
ฝ"ายบริหารงานกิจการนักเรียน จำนวน 16 โครงการ 

*********************************************************************************************************************** 

1.ชื่อโครงการ/กิจกรรม     พัฒนาการบริหารงานกิจการนักเรียน 

ลักษณะโครงการ R โครงการต5อเนื่อง ¨ โครงการใหม5 

ผูDรับผิดชอบโครงการ นายเจษฎา  ศรีวิเศษ 

ความสอดคลDอง ยุทธศาสตรCที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาใหHมีประสิทธิภาพ 

                                   กลยุทธCที่ 10. พัฒนาระบบดูแลช5วยเหลือนักเรียนใหHมีประสิทธิภาพ 

 สพฐ.   มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

 สมศ. 1. ดHานคุณภาพศิษยC 

 มาตรฐานสากล - 

*********************************************************************************************************************** 

1. หลักการและเหตุผล 

 ตามแนวทางพระราชบัญญัติการศึกษาแห5งชาติ มุ5งเนHนการดูแลนักเรียน การจัดหาสื่อและอุปกรณC  เพื่อใชHในการส5งเสริม

พัฒนานักเรียน ใหHมีคุณลักษณะอันพึงประสงคCตามนโยบายของโรงเรียน เพื่อสนองนโยบายการศึกษาแห5งชาติ  กลุ5มงานกิจการ

นักเรียนจึงตHองจัดหาสื่อ วัสดุ อุปกรณC ที่เปXนประโยชนC เพื่อทำใหHการดำเนินงานดูแลช5วยเหลือนักเรียนมีประสิทธิภาพ บรรลุเปZาหมาย

และตามวัตถุประสงคC 

2. วัตถุประสงคM 

2.1 เพื่ออำนวยความสะดวกในการดำเนินงานสำหรับจัดทำเอกสารต5าง ๆ ในกลุ5มงานกิจการนักเรียน 

 2.2 เพื่อปรับปรุงสื่อ วัสดุอุปกรณC  ในการดำเนินการตามระบบการดูแลช5วยเหลือนักเรียน 

3. เปOาหมาย 

 3.1 เชิงคุณภาพ 

   3.1.1 นักเรียนโรงเรียนทับปุดวิทยาไดHรับการพัฒนาอย5างเต็มศักยภาพ 

 3.2 เชิงปริมาณ 

   3.2.1 นักเรียนโรงเรียนทับปุดวิทยา 

4. สถานที่ดำเนินการ 
 โรงเรียนทับปุดวิทยา 
5. ระยะเวลาดำเนินการ 
 1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564 
6. ขั้นตอนและปฏิทินการดำเนินงาน 

กิจกรรมขั้นตอนการดำเนินงาน 

ระยะเวลาดำเนินการ 

  ผูDรับผิดชอบ 
ปV พ.ศ.2563 ปV พ.ศ. 2564 
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1. กลุ5มงานบริหารกิจการนักเรียนจัดประชุม
คณะกรรมการวางแผนพัฒนาการบริหารงาน
กิจการนักเรียน 

P 
 

        
 

 
 
 
 



2. ขั้นดำเนินการ 
     1) จัดหาสื่อและอุปกรณC 
     2) ปรับปรุงพัฒนาสื่อ พัฒนาระบบ 
     3) จัดทำคู5มือนักเรียน แบบบันทึกการดูแล
นักเรียน แบบบันทึกเวรประจำวัน แบบบันทึกเวร
ประตูโรงเรียน และเอกสารอื่นๆ 

 P P P P P P P P P P  

 
 

กลุ5มงานบริหาร
กิจการนักเรียน 

3. สรุปและรายงานผลโครงการฯ            P 

 

7. งบประมาณและทรัพยากรที่จำเป[นตDองใชD 

        โครงการ / กิจกรรมนี้ใชHงบประมาณทั้งสิ้น 30,000 บาท  (สามหมื่นบาทถHวน)  

 ประกอบดHวย  

 1. วัสดุอุปกรณC    จำนวนเงิน  15,000  บาท 
 2. ซ5อมวัสดุอุปกรณCคอมพิวเตอรC จำนวนเงิน    5,000  บาท 
 3. ปรับปรุงหHองกิจการ  จำนวนเงิน  10,000  บาท 
 หมายเหต ุ ถัวจ5ายทุกรายการ 

 

8. การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 

- ผลผลิต 

     1) มีสื่อ และวัสดุอุปกรณC  ที่ตHองการใชHใน

กลุ5มงานบริหารกิจการนักเรียนอย5างเพียงพอ 

     2) ปรับปรุงพัฒนาสื่ อ  พัฒนาระบบงาน

กิจการนักเรียน 

- ผลลัพธC 

     1) นักเรียนโรงเรียนทับปุดวิทยาไดHรับการ

พัฒนาอย5างเต็มศักยภาพ 

     2) นักเรียนโรงเรียนทับปุดวิทยามีคุณลักษณะ

อันพึงประสงคC 

 

 

การสังเกต 

 

 

 

 

 

สรุปผล 

 

 

แบบสังเกต 

 

 

 

 

 

แบบสรุปผล 

 

 

ลงชื่อ ................................................. ผูHเสนอโครงการ 

         ( นายเจษฎา  ศรีวิเศษ   ) 

ตำแหน5ง  รองผูHอำนวยการกลุ5มบริหารงานกิจการนักเรียน 

 

ลงชื่อ ................................................ ผูHพิจารณาโครงการ 

         ( นายสืบพงศC  ประสพมิตร  ) 

 ตำแหน5ง  หัวหนHากลุ5มบริหารงานกิจการนักเรียน 

 

ลงชื่อ .......................................ผูHเห็นชอบโครงการ 

          (นายเจษฎา  ศรีวิเศษ) 

ตำแหน5ง รองผูHอำนวยการฝkายบริหารงานกิจการนักเรียน 

 

ลงชื่อ ...................................................ผูHอนุมัติโครงการ 

           (นายดลยวัฒนC  สันติพิทักษC) 

 ตำแหน5ง  ผูHอำนวยการโรงเรียนทับปุดวิทยา 

 

  



2. ชื่อโครงการ/กิจกรรม       โครงการค5ายพัฒนาคุณธรรม และจริยธรรมในโรงเรียนทับปุดวิทยา 

ลักษณะโครงการ R โครงการต5อเนื่อง ¨ โครงการใหม5 

ผูDรับผิดชอบโครงการ นางสาววันเพ็ญ  สำคัญจิต 

ความสอดคลDอง ยุทธศาสตรCที่ 1  การพัฒนาผูHเรียนใหHมีคุณภาพและมาตรฐานตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

