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โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา 
แบบเขียนโครงการ / กิจกรรม  

ประจำปีการศึกษา 2565  
 
1. โครงการ     พัฒนางานโภชนาการ 
2. กลยุทธ์ของโรงเรียน   ข้อที่  1, 2, 7   
3. มาตรฐานการประกนัคุณภาพ  มาตรฐานที่  1 ประเด็นที่ 1.2.4 
4. หน่วยงานที่รับผิดชอบ   กลุ่มบริหารงานทัว่ไป 
5. ผู้รับผิดชอบ    นางณัจนา  สุขกรีด 
6. ลักษณะโครงการ    โครงการต่อเน่ือง 
7. ระยะเวลาดำเนินการ   1 เมษายน 2565 - 31 มนีาคม  2566 
8. สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สพฐ. 
      มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน 

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  

 1. มคีวามสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ  
 2. มคีวามสามารถในการคดิวิเคราะห์ คิดอยา่งมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

                   และแกป้ัญหา  
 3. มคีวามสามารถในการสรา้งนวตักรรม  
 4. มคีวามสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
 5. มผีลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา  
 6. มคีวามรู้ ทักษะพืน้ฐาน และเจตคติทีด่ีต่องานอาชีพ  

     1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  

 1. การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด  
 2. ความภูมใิจในท้องถ่ินและความเป็นไทย 
 3. การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย  
 4. สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม  

     มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  

 2.1 มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน  
 2.2 มีระบบบริหารจดัการคุณภาพของสถานศึกษา  
 2.3 ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผูเ้รียนรอบด้านตามหลักสตูรสถานศึกษา  
          และทุกกลุ่มเป้าหมาย  
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 2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  
 2.5 จัดสภาพแวดลอ้มทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  
 2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและ การจัดการเรียนรู้  

    มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  

 3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคดิและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชวีิตได ้ 
 3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู ้ 
 3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก  
 3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน  
 3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

9. สอดคล้องกับโครงสร้างการบริหารงานของโรงเรียน  

 กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
 กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน 
 กลุ่มบริหารงานบุคคล 
 กลุ่มบริหารงานงบประมาณ  
 กลุ่มบริหารงานทัว่ไป 

10. สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์หลักโรงเรียนด้าน  

 ส่งเสริมผู้เรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ 
 ส่งเสริมบุคลากรให้เป็นมืออาชีพ 
 ใชร้ะบบเทคโนโลยี แหล่งเรียนรู้และสภาพแวดล้อมในการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้   
 ส่งเสริมผู้เรียนให้มีคณุธรรม มีทักษะชวีิตและใช้ชีวติตามหลักปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 สืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย ไท ยวน และยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย ์

               ทรงเป็นประมุข 
 สรา้งภาคีเครอืข่ายพฒันาการศกึษาของโรงเรยีน 
 จดัระบบบริหารจัดการที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน 

11. สอดคล้องกับพันธกิจของโรงเรียน  

 พัฒนาผู้เรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู ้
 พัฒนาบุคลากรให้สามารถจดัการเรียนรู้ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 
 พัฒนาระบบเทคโนโลยี แหล่งเรียนรู้และสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ 
 พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม ทักษะชวีิต และยึดหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 
 ส่งเสริมการสืบสานวฒันธรรมไทย ไท ยวน และการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 

               อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
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 รว่มมือกับชุมชนและองค์กรภายนอกในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน 

12. สอดคล้องกับเป้าประสงค์ของโรงเรียน  

 ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู ้สามารถนำไปใช้ในการพัฒนาคณุภาพชวีิต 
 บุคลากรมีความรู้ความสามารถในจัดการเรียนรู้ 
 โรงเรียนมรีะบบเทคโนโลยี แหล่งเรียนรู้และสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 
 ผู้เรียนมีคุณธรรม มทีักษะชีวิตและดำรงชวีิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 
 ผู้เรียนรว่มสืบสานศลิปวัฒนธรรมไทย ไท ยวน และเป็นพลเมืองที่ดีในระบอบประชาธิปไตย 

                อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 โรงเรียนได้รับความร่วมมือจากชุมชนและองค์กรภายนอกในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 โรงเรียนมรีะบบบริหารจดัการที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน 

