 ของนักเรียน 

7. นักเรียนปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบวินัย
ของโรงเรียนอยู่ในระดับดี 

การสอบถาม   การสังเกต แบบบันทึกพฤติกรรมนักเรียน 

    
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ผู้รับผิดชอบโครงการ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้อำนวยการโรงเรียน 
 

 
 
…………………………………… 
(นางสาวพิกุล  ต๊ะทองดี) 

 
 
 
     ……………….……………………………… 
 

          (นายชวิศ  จิตปุญยพงศ)์ 

 
 
 
    ……………….…………………… 
 

     (นายสุนทร  พริกจำรูญ) 



โครงการ  :  พัฒนาระบบงานกิจการนักเรียน 

รายละเอียดของงบประมาณที่ใช้จ่าย 
 

ช่วงที่ 1   ภาคเรียนท่ี 1/2564  (1 เมษายน 2564 – 31 ตุลาคม 2564) 
 

ท่ี รายการ จำนวน ราคา/หน่วย จำนวนเงิน (บาท) หมายเหตุ 

กิจกรรมท่ี 1 พัฒนาระบบงานกิจการนักเรียน 
   1.1 จัดระบบงานกิจการนักเรียน     

   1.2 ประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง 1/64    งดจัด
กิจกรรม 

   1.3 จัดทำระเบียบ แนวปฏิบัติของสภานักเรียน 
   

 
1. ปลอกแขนสภานักเรียน 24 อัน 100 2,400  
2. วัสดุ-อุปกรณ์ในการทำกิจกรรม 

  
1,100  

   1.4 จัดระเบียบรถรับ – ส่งนักเรียน 
   

 
   1.5 จัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคล คัดกรองนักเรียน 

   
 

1. กระดาษ A4 6 รีม 100 600  
2. หมึก Epson L3110 สีดำ 2 หลอด 200 400  

   1.6 สำรวจนักเรียนกลุ่มเส่ียงด้านยาเสพติด พฤติกรรม
เชิงชู้สาว และพฤติกรรมการใช้ความรุนแรง 

   

 

   1.7 เย่ียมบ้านนักเรียน 
   

 

   1.8 จัดทำบัตรประจำตัวนักเรียน 
   

 
   1.9 ธุรการกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน  

   
 

1. ท่ีปัดฝุ่น (ไม้ขนไก่) 2 อัน 100 200  
2. น้ำยาเช็ดกระจก 8 ขวด 45 360  
3. กระดาษแข็งสี 12 แผ่น 15 180  

4. กระดาษชาร์จสีแผ่นใหญ่ 10 แผ่น 15 150  
5. เทปเยื่อกาว  4 ม้วน 40 160  
6. กระดาษกาวย่นสีขาว 48 mm* 25 m 3 ม้วน 40 120  
7. เทปแฟล็กนีออน [3M] คละสี 5 สี 2 อัน 40 80  
8. เทปโฟมกาวสองหน้าหนา ( 21 มม. , 5เมตร) 2 ม้วน 185 370  

9. เทปผ้ากว้าง 2 นิ้ว ม้วนใหญ่ 4 ม้วน 61 240  



ท่ี รายการ จำนวน ราคา/หน่วย จำนวนเงิน (บาท) หมายเหตุ 
10. ปากกาเคมี สีดำ แดง และน้ำเงิน 6 แท่ง 15 90  

11. ปากกาไวท์บอร์ดสีดำ 4 แท่ง 15 60  
12. ท่ีเย็บกระดาษ ขนาดเล็ก 2 อัน 70 140  

13. ท่ีเย็บกระดาษ ขนาดใหญ่ 3 อัน 150 450  
14. แผ่นใส ขนาด A4 1 รีม 110 110  
15. ลวดยิงบอร์ด MAX ขนาด 12 mm x 10 mm 2 กล่อง 50 100  
16. ลวดเสียบ 2 โหล 20 240  
17. เทปใสแกนใหญ่ 2 ม้วน 30 60  

19. กระดาษการ์ดปก 3 ริม 120 360  
20. ค่าซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ 

  
5,000  

21. หมึกเติมเครื่องพิมพ์ EPSON 8 ขวด 250 2,000  
22. สมุดปกน้ำเงิน เบอร์ 2A 2 เล่ม 35 70  
23. เข็มหมุด 12 กล่อง 30 360  

24. ตะกร้าหูหิ้ว 1 ใบ 100 100  
   1.10 จัดระบบและประชุมครูเวรประจำวัน 

   
 

   1.11 จัดระบบและประชุมครูท่ีปรึกษา 
   

 
   1.12 ให้คำปรึกษา ดูแล ช่วยเหลือนักเรียน 

   
 

   1.13 ส่งต่อนักเรียนเพื่อพัฒนาพฤติกรรมนักเรยีน 
   

 

1. ค่าส่งเอกสาร 
  

1,000  
กิจกรรมท่ี 2 อบรมศึกษาดูงานเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าท่ีคณะกรรมการนักเรียน  
กิจกรรมท่ี 3 อบรมและประกวดมารยาทไทย 