                                กลยุทธCที่ 9. ส5งเสริมพัฒนานักเรียนใหHเปXนคนดี  มีคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงคC 

 สพฐ.   มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผูHเรียน 

 สมศ.1. ดHานคุณภาพศิษยC  

 มาตรฐานสากล ขHอที่ 5  ร5วมรับผิดชอบต5อสังคมโลก 

1. หลักการและเหตุผล 

 รัฐบาลไดHกำหนดนโยบายทางสังคม  โดยมุ5งมั่นที่จะสรHาง “สังคมเขHมแข็ง”  ที่คนในชาติอยู5เย็นเปXนสุขร5วมกันอย5าง

สมานฉันทCบนพื้นฐานของคุณธรรม  และเสริมสรHางความตระหนักในคุณค5าของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  รวมไปถึงสรHางความ

สมานฉันทC  สันติวิธี  วิถีประชาธิปไตย พัฒนาคนโดยใชHคุณธรรมเปXนพื้นฐานของกระบวนการเรียนรูHที่เชื่อมโยงความร5วมมือของสถาบัน

ครอบครัว  ชุมชน  ศาสนาและสถาบันการศึกษา รวมทั้งการมีส5วนร5วมของประชาชนและภาคเอกชนเพื่อใหHการศึกษาสรHางคน  และ

สรHางความรูHสู5สังคมคุณธรรม คุณภาพ สมรรถภาพและประสิทธิภาพ 

              เพื่อสนองนโยบายของรัฐบาลขHางตHน ทางโรงเรียนทับปุดวิทยา จึงเห็นสมควรจัดใหHมีการดำเนินโครงการค5ายพัฒนา

คุณธรรม และจริยธรรมในโรงเรียนทับปุดวิทยา เพื่อสนับสนุนโยบายทางสังคมที่มุ5งมั่นและสรHางคุณธรรมแก5นักเรียน  สรHางสังคม

เขHมแข็งมีหลักปรัชญาการดำเนินชีวิตที่อาศัยหลักความพอดี พอประมาณ  มีเหตุผล  มีภูมิคุHมกันที่ดี  โดยอิงทั้งคุณธรรมและความรูH

เปXนองคCประกอบสำคัญ ภายใตHกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนใหม5ชั้นมัธยมศึกษาปpที่ 1 และ 4  ปpการศึกษา 2564 กิจกรรมค5ายคุณธรรม

จริยธรรม “ชีวิตที่รื่นรมในสังคมชมพู – ฟZา ครั้งที่ 9” สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปpที่ 2 และ 5 ปpการศึกษา 2564และกิจกรรม

ปsจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปpที่ 3 และ 6 ปpการศึกษา 2563 

2. วัตถุประสงคM 

2.1 เพื่อปลูกสำนึกใหHนักเรียนใหม5ชั้นมัธยมศึกษาปpที่ 1 และ 4  ปpการศึกษา 2564  รูHรักสามัคคีในหมู5คณะ รักครู และรัก

โรงเรียนทับปุดวิทยา  

 2.2 เพื่อใหHนักเรียนรูHจักโรงเรียน รูHจักครู และรูHกฎระเบียบขHอปฏิบัติที่เหมาะสมในโรงเรียน 

 2.3 เพื่อใหHนักเรียนโรงเรียนทับปุดวิทยามีคุณลักษณะอันพึงประสงคC 

 2.4 เพื่อใหHนักเรียนไดHตระหนักและเปXนบุคคลแห5งการเรียนรูH  มีคุณธรรมจริยธรรม มีความเปXนไทยและสามารถนำไป

ประยุกตCใชHในการดำรงชีวิตประจำวันไดHอย5างเหมาะสม และมีความสุข 

 2.5 เพื่อเตรียมความพรHอมทางดHานจิตใจของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปpที่ 3 และ 6 ก5อนที่จะจบการศึกษาและดำเนิน

ชีวิตในระดับการศึกษาที่สูงขึ้นไดHอย5างสมบูรณC 

 2.6 เพื่อปลูกฝsงใหHนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปpที่ 3 และ 6 เห็นคุณค5าของตนเอง  สำนึกรักครู และโรงเรียนทับปุดวิทยา 

 2.7 นักเรียนมีความพึงพอใจต5อกิจกรรมในโครงการค5ายพัฒนาคุณธรรม และจริยธรรมในโรงเรียนทบัปุดวิทยา 

3. เปOาหมาย 
 3.1 เชิงคุณภาพ 

       3.1.1  นักเรียนใหม5ชั้นมัธยมศึกษาปpที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปpที่ 4  ปpการศึกษา 2563 รูHรักสามัคคีในหมู5คณะ รักครู 

และรักโรงเรียนทับปุดวิทยา รHอยละ 90 

       3.1.2  นักเรียนใหม5ชั้นมัธยมศึกษาปpที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปpที่ 4 รูHจักโรงเรียน รูHจักครู และรูHกฎระเบียบขHอปฏิบัติที่

เหมาะสมในโรงเรียน รHอยละ 90 

       3.1.3  นักเรียนโรงเรียนทับปุดวิทยามีคุณลักษณะอันพึงประสงคC รHอยละ 90 



       3.1.4  นักเรียนไดHตระหนักและเปXนบุคคลแห5งการเรียนรูH  มีคุณธรรมจริยธรรม มีความเปXนไทย และสามารถนำไป

ประยุกตCใชHในการดำรงชีวิตประจำวันไดHอย5างเหมาะสม และมีความสุข รHอยละ 90 

       3.1.5  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปpที่ 3 และ 6 ปpการศึกษา 2562 เห็นคุณค5าของตนเอง  สำนึกรักครู และโรงเรียนทับปุด

วิทยา รHอยละ 90 

       3.1.6  นักเรียนมีความพรHอมทั้งทางดHานร5างกาย และจิตใจก5อนที่จะจบการศึกษาจากโรงเรียนทับปุดวิทยา และ

ตระหนักเห็นถึงคุณค5าตนเอง สำนึกรักครูและโรงเรียนทับปุดวิทยา รHอยละ 90 

        3.1.7  นักเรียนมีความพึงพอใจต5อกิจกรรมในโครงการค5ายพัฒนาคุณธรรม และจริยธรรมใน  

 3.2 เชิงปริมาณ 

        3.2.1 นักเรียนใหม5ปpการศึกษา 2564 ชั้นมัธยมศึกษาปpที่ 1 จำนวน 200 คนและชั้นมัธยมศึกษาปpที่ 4 จำนวน 120 คน 