13. ประเภทของกิจกรรมสอดคล้องกับการคำนวณต้นทุนผลผลิตของสถานศึกษา  

 กิจกรรมหลัก  
 กิจกรรมรอง  
 กิจกรรมสนับสนุน 

14. หลักการและเหตุผล 

หน้าที่สำคัญของโรงเรียน คือพัฒนางานโภชนาการ เพื่อพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนให้มีความพร้อมใน
การเรียน คือพร้อมในด้านสุขภาพ และการอยู่ร่วมกันกับผู ้อื ่นได้อย่างมีความสุข ปัญหาที ่เกิดจากการ
รับประทานอาหารไม่ถูกหลักโภชนาการนั้น นอกจากจะมีผลต่อสุขภาพที่ดีแล้ว ยังมีผลต่อการเรียน และ
พัฒนาการของนักเรียนด้านร่างกายอารมณ์ และสติปัญญา การให้ความรู้ ป้องกัน และควบคุมการดูแลสุขภา
พาของนักเรียน เป็นแนวทางหนึ่งที่จะช่วยแก้ปัญหาสุขภาพของนักเรียน จึงจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือ
ระหว่างโรงเรียน บ้าน และองค์กรต่าง ๆ เพื่อเสรมสร้างสุขภาพที่ดีให้กับนักเรียนดังนั้น โรงเรียนโคกกระทอ้น
กิตติวุมิวิทยา จึงได้จัดทำโครงการเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนเรื่อง การรับประทานอาหารให้ถูกหลักโภชนาการ 
มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง สอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล 
15. วัตถุประสงค์ 

1.  เพื่อให้นักเรียนมีสุขภาพอนามัยทีด่ี  
2.  เพื่อให้ผู้เรียนไดร้ับการบริการด้านโภชนาการที่มีประสิทธิภาพ 

16. เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 

     นักเรียนมีสุขภาพอนามัยที่ด ีอย่างน้อยร้อยละ 90 
เชิงคุณภาพ 
     นักเรียนไดร้ับการบรกิารด้านโภชนาการที่มีประสิทธิภาพ  
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17. กิจกรรมและการดำเนินการ 
 

ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
1. เสนอโครงการเพื่อขออนมุัติ พ.ค. 65 ครูณัจนา  สุขกรดี 
2. กิจกรรมส่งเสริมความรูใ้นเรื่องงานโภชนาการ พ.ค. 65 – มี.ค. 66 ครูณัจนา/คณทำงาน 
3. ปรับปรุงร้านอาหารในโรงเรียน พ.ค. 65 – มี.ค. 66 ครูณัจนา/คณะทำงาน 
4. กิจกรรมประกวดรา้นค้า พ.ค. 65 – มี.ค. 66 ครูณัจนา/คณะทำงาน 
5. สรุป รายงานผล มี.ค. 66 ครูณัจนา  สุขกรดี 

 

18. งบประมาณ 
            ใช้งบประมาณดำเนินโครงการ  43,200  บาท  แบ่งเป็นรายละเอียดค่าใช้จา่ย ดังนี้ 
 

กิจกรรมและคำชี้แจง 
การใช้งบประมาณ 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณจำแนกตามการใช้จ่าย แหล่งที่มาของ
งบประมาณ ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสด ุ

1. กิจกรรมส่งเสริมความรู้ในเรื่อง 
   งานโภชนาการ 

     

2. งานปรับปรุงวัสด ุอุปกรณ์ และ 
   จัดโรงอาหารให้ถูกสุขลักษณะ 

   43,200 รายได้สถานศึกษา 

3. ประกวดร้านคา้      
รวมทั้งสิ้น    43,200  

 
19. การประเมินผล  
 

ตัวบ่งช้ีความสำเร็จ วิธีการวดัและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัดและประเมินผล 
1.  นักเรียนมีสุขภาพอนามัยดี ร้อยละ 100 การสังเกต แบบสังเกต 
2. นักเรียนได้รับการบรกิารด้านโภชนาการที่
มีประสิทธิภาพ 

    ประเมินการให้บริการ แบบประเมินการให้บริการ 

 
 

ผู้รับผิดชอบโครงการ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ผู้อำนวยการโรงเรียน 
 
…………………………………… 

(นางณัจนา สุขกรีด) 

 
       ……………….……………………………… 
 

            (นายชวิศ จิตปุณยพงศ์) 

 
    ……………….…………………… 
 

      (นายสุนทร พริกจำรูญ) 
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โครงการ  :  พัฒนางานโภชนาการ 
รายละเอียดของงบประมาณที่ใช้จ่าย 

ปีการศึกษา 2565 
 

ท่ี รายการ จำนวน ราคา/หน่วย จำนวนเงิน (บาท) หมายเหต ุ
1. ปรับปรุงวัสดุอุปกรณ์ที่ชำรุด  5,000 5,000  
2. ผ้ากันเปื้อน หมวก  20 ชุด 350 7,000  
3. เตาแก๊สพร้อมถัง 2 ชุด 3,500 7,000  
4. อ่างน้ำล้างภาชนะ 10 ชุด 3,500 35,000  

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 44,000  
 
 
 


