
 

  

 



สรุปโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๓  โรงเรียนประสาธน์ราษฎร์บ ารุง 

 

ที ่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 
สนอง
มาตรฐาน 
สพฐ.ข้อ 

๑. โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
และค่านิยมที่พึงประสงค์และสร้าง นางอรพินท์  ลิ่มพาณิชย์ 

 
                       ม.๒ 

 ๑.๑ กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย นางอรพินท์  ลิ่มพาณิชย์ ๓,๐๐๐ ม.๒/๔ 
 ๑.๒ กิจกรรมศาสตร์พระราชา นางสุภารัตน์ไตรเมศ  

นางอรสา  ชมชาตรี 
๕,๐๐๐ 

ม.๒/๔ 
 ๑.๓ กิจกรรมโรงเรียนสีขาวปลอดยา

เสพติดและอบายมุข นายธนิต  ทองถึง ๑,๐๐๐ ม.๑.๒ 
 ๑.๔ กิจกรรมโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ นางสาวลลิตวดี  บุญชู

วงค ์
๕,๐๐๐ ม.๑.๒/๑ 

 ๑.๕ กิจกรรมโรงเรียนสุจริต นายสันติชัย  ไตรเมศ                 ๒,๐๐๐ ม.๑.๒ 
 ๑.๖ กิจกรรมโรงเรียนคุณธรรม นางอรพินท์  ลิ่มพาณิชย์                 ๒,๐๐๐ ม๑.๒/๓ 
 ๑.๗ กิจกรรมส่งเสริมการจัดกิจกรรม

วันส าคัญของชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ นางอรพินท์  ลิ่มพาณิชย์ 

 
๕,๐๐๐ 

ม๑.๒/๒ 
 ๑.๘ กิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

ท้องถิ่นและงานประเพณี นางอรสา  ชุมชาตรี 
๔,๓๐๐ 

ม๓/๒ 
 ๑.๙ กิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรม นางอรพินท์  ลิ่มพาณิชย์ ๑๙,๔๕๓ ม๑.๒ 
๒. โครงการยกรับผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียน นางสุนีรัตน์  ชูช่วย 
 

ม๑.๒ 
 ๒.๑  กิจกรรมพัฒนากลุ่มสาระการ

เรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ หัวหน้ากลุ่มสาระ 
๓๒,๐๐๐ 

ม๑.๒ 
 

๒.๒  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
นางสาวสุธาวดี  มัชฌิม
วงค ์

๒๕,๐๐๐ 
ม๑.๒/๑ 

 ๒.๓  กิจกรรมอ่านออกเขียนได้ นางสาววลิดา  เชาว์ไฝ ๒,๐๐๐ ม๒/๔ 
 ๒.๔  กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ นางสาวจุรีรัตน์  เสนา ๒๐,๐๐๐ ม๑.๒/๒ 
 ๒.๕  กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการ

จัดการเรียนการสอน นางอรพินท์  ลิ่มพาณิชย์ 
 

๙๑๐,๔๔๐ 
ม๒/๓ ม๓/
๒ 

 ๒.๖ กิจกรรม ยกระดับ 0-net   Pisa นางทิพวรรณ  ใจสมุทร ๕,๐๐๐ ม.๑,ม,๓ 
 



ที ่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 
สนอง

มาตรฐาน 
สพฐ.ข้อ 

๓. โครงการพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ    นางสุภารัตน์  ไตรเมศ  
ม๒.๒/๒ 

 กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้าน
วิชาการ 

   นางสุภารัตน์  ไตรเมศ     ๒๐,๐๐๐ ม๒.๒/๒ 

 กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศด้านดนตรี    นางอนุ  แสงแก้ว        ๗,๐๐๐ ม๒.๒/๒ 