         3.2.2 นักเรียนในปpการศึกษา 2563 ชั้นมัธยมศึกษาปpที่ 2 จำนวน 169 คน และชั้นมัธยมศึกษาปpที่ 5 จำนวน 55 คน  

        3.2.3 นักเรียนในปpการศึกษา 2563 ชั้นมัธยมศึกษาปpที่ 3 จำนวน138 คน  และชั้นมัธยมศึกษาปpที่ 6  จำนวน 116 คน 

4. สถานที่ดำเนินการ 

 โรงเรียนทับปุดวิทยา 

5. ระยะเวลาดำเนินการ 
  1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564 
6. ขั้นตอนและปฏิทินการดำเนินงาน 

กิจกรรมขั้นตอนการดำเนินงาน 

ระยะเวลาดำเนินการ 

  ผูDรับผิดชอบ 

ปV พ.ศ. 
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1.  ฝkายกิจการนักเรียนจัดประชุมคณะกรรมการ
วางแผนการจัดทำโครงการ 

 
P 

             
 
 
 
 
 
 
กลุ5มบริหารงาน
กิจการนักเรียน 

 

2. ดำเนินงาน/กิจกรรม 

   3.1  กิจกรรมกิจกรรมปsจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้น 

ม. 3 ละ ม. 6 

ปpการศึกษา 2563 

   3.2  กิจกรรมกิจกรรมปฐมนิเทศ นักเรียนชั้น 

ม. 1 ละ ม. 4 

ปpการศึกษา 2564 
   3.3  กิจกรรมกิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรม

ฯ ครั้งที่ 9   

นักเรียนชั้น ม. 2 ละ ม. 5 

ปpการศึกษา 2564 

      
P 

  
 
 
 
 
P 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
P 

  

3.  สรุปผลโครงการ            P 

4.  รายงานผลโครงการ            P 
 

7. งบประมาณและทรัพยากรที่จำเป[นตDองใชD  
 โครงการ / กิจกรรมนี้ใชHงบประมาณทั้งสิ้น  62,790 บาท (หกหมื่นสองพันเจ็ดรHอยเกHาสิบบาทถHวน) 
  1.  กิจกรรมป^จฉิมนิเทศ นักเรียนชั้น ม. 3 ละ ม. 6 ปVการศึกษา 2563 



       จำนวน 7,060    บาท 
   1.1  ค5าวิทยากร     600  บาท 
   1.2  ค5าอาหารว5างและเครื่องดื่ม      3,810  บาท 
   1.3  ค5าวัสดุอุปกรณC  2,650  บาท 
  2.  กิจกรรมปฐมนิเทศ   จำนวน 2,650    บาท 
   2.1  ค5าไวนิล   1,000  บาท 
   2.2  ค5าวัสดุอุปกรณC  1,650  บาท 
  3.  กิจกรรมคdายคุณธรรม   จำนวน 48,380  บาท 
   1.1  ค5าวิทยากร   12,000  บาท 
   1.2  ค5าอาหารว5างและเครื่องดื่ม      34,880  บาท 
   1.3  ค5าวัสดุอุปกรณC   1,500  บาท   

4.  กิจกรรมแกDคุณลักษณะอันพึงประสงคM จำนวน 4,700  บาท 
   4.1  ค5าอาหารว5างและเครื่องดื่ม       
         4.1.1 นักเรียน                          3,200              บาท 
                                          4.1.2  ครู                  1,500             บาท 
หมายเหต ุ  ถัวจ5ายทุกรายการ 

8. การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 

  1)  นักเรียนใหม5ชั้นมัธยมศึกษาปpที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษา

ปpที่ 4 ปpการศึกษา 2564  รูHรักสามัคคีในหมู5คณะ  

รักครู และรักโรงเรียนทับปุดวิทยา รHอยละ 90 

  2) นักเรียนรูHจักโรงเรียน รูHจักครู และรูHกฎระเบียบขHอ

ปฏิบัติที่เหมาะสมในโรงเรียน รHอยละ 90 

  3) นักเรียนโรงเรียนทับปุดวิทยามีคุณลักษณะอันพึง

ประสงคC รHอยละ 90 

   4) นักเรียนไดHตระหนักและเปXนบุคคลแห5งการเรียนรูH  มี

คุณธรรมจริยธรรม มีความเปXนไทย และสามารถนำไป

ประยุกตCใชHในการดำรงชีวิตประจำวันไดHอย5างเหมาะสม และ

มีความสุข รHอยละ 90 

1. สอบถามความพึงพอใจ 

 

 

 

 

2. สอบถามความพึงพอใจ 

 

 

3. สอบถามความพึงพอใจ 

 

4. สอบถามความพึงพอใจ 

1. แบบสอบถาม 

 

 

 

 

2. แบบสอบถาม 

 

 

3. แบบสอบถาม 

 

4. แบบสอบถาม 

 

 

ลงชื่อ ................................................ ผูHเสนอโครงการ 

         (นางสาววันเพ็ญ  สำคัญจิต ) 

                ตำแหน5ง ครู 

 

 

ลงชื่อ ................................................ ผูHพิจารณาโครงการ 

         (นายสืบพงศC   ประสพมิตร) 

 ตำแหน5ง  หัวหนHากลุ5มบริหารงานกิจการนักเรียน 

 

 

ลงชื่อ .......................................ผูHเห็นชอบโครงการ 

         (นายเจษฎา  ศรีวิเศษ) 

ตำแหน5ง รองผูHอำนวยการกลุ5มบริหารงานกิจการนักเรียน 

 

 

ลงชื่อ ...................................................ผูHอนุมัติโครงการ 

             (นายดลยวัฒนC  สันติพิทักษC) 

 ตำแหน5ง  ผูHอำนวยการโรงเรียนทับปุดวิทยา 

 

 



3. ชื่อโครงการ/กิจกรรม       เครือข5ายผูHปกครองโรงเรียนทับปุดวิทยา 

ลักษณะโครงการ R โครงการต5อเนื่อง ¨ โครงการใหม5 

ผูDรับผิดชอบโครงการ นายเจษฎา  ศรีวิเศษ 

ความสอดคลDอง ยุทธศาสตรCที่  5 ส5งเสริมประสานความร5วมมือระหว5างโรงเรียนกับภาคีเครือข5าย  

 เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

                                กลยุทธCที่ 1. ส5งเสริมบทบาทและหนHาที่คณะกรรมการสถานศึกษาและภาคีเครือข5าย 

 สพฐ.   มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผูHเรียน 

 สมศ. 4. ดHานความสัมพันธCกับชุมชน/สังคม  

 มาตรฐานสากล - 

*********************************************************************************************************************** 

1. หลักการและเหตุผล 

 การดำเนินงานพัฒนาผูHเรียน โดยมีจุดมุ5งหมายใหHผูHเรียนเปXนคนเก5ง คนดี และมีความสุข มีคุณธรรมนำความรูH เกิดคุณธรรม

พื้นฐาน 8 ประการ คือ ขยัน ซื่อสัตยC ประหยัด มีวินัย สุภาพ สะอาด สามัคคี มีน้ำใจนั้น  จำเปXนอย5างยิ่งที่จะตHองอาศัยความร5วมมือ

จากทุกฝkายที่เกี่ยวขHอง  โดยเฉพาะผูHปกครองของนักเรียน ซึ่งถือว5ามีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนการดำเนินงานพัฒนาผูHเรียนใน

รูปแบบต5าง ๆ และการแกHไขปsญหาผูHเรียนใหHมีคุณลักษณะที่พึงประสงคC ดังนั้น กลุ5มบริหารงานกิจการนักเรียนเห็นว5าการจัด

กระบวนการเรียนรูHใหHเกิดขึ้นกับนักเรียนไดHอย5างสมบูรณC จะตHองมีการประสานความร5วมมือระหว5างโรงเรียน ผูHปกครอง และบุคคลใน

ชุมชนทุกฝkายเพื่อร5วมกันพัฒนานักเรียนใหHมีความรูH และทักษะในการดำเนินชีวิตอยู5ในสังคมไดHอย5างมีความสุข 

2. วัตถุประสงคM 

 2.1 เพื่อแต5งตั้งคณะกรรมการเครือข5ายผูHปกครอง โรงเรียนทับปุดวิทยา ประจำปpการศึกษา 2564 

 2.2 เพื่อจัดกิจกรรมที่มีส5วนร5วมระหว5างเครือข5ายผูHปกครองกับโรงเรียน 

3. เปOาหมาย 
 3.1 เชิงคุณภาพ 

  3.1.1  เครือข5ายผูHปกครองโรงเรียนทับปุดวิทยา กับโรงเรียนทับปุดวิทยา จัดกิจกรรมที่มีส5วนร5วมทั้ง  2 ฝkาย ใน

การส5งเสริม สนับสนุน และดูแล นักเรียน รHอยละ 90 ขึ้นไป 

 3.2 เชิงปริมาณ 

  3.2.1 โรงเรียนทับปุดวิทยามีคณะกรรมการเครือข5ายผูHปกครองประจำปpการศึกษา 2564   ในระดบัหHองเรียน 

หHองเรียนละ 5 คน 

          3.2.2 โรงเรียนทับปุดวิทยามีคณะกรรมการเครือข5ายผูHปกครองประจำปpการศึกษา 2564    ในระดับชั้นเรียน ชั้น

เรียนละ 16 คน 

4. สถานที่ดำเนินการ 

 โรงเรียนทับปุดวิทยา 

5. ระยะเวลาดำเนินการ 
  1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564 

 

 

 



6. ขั้นตอนและปฏิทินการดำเนินงาน 

กิจกรรมขั้นตอนการดำเนินงาน 

ระยะเวลาดำเนินการ 

  ผูDรับผิดชอบ 

ปV พ.ศ. 

2563 
ปV พ.ศ. 2564 

ต.
ค.

 

พ
.ย

. 

ธ.
ค.

 

ม .
ค .

 
ก .

พ
. 
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ค .

 

เม
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1.  ประชุมครั้งที่ 3/2563 

ประชุมผูHปกครองครั้งที่ 2/2563 

 
 

P             
 
 
 
กลุ5มบริหารงาน
กิจการนักเรียน 

 

2.  ประชุมครั้งที่ 1/2564    P         
3.  เลือกตั้งคณะกรรมการประจำปp 2564 

ประชุมผูHปกครองครั้งที่ 2/2564 

       P     

4.  แต5งตั้งคณะกรรมการ ประจำปp 2564         P    

5.  ประชุมครั้งที่ 2/2564          P   
6.  ประชุมครั้งที่ 3/2564            P 

7.  สรุปผลโครงการ            P 

8.  รายงานผลโครงการ            P 
 
7. งบประมาณและทรัพยากรที่จำเป[นตDองใชD  
 โครงการ / กิจกรรมนี้ใชHงบประมาณทั้งสิ้น  29,000 บาท  (สองหมื่นเกHาพันบาทถHวน) 
ประกอบดHวย  

 1. วัสดุอุปกรณC                        จำนวนเงิน      600  บาท 
 2. ค5าอาหารและเครื่องดื่ม  จำนวนเงิน  20,200  บาท 
 3. ค5าเช5าเกHาอี ้    จำนวนเงิน    8,200  บาท 
หมายเหต ุ ถัวจ5ายทุกรายการ 

8. การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 

กิจกรรมที่ทั้ง 2 ฝkาย มีส5วนร5วม ในการส5งเสริม สนับสนุน 

และดูแล นักเรียน รHอยละ 90 ขึ้นไป สอบถามความพึงพอใจ แบบสอบถาม 

 

 

ลงชื่อ ................................................. ผูHเสนอโครงการ 

            (นายเจษฎา  ศรีวิเศษ ) 

ตำแหน5ง รองผูHอำนวยการกลุ5มบริหารงานกิจการนักเรียน 

 

ลงชื่อ ................................................ ผูHพิจารณาโครงการ 

         (นายสืบพงศC  ประสพมิตร ) 

 ตำแหน5ง  หัวหนHากลุ5มบริหารงานกิจการนักเรียน 

 

ลงชื่อ .......................................ผูHเห็นชอบโครงการ 

        (นายเจษฎา   ศรีวิเศษ) 

ตำแหน5ง รองผูHอำนวยการกลุ5มบริหารงานกิจการนักเรียน 

 

ลงชื่อ ...................................................ผูHอนุมัติโครงการ 

             (นายดลยวัฒนC  สันติพิทักษC) 

 ตำแหน5ง  ผูHอำนวยการโรงเรียนทับปุดวิทยา 

 

 



4. ชื่อโครงการ/กิจกรรม      พัฒนาระบบดูแลช5วยเหลือนักเรียน 

ลักษณะโครงการ R โครงการต5อเนื่อง ¨ โครงการใหม5 

ผูDรับผิดชอบโครงการ นางสาววรพรรณ   ตะเคียนทอง 

ความสอดคลDอง ยุทธศาสตรCที่ 1 การพัฒนาผูHเรียนใหHมีคุณภาพและมาตรฐานตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