1. รางวัลการอบรมและประกวดมารยาทไทย     
2. ป้ายไวนิล     

กิจกรรมท่ี 4 วันไหว้ครู 
กิจกรรมท่ี 5 วันต่อต้านยาเสพติด To Be Number One 

1. รางวัลการประกวดชุดแฟนซ ี - - - 

งดจัด
กิจกรรม
ช่วงโควิด

19 

2. รางวัลชนะเลิศประกวดคำขวัญ - - - 
3. รางวัลชนะเลิศประกวดป้ายนิเทศ - - - 
4. วัสดุ/อุปกรณ์ ป้ายไวนิลใช้รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด - - - 
5. ขบวนต้นไม้ปณิธาน - - - 



ท่ี รายการ จำนวน ราคา/หน่วย จำนวนเงิน (บาท) หมายเหตุ 
กิจกรรมท่ี 6 อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับวินัยจราจร 
กิจกรรมท่ี 7 อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดและปัญหาทางเพศ 
กิจกรรมท่ี 8 เลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน 

1. เข็มกลัดติดอกเสื้อคณะกรรมการสภานักเรียน 50 15 750  
2. แถบกั้นเขต 100 m. 1 ม้วน 400 400  
3. ป้ายไวนิลวันเลือกต้ังคณะกรรมการนักเรียน 1 ผืน 800 800  
4. ป้ายไวนิลหาเสียงเลือกตั้ง 8 อัน 200 1,600  

กิจกรรมท่ี 9 โรงเรียนสีขาว 
1. ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม   3,000  

กิจกรรมที่ 10 โรงเรียนคุณธรรม     
1. ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม   3,000  
2. วัสดุ-อุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมต่างๆ   27,000  

กิจกรรมที่ 11 โรงเรียนรักษาศลิ 5     
1. วัสดุ-อุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมต่างๆ   1,640  

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 54,640.00  
 

ช่วงที่ 2   ภาคเรียนท่ี 2/2564  (1 พฤศจิกายน 2564 – 31 มีนาคม 2565) 
 

ท่ี รายการ จำนวน ราคา/หน่วย จำนวนเงิน (บาท) หมายเหตุ 

   1.14 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน 2/2564     

1. ปากกา   1,000  

2. ป้ายไวนิล 1 ผืน 800 800  
3. น้ำด่ืมและน้ำแข็งสำหรับผู้ปกครอง ม.1- ม.6 

และคณะคร ู

  
3,200  

กิจกรรมท่ี 8  วันขึ้นปีใหม่นักเรียน  
1. สมทบของรางวัลและอุปกรณ์กับคณะกรรมการ

นักเรียนในการดำเนินกิจกรรม 
1 

รายการ 
2,000 2,000  

2. ค่าตกแต่งสถานท่ี   3,000  
กิจกรรมท่ี 9  อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตย 

กิจกรรมท่ี 10 รณรงค์รักษาความสะอาดและ
ส่ิงแวดล้อมในโรงเรียน 

- - -  



ท่ี รายการ จำนวน ราคา/หน่วย จำนวนเงิน (บาท) หมายเหตุ 
   1.15 กิจกรรมหน้าเสาธง อบรมและสวดมนต์สุด
สัปดาห์ สมาทานศีล 5 และนั่งสมาธิแผ่เมตตา 

    

   1.16 จัดระบบงานสวัสดิการและประกันชีวิตนักเรียน   63,600  

   1.18 ตรวจสารเสพติด     

1. น้ำยาตรวจสารเสพติด 30 ชุด 100 3,000  

กิจกรรมท่ี 12 กิตติวุฒิท่ีรักและน้องส่งพี ่     

1. รางวัลให้นักเรียน  5  คน  เช่น ตุ๊กตา,ช่อดอกไม้ 5 ช้ิน 100 500  

2. กรอบใส่เกียรติบัตร 5 อัน 80 400  

3. กระดาษทำเกียรติบัตร 2  รีม 100 200  

4. วัสดุทำซุ้มเอกลักษณ์ 1 ซุ้ม  10,000  

5. ดอกไม้พลาสติก 20 ช่อ 80 1,600  

6. ค่าตอบแทนหมอทำขวัญ 1 คน 1,000 1,000  

7. ด้ายมงคลสีข้าวม้วนใหญ่ 12 ม้วน 100 1,200  

8. ป้ายงานแผ่นไวนิล 1 แผ่น 2,500 2,500  

9. ไส้ปืนกาวแท่งเล็ก 25 แท่ง 4 100  

10. ค่าอาหาร ขนม และน้ำด่ืมเลี้ยงนักเรียน   3,000  

11. พวงมาลัยคล้องมือ 5 พวง 100 500  

12. เข็มกลัดติดเส้ือ 12 พวง 30 360  

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 97,060.00  

 
 
 
 
 