 
กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศด้านกีฬา
ภายในภายนอก 

     
    นางสาวลลิตดี  บุญชู
วงค ์

๓๐,๐๐๐ 

ม๒.๒ 
 กิจกรรมเครือข่ายการเรียนรู้และชุมชนแห่ง

การเรียนรู้ 
      นางอรสา  ชุมชาตร ี      ๑๐,๐๐๐ ม.๒ 

๔. 
โครงการโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล 

   ผู้อ านวยการ 
  นางอรสา  ชุมชาตรี  ม๑  -ม๓ 

 
๒.๑ กิจกรรมโรงเรียนดีใกล้บ้าน   

   ผู้อ านวยการ 
   นางอรสา  ชุมชาตรี ๒๔,๐๐๐ ม๑  -ม๓ 

 
๒.๒ กิจกรรมโรงเรียนคุณภาพ   

   ผู้อ านวยการ 
  นางอรสา  ชุมชาตรี ๓๑,๓๒๐ ม๑  -ม๓ 

๕. โครงการพัฒนาบุคลากร  นางอรพินท์  ลิ่ม
พาณิชย์ 

 ม.๒ 

 กิจกรรมอบรม , ประชุม,สัมมนา  นางอรพินท์  ลิ่ม
พาณิชย์ 

๘๐,๐๐๐              ม.๒ 

 กิจกรรมสร้างขวัญก าลังใจ/ยกย่องเชิดชู
เกียรติ 

 นางอรพินท์  ลิ่ม
พาณิชย์ ๑๕,๐๐๐ 

ม๒/๔/๓ 
ม๓/๓ 

 กิจกรรมศึกษาดูงาน  ๒๕,๐๐๐ ม๑  -ม๓ 
 
๖. โครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

  นางสาววลิดา  เชาว์ไฝ 
  นายธนิต  ทองถึง  ม๑  -ม๓ 

 
๔. ๑ กิจกรรมปฐมนิเทศ/ปัจฉิมนิเทศ 

  นางสาววลิดา  เชาว์ไฝ 
  นายธนิต  ทองถึง ๔,๐๐๐ ม.๒ 

 
๔.๒ กิจกรรม T0 Be Numberone     

  นางสาววลิดา  เชาว์ไฝ 
  นายธนิต  ทองถึง ๕,๐๐๐ ม๑  -ม๓ 

 
๔.๓ กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง 

  นางสาววลิดา  เชาว์ไฝ 
  นายธนิต  ทองถึง ๓,๐๐๐ ม๑  -ม๓ 



ที ่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 
สนอง
มาตรฐาน 
สพฐ.ข้อ 

๗. โครงการพัฒนาบรรยากาศ สิ่งแลดล้อม แหล่ง
เรียนรู้ทีเ่อื้อต่อการจดัเรยีนรู ้   นายธนิต  ทองถึง 

 
ม๑  -ม๓ 

 ๕.๑ กิจกรรมพัฒนาภูมิทัศน์และสิง่แวดล้อมใน
สถานศึกษา   นายธนิต  ทองถึง 

๓๘,๐๐๐ 
 

 ๕.๒ กิจกรรมพฒันาห้องเรียนห้องปฏิบัติการ 
อาคารเรยีนและอาคารประกอบ 

 นายธนิต  ทองถึง 
 
 

๒๐,๐๐๐ ม๑.๑-ม๓ 

 ๕.๓ กิจกรรมป้องกันอุบัตภิัยในสถานศึกษา นายธนิต  ทองถึง 
 

๒,๐๐๐ 
ม๑,ม๒ 

 ๕.๔ กิจกรรมอนรุักษ์พลังงาน นายสันติชัย  ไตรเมศ ๑,๐๐๐ ม๑,ม๒ 
๘ โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ

ประชาสมัพันธ์ นายสันติชัย  ไตรเมศ 

 

ม๑  -ม๓ 
 

๖.๑ กิจกรรมพัฒนาระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
นางสาวผกามาศ  ฤทธิ
กาญจน ์

๕,๐๐๐ 

ม๒.๑ 
 

๖.๒ กิจกรรมพัฒนาคอมพิวเตอรเ์พื่อจัดการเรียน
การสอน 

นางสาวผกามาศ  ฤทธิ
กาญจน ์

     ๗,๐๐๐ 

ม๑,ม๒ 
 ๖.๓ กิจกรรมพัฒนางานโสตทัศนศึกษา นายสันติชัยไตรเมศ  ม๒ 
 

๖.๔ กิจกรรมสารสนเทศและประชาสัมพันธ์ 

นายสันติชัย  ไตรเมศ 
นางสาวผกามาศ  ฤทธิ
กาญจน ์

๔,ooo 

ม๓/๑/๒ 
 

๖.๕ กิจกรรมพัฒนาการจัดการเรยีนการสอน 
นางสาวผกามาศ  ฤทธิ
กาญจน ์

๑๕,๐๐๐ 
 

๙. โครงการยกระดับคุณภาพการบรหิารจัดการศึกษา 
การนิเทศ ติดตาม ก ากับดูแล ประเมินผล 
นวัตกรรมปฏิบัติทีเ่ป็นเลศิ นางอนุ  แสงแก้ว 

 

ม๑/๑ 
 ๗.๑ กิจกรรมยกระดับคณุภาพการบริหารการจดั

การศึกษา 
นางสาวจุรีรตัน์  เสนา ๔๖,๐๐๐ ม๑, ม๓ 

 ๗.๒ กิจกรรมพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน
โรงเรียน 

นางอนุ  แสงแก้ว ๔,ooo ม๒.๒/๒ 

 
๗.๓ กิจกรรม  PLC เพื่อการเรยีนรู้ 

นางสุนีรัตน์  ชูช่วย 
นางสาววิภาภรณ์  บุญเมือง 

๓,ooo 
ม๒/๒.๒/๔ 

 ๗.๔ กิจกรรมนิเทศภายในและภายนอก นางอนุ  แสงแก้ว ๔,ooo ม๑.๑/๑ 
 ๗.๕ กิจกรรมส่งเสริมงานวิจัย นางทิพย์วรรณ  ใจสมุทร        ๓,ooo ม๑  -ม๓ 
     



 

 

 

 

 

 

 

ที ่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 
สนอง

มาตรฐาน 
สพฐ.ข้อ 

๑๐
. 

โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษา 

นางอนุ  แสงแก้ว  ม๒ 

 ๘.๑ กิจกรรมระดมทุน นางอนุ  แสงแก้ว        ๓,๐๐๐ ม.๒ 

 ๘.๒ กิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ นายธนิต  ทองถึง       ๒,๐๐๐ ม.๒ 

 
                     รวม   งบประมาณ 

     
๑,๒๒๗,๔๖๔  