                                กลยุทธCที่ 9. ส5งเสริมพัฒนานักเรียนใหHเปXนคนดี  มีคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงคC 

 สพฐ.   มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผูHเรียน 

 สมศ.1. ดHานคุณภาพศิษยC  

 มาตรฐานสากล - 

************************************************************************************************************************ 

1. หลักการและเหตุผล 

 เนื่องจากสังคมปsจจุบันนี้มีสิ่งแวดลHอมที่เปXนตัวกระตุHนและยั่วยุหลายดHาน อันอาจก5อใหHเกิดปsญหาใหHกับผูHเรียนซึ่งอยู5ในวัยที่

กำลังพัฒนาทุกดHานและควรไดรับการส5งเสริมและสนับสนุนใหHเจริญงอกงามไปในทิศทางที่ถูก ประกอบกับสภาพสังคมและเศรษฐกิจใน

ปsจจุบันทำใหHนักเรียนและผูHปกครองเกิดความห5างเหินไม5ไดHอยู5ร5วมกัน เนื่องจากภาระหนHาที่การงานและการหาเลี้ยงชีพของแต5ละ

ครอบครัว  

    ระบบดูแลช5วยเหลือนักเรียน เปXนกระบวนการดำเนินงานที่มีแบบแผนขั้นตอนชัดเจนในการส5งเสริม พัฒนา ปZองกันและแกHไข

ปsญหาใหHนักเรียนไดHรับการพัฒนาอย5างเต็มศักยภาพบนพื้นฐานความแตกต5างระหว5างบุคคล โดยยึดหลักการมีส5วนรับผิดชอบ ร5วมคิด 

ร5วมปฏิบัติร5วมแกHไขปsญหาจากผูHที่เกี่ยวขHองทุกฝkาย   เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียนใหHมีทักษะการดำรงชีวิตอยู5ในสังคมที่มีการ

เปลี่ยนแปลงอย5างรวดเร็ว 

ไดHอย5างมีความสุข 

 โรงเรียนทับปุดวิทยา ตระหนักและเห็นความสำคัญดังกล5าว จึงไดHดำเนินการพัฒนาระบบดูแลช5วยเหลือนักเรียน เพื่อพัฒนา

ระบบดูแลช5วยเหลือนักเรียนใหHสมบูรณCและเกิดการขับเคลื่อนอย5างต5อเนื่อง 

2. วัตถุประสงคM 

2.1  เพื่อใหHสถานศึกษามีการจัดระบบดูแลช5วยเหลือผูHเรียนที่มีประสิทธิภาพและครอบคลุมถึงผูHเรียนทุกคน 

2.2  เพื่อใหHครูเยี่ยมบHานนักเรียนทุกคนและนำขHอมูลระบบดูแลช5วยเหลือผูHเรียนไปใชHในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

3. เปOาหมาย 
 3.1 เชิงคุณภาพ 

        การดำเนินงานตามระบบดูแลช5วยเหลือนักเรียนเปXนไปอย5างเปXนระบบ ครบถHวนสมบูรณC และนักเรียนทุกคนไดHรับการ

ช5วยเหลือตามความแตกต5างอย5างทั่วถึง 

 3.2 เชิงปริมาณ 

                  3.2.1  สถานศึกษามีการจัดระบบดูแลช5วยเหลือผูHเรียนที่มีประสิทธิภาพและครอบคลุม ถงึผูHเรียนทุกคน ในระดับด ี

       3.2.2  ครูรHอยละ 90  เยี่ยมบHานนักเรียนทุกคนและนำขHอมูลระบบดูแลช5วยเหลือผูHเรียน ไปใชHในการวางแผนพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา   

4. สถานที่ดำเนินการ 

 โรงเรียนทับปุดวิทยา 

5. ระยะเวลาดำเนินการ 
  1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564 

 

 



6. ขั้นตอนและปฏิทินการดำเนินงาน 

กิจกรรมขั้นตอนการดำเนินงาน 

ระยะเวลาดำเนินการ 

  ผูDรับผิดชอบ 
ปV พ.ศ. 

2563 
ปV พ.ศ. 2564 

ต.
ค.

 

พ
.ย

. 

ธ.
ค.

 

ม.
ค.

 
ก .

พ
. 

ม.ี
ค.

 

เม
. ย

.  

พ
. ค

.  

ม .ิ
ย.

 

ก.
ค .

 

ส.
ค.

 

ก.
ย.

 

1.  ขั้นเตรียมการ (P) 
     1)  ศึกษานโยบายของโรงเรียน เขตพื้นที่
การศึกษาและสพฐ. ในส5วนที่เกี่ยวขHองกับ
โครงการฯ 
     2) ศึกษาผลการดำเนินโครงการในปpที่ผ5านมา  
     3)  ศึกษาบริบทและสภาพความเปXนไปไดHใน
การพัฒนาโครงการฯ 
     4)  จัดทำโครงการฯ นำเสนอต5อฝkายบริหาร 

 

P 

             
 
 
 
 
 
 

กลุ5มบริหารงาน
กิจการนักเรียน 

 
2.  ขั้นดำเนินการ (D) 
    1) ประชุมคณะทำงานเพื่อชี้แจงโครงการฯ 
และมอบหมายภาระงาน 
    2) ดำเนินงานตามโครงการฯ  
     2.1 กิจกรรมระบบการดูแลช5วยเหลือนักเรียน 
     - กิจกรรมเยี่ยมบHานนักเรียน 
     - กิจกรรมจัดเก็บขHอมูล 
     2.2 กิจกรรมคัดกรองขHอมูลนักเรียน 
     - กลุ5มปกต ิ
     - กลุ5มเสี่ยง 
     - กลุ5มที่มีปsญหา 
     2.3 จัดทำระบบสารสนเทศระดับหHองเรียน 
ระดับชั้นเรียนและระดับโรงเรียน 
     2.4 จัดระบบช5วยเหลือตามภาวะเสี่ยงของ
นักเรียน (ดูแลช5วยเหลือตามสภาพปsญหาที่
แทHจริง) 

  

P P P P P P P P P  

3.  ขั้นนิเทศติดตามผล (C) 
    ผูHรับผิดชอบโครงการฯ  นิเทศติดตามการ
ดำเนินงาน และคอยอำนวยความสะดวก 
ในการดำเนินกิจกรรมของผูHเกี่ยวขHองใหHเปXนไป
ตามภาระงานที่โครงการฯ กำหนด               

           

P 

 

4.  รายงานผลโครงการ            P 
7. งบประมาณและทรัพยากรที่จำเป[นตDองใชD  
 โครงการ / กิจกรรมนี้ใชHงบประมาณทั้งสิ้น 3,000 บาท (สามพันบาทถHวน) 
ประกอบดHวย 
 1.  ค5าวัสดุอุปกรณC    จำนวนเงิน   3,000 บาท 
หมายเหต ุ ถัวจ5ายทุกรายการ 

 

 



8. การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 

ด"านปริมาณ 

1. สถานศึกษามีการจัดระบบดูแลช5วยเหลือผูHเรียนที่มี

ประสิทธิภาพและครอบคลุมถึงผูHเรียนทุกคนในระดับด ีใน

กิจกรรมต5อไปนี้ 

• กิจกรรมระบบการดูแลช5วยเหลือนักเรียน 

• กิจกรรมเยี่ยมบHานนักเรียน 

• กิจกรรมจัดเก็บขHอมูล 

• กิจกรรมคัดกรองขHอมูลนักเรียน 

- กลุ5มปกต ิ

- กลุ5มเสี่ยง 

- กลุ5มที่มีปsญหา 

• จัดทำระบบสารสนเทศระดับหHองเรียน ระดับชั้น

เรียนและระดับโรงเรียนจัดระบบช5วยเหลือตาม

ภาวะเสี่ยงของนักเรียน  

2.  ครูรHอยละ 80 เยี่ยมบHานนักเรียนทุกคนและนำขHอมูลระบบ

ดูแลช5วยเหลือผูHเรียน ไปใชHในการวางแผนพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา ในกิจกรรมต5อไปนี ้

• กิจกรรมเยี่ยมบHานนักเรียน 

• กิจกรรมคัดกรองขHอมูลนักเรียน 

จัดทำระบบสารสนเทศระดับหHองเรียน ระดับชั้นเรียนและระดับ

โรงเรียน 

ด"านคุณภาพ 

         การดำเนินงานตามระบบดูแลช5วยเหลือนักเรียนเปXนไป

อย5างเปXนระบบ ครบถHวนสมบูรณC และนักเรียนทุกคนไดHรับการ

ช5วยเหลือตามความแตกต5างอย5างทั่วถึง 

 

1. สัมภาษณC 

 

 

2. สังเกต 

3. สำรวจ 

4. ตรวจสอบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. ประเมินผล 

 

 

 

 

 

 

 

6. ประเมินผล 

 

1. แบบสัมภาษณC 

 

 

2. แบบสังเกต 

3. แบบสำรวจ 

4. ระบบดูแลช5วยเหลือนักเรียน  

สพม. 14 

 

 

3. แบบสอบถาม 

 

4. แบบสอบถาม 

 

 

 

5. แบบประเมิน 

 

 

 

 

 

 

 

6. แบบประเมิน 

 

ลงชื่อ ................................................. ผูHเสนอโครงการ 

      (นางสาววรพรรณ   ตะเคียนทอง ) 

               ตำแหน5ง       คร ู

 

ลงชื่อ ................................................ ผูHพิจารณาโครงการ 

         (นายสืบพงศC  ประสพมิตร   ) 

 ตำแหน5ง  หัวหนHากลุ5มบริหารงานกิจการนักเรียน 

 

ลงชื่อ .......................................ผูHเห็นชอบโครงการ 

         (นายเจษฎา  ศรีวิเศษ) 

ตำแหน5ง รองผูHอำนวยการกลุ5มบริหารงานกิจการนักเรียน 

 

ลงชื่อ ...................................................ผูHอนุมัติโครงการ 

             (นายดลยวัฒนC  สันติพิทักษC) 

 ตำแหน5ง  ผูHอำนวยการโรงเรียนทับปุดวิทยา 

 

 



5. ชื่อโครงการ/กิจกรรม       โครงการวันไหวHครู 

ลักษณะโครงการ R โครงการต5อเนื่อง ¨ โครงการใหม5 

ผูDรับผิดชอบโครงการ ครูวันเพ็ญ  สำคัญจิต 

ความสอดคลDอง ยุทธศาสตรCที่ 1  การพัฒนาผูHเรียนใหHมีคุณภาพและมาตรฐานตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

                                กลยุทธCที่ 9. ส5งเสริมพัฒนานักเรียนใหHเปXนคนดี  มีคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงคC 

 สพฐ.   มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผูHเรียน 

 สมศ.1. ดHานคุณภาพศิษยC  

 มาตรฐานสากล ขHอที่ 5 ร5วมกันรับผิดชอบต5อสังคมโลก 

************************************************************************************************************************ 

1. หลักการและเหตุผล 

 “ครู” มีความหมายว5า ผูHสั่งสอนศิษยCหรือผูHถ5ายทอดความรูHใหHแก5ศิษยCซึ่ง มีผูHกล5าวว5ามาจากคำว5า ครุ (คะ-รุ) ที่แปลว5า 

“หนัก” อันหมายถึง ความรับผิดชอบในการอบรมสั่งสอนของครูนั้นนับเปXนภาระหนHาที่ที่หนักหนาสาหัสไม5นHอยกว5าคนๆ หนึ่งจะเติบโต

เปXนผูHมีวิชาความรูHและเปXนคนดีของสังคม ผูHเปXน “ครู” จะตHองทุ5มเทแรงกายและแรงใจไม5นHอยไปกว5าพ5อแม5ผูHใหHกำเนิดเลย ซึ่งในชีวิต

ของคนๆ หนึ่ง นอกเหนือไปจากพ5อแม5ซึ่งเปรียบเสมือน “ครูคนแรก” ของเราแลHว การที่เด็กๆ จะดำรงชีพต5อไปไดHในสังคมจำเปXนอย5าง

ยิ่งที่จะตHองมี “ครู” ที่จะประสิทธิ์ประสาทวิชาความรูH เพื่อปูพื้นฐานไปสู5หนทางทำมาหากินในภายภาคหนHาดHวย ดังนั้น “ครู” จึงเปXน

บุคคลสำคัญที่เราทุกคนควรจะไดHแสดงความกตัญ{ูกตเวทิตาต5อท5าน 

 ดHวยเหตุนี้ การบูชาครู จึงเปXนประเพณีสำคัญที่มีมาแต5โบราณและมีอยู5ในแทบทุกสาขาอาชีพของคนไทย ถือเปXนพิธีกรรมที่

แสดงความเคารพและระลึกถึงพระคุณของบรูพาจารยC ครูอาจารยCผูHประสิทธิ์วิชาความรูHใหH ทำใหHเราสามารถนำไปประกอบวิชาชีพ 

สรHางความเจริญรุ5งเรืองใหHแก5ตนเองและครอบครัวไดHในอนาคต ดังนั้นกลุ5มงานกิจการนักเรียน โรงเรียนทับปุดวิทยา จึงเล็งเห็น

ความสำคัญของกิจกรรมวันไหวHครู ถือว5าเปXนกิจกรรมที่ควรส5งเสริมและสนับสนุนใหHนักเรียนไดHเขHามีส5วนร5วมในกิจกรรมวันไหวHครูที่ไดH

กระทำมาเปXนเวลาชHานานอย5างต5อเนื่อง จนเปXนที่ยอมรับเปXนประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามที่นักเรียนควรยึดถือและปฏิบัติต5อครูผูHมี

พระคุณดHวยการแสดงออกดHวยการกราบไหวHครู 

2. วัตถุประสงคM 

 2.1 เพื่อใหHนักเรียนแสดงความเคารพ ความกตัญ{ูกตเวทีต5อครูผูHมีพระคุณ 
 2.2 เพื่อใหHนักเรียนแสดงออกในทางที่ถูกที่ควรในโอกาสที่เหมาะสม 
 2.3 เพื่อใหHนักเรียนไดHเขHาร5วมกิจกรรมระลึกถึงพระคุณของคุณคร ู

3. เปOาหมาย 
 3.1 เชิงคุณภาพ 

       นักเรียนไดHเขHาร5วมกิจกรรมอันเปXนการแสดงออกถึงความรัก ความเคารพ ความกตัญ{ูกตเวที ต5อผูHมีพระคุณ และไดH

ร5วมกันสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของไทยใหHดำรงอยู5สืบไป 

 3.2  เชิงปริมาณ 

       นักเรียนโรงเรียนทับปุดวิทยาทุกคนเขHาร5วมกิจกรรมวันไหวHคร ู       

4. สถานที่ดำเนินการ 

 โรงเรียนทับปุดวิทยา 

5. ระยะเวลาดำเนินการ 
  16 พฤษภาคม 2564 - 20 มิถุนายน 2564 
 
 
 



6. ขั้นตอนและปฏิทินการดำเนินงาน 

กิจกรรมขั้นตอนการดำเนินงาน 

ระยะเวลาดำเนินการ 

  ผูDรับผิดชอบ 
ปV พ.ศ. 

2563 
ปV พ.ศ. 2564 

ต.
ค.

 

พ
.ย

. 

ธ.
ค.

 

ม.
ค.

 
ก .

พ
. 

ม .ี
ค.

 

เม
. ย

.  

พ
. ค

.  

ม.ิ
ย.

 

ก .
ค .

 

ส.
ค.

 

ก.
ย.

 

1.  เสนอแผนงานเพื่อขออนุมัติดำเนินการเบิก
งบประมาณโครงการจัดงานวันไหวHครู 

 
 

     P        
 
กลุ5มบริหารงาน
กิจการนักเรียน 

 

2.  ประชุมคณะกรรมดำเนินงานเพื่อร5วมวาง
แผนการจัดกิจกรรม/แต5งตั้งคณะกรรมการ
ดำเนินงาน 

  
     P     

3.  จัดกิจกรรมวันไหวHครู         P    

4.  รายงานผลโครงการ         P    
 
7. งบประมาณและทรัพยากรที่จำเป[นตDองใชD  
 โครงการ / กิจกรรมนี้ใชHงบประมาณทั้งสิ้น 5,700 บาท  (หHาพันเจ็ดรHอยบาทถHวน) 
ประกอบดHวย 
 1.  ค5าวัสดุอุปกรณC    จำนวนเงิน   3,100 บาท 
 2.  ค5าตอบแทนวิทยากรอิสลาม  จำนวนเงิน     600 บาท 
 3.  รางวัลในการจัดประกวดพานไหวHครู  จำนวนเงิน   1,000 บาท 
 4.  รางวัลการประกวดรHองเพลงพระคุณที่สาม จำนวนเงิน   1,000 บาท 
หมายเหต ุ  ถัวจ5ายทุกรายการ 

8. การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 

1)  นักเรียนโรงเรียนทับปุดวิทยาเขHาร5วมกิจกรรมวันไหวH

ครู รHอยละ 90 

2) นักเรียนโรงเรียนทับปุดนักเรียนโรงเรียนทับปุดวิทยา

เขHาร5วมกิจกรรมวันไหวHครูวิทยามีความเคารพและความ

กตัญ{ูกตเวที รHอยละ 90 

3) นักเรียนโรงเรียนทับปุดวิทยาแสดงออกในทางที่

ถูกตHองในโอกาสที่เหมาะสม รHอยละ 90 

1. แบบลงทะเบียนนักเรียน 

2. แบบสอบถามในการจัด

กิจกรรม 

 

 

 

1. แบบลงทะเบียนนักเรียน 

2. แบบสอบถามในการจัด

กิจกรรม 

 

 

ลงชื่อ ................................................. ผูHเสนอโครงการ 

         (นางสาววันเพ็ญ  สำคัญจิต) 

                  ตำแหน5ง ครู 

 

ลงชื่อ ................................................ ผูHพิจารณาโครงการ 

         (นายสืบพงศC  ประสพมิตร) 

 ตำแหน5ง  หัวหนHากลุ5มบริหารงานกิจการนักเรียน 

 

ลงชื่อ .......................................ผูHเห็นชอบโครงการ 

        (นายเจษฎา  ศรีวิเศษ) 

ตำแหน5ง รองผูHอำนวยการกลุ5มบริหารงานกิจการนักเรียน 

 

ลงชื่อ ...................................................ผูHอนุมัติโครงการ 

             (นายดลยวัฒนC  สันติพิทักษC) 

 ตำแหน5ง  ผูHอำนวยการโรงเรียนทับปุดวิทยา 



6. ชื่อโครงการ/กิจกรรม      สภานักเรียนโรงเรียนทับปุดวิทยา 

ลักษณะโครงการ R โครงการต5อเนื่อง ¨ โครงการใหม5 

ผูDรับผิดชอบโครงการ นายวรรฒพล  กล5อมเกลี้ยง 

ความสอดคลDอง ยุทธศาสตรCที่ 1 การพัฒนาผูHเรียนใหHมีคุณภาพและมาตรฐานตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

                                กลยุทธCที่ 9. ส5งเสริมพัฒนานักเรียนใหHเปXนคนดี  มีคณุธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงคC 

 สพฐ.   มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผูHเรียน 

 สมศ.1. ดHานคุณภาพศิษยC  

 มาตรฐานสากล ขHอที่  5  ร5วมรับผิดชอบต5อสังคมโลก 

*********************************************************************************************************************** 

 1.หลักการและเหตุผล 

 ในปsจจุบันการศึกษาได�มีการเนHนใหH�ผูH�เรียนพัฒนาการเรียนรู�ในหลาย ๆ ดHาน การจัดรูปแบบการเรียนการสอนจึง

ตHองมีการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย เพื่อใหHผูHเรียนเกิดการเรียนรูHอย5างต5อเนื่อง มีทักษะ ความคิดที่สามารถนำไปแก�ปsญหาและใชHประ

โยชน�ในชีวิตประจำวันได� ดังนั้นการนำนักเรียนออกไปทัศนศึกษานอกสถานที่ ถือเปXนการจัดการเรียนการสอนได�อีกทางหนึ่งที่

มุ5งเนHนและพัฒนานักเรียนใหHได�ศึกษาหาความรูH รู�จักตัดสินใจ แก�ปsญหาเฉพาะหนHาดHวยตนเองได� การเรียนรู�จากประสบ

การณ�จริงยังถือเปXนการส5งเสริมใหHมีโลกทัศนCที่กวHางไกลทันต5อเหตุการณ�ของสังคมและเทคโนโลยีในปsจจุบันได�อีกทางหนึ่ง 

      ปsจจุบันเปXนที่ยอมรับกันว5าปริมาณการใชHรถใชHถนนเพิ่มมากขึ้นผูHคนตHองการความสะดวกสบาย และทำใหHเกิดปsญหาเกี่ยวกับ

การจราจร  รวมถึงปsญหาการจราจรหนHาโรงเรียนและในโรงเรียนโดยเฉพาะช5วงวันที่ฝนตกซึ่งมีความจำเปXนที่ตHองอนุญาตใหHผูHปกครอง

เขHามาส5งนักเรียนภายในโรงเรียนไดHเปXนปsญหาที่ตHองช5วยกันแกHไขซึ่งจะตHองอาศัยความร5วมมือจากทุกฝkายที่เกี่ยวขHอง  ไม5ว5าจะเปXน

นักเรียน  ผูHใชHรถ  ผูHปกครอง  และรถบริการรับส5งนักเรียน 

 ดังนั้น กลุ5มงานกิจการนักเรียน โรงเรียนทับปุดวิทยา จึงเห็นถึงความสำคัญของการเรียนรู�จากการได�รับประสบการณ�

จริง จึงได�จัดทำโครงการทัศนศึกษาแหล5งเรียนรูHนอกหHองเรียน และจัดใหHมีการฝ}กอบรมหลักสูตรสารวัตรนักเรียนจราจร เพื่อใหH

สารวัตรนักเรียนของโรงเรียนทับปุดวิทยาไดHมีความรูHความเขHาใจในการปฏิบัติหนHาที่ช5วยเหลือ อำนวยความสะดวกดHานจราจร  ลด

ปsญหาความแออัดในช5วงเวลาเชHาและเย็น ทั้งยังทำใหHนักเรียนไดHมีโอกาสทำงานช5วยเหลือส5วนรวม  ซึ่งยังเปXนคุณสมบัติที่ดีของนักเรียน

เพื่อใหHสภานักเรียนได�ศึกษาหาความรู�ดHวยตนเองจากการสังเกต สัมผัส สภาวะที่เปXนจริงเปXนรูปธรรม การศึกษานอกสถานที่ยัง

เปXนการเปลี่ยนบรรยากาศเปลี่ยนสถานที่ เปลี่ยนความจำเจทำใหHเกิดความกระตือรือรHน อีกทั้งยังเปXนการผ5อนคลายทำใหHมีสุขภาพจิตที่

ดีขึ้น 

2. วัตถุประสงคM 

 2.1 สรHางทีมสภานักเรียนโรงเรียนทับปุดวิทยา เพื่อปฏิบัติหนHาที่จิตสาธารณะที่สรHางประโยชนCต5อโรงเรียนดHวยความเสียสละ 

2.2 เพื่อใหHสภานักเรียนไดHรับประสบการณCตรงจากการไปทัศนศึกษาแหล5งเรียนรูHนอกหHองเรียน 

2.3 เพื่อใหHสภานักเรียนนำความรูHที่ไดHมาประยุกตCใชHในการพัฒนาการทำงานของสภานักเรียนไดHอย5างมีประสิทธิภาพ 

2.4 เพื่อเสริมสรHางวินัยจราจรใหHกับผูHเขHารับการอบรมไดHเคารพกฎจราจร 

2.5 เพื่อใหHผูHเขHารับการอบรมมีความรูH ความเขHาใจในกฎจราจรเปXนอย5างดี และสามารถนำความรูH ที่ไดHไปแนะนำใหHแก5บุคคล

อื่น เห็นความสำคัญของวินัยจราจร และปฏิบัติไดHอย5างถูกตHอง 

2.6 เพื่อใหHผูHเขHารับการอบรม ไดHรับความรูHเกี่ยวกับกฎหมายจราจร สามารถนำความรูHไปใชHชีวิตประจำวันไดH  และสามารถ

ช5วยงานจราจรภายในโรงเรียนไดH 

2.7 เพื่อใหHผูHเขHารับการอบรม มสี5วนร5วมในการช5วยลดปsญหาการจราจร 

 

 

 



3. เปOาหมาย 

 3.1 เชิงคุณภาพ 

   3.1.1  สภานักเรียนไดHเขHาร5วมโครงการทัศนศึกษาและสามารถนำความรูHที่ไดHมาพัฒนาการทำงานไดHอย5างมี

ประสิทธิภาพ 

                 3.1.2  นักเรียนไดHรับการพัฒนาทักษะในการปฏิบัติงานจราจร 

    3.1.3  นักเรียนมีทัศนคติที่ดีในการช5วยลดปsญหาดHานจราจร 

    3.1.4  นักเรียนมีความพึงพอใจกับความรูHที่ไดHรับจากการอบรม 

 3.2 เชิงปริมาณ 

   3.2.1 ครูจำนวน 10 คน 

   3.2.2 สภานักเรียนโรงเรียนทับปุดวิทยาจำนวน 25 คน 

                       3.2.3 นักเรียนที่ปฏิบัติหนHาที่สารวัตรนักเรียนจำนวน 25 คน ไดHรับการพัฒนาทักษะในการปฏิบัติงาน 

4. สถานที่ดำเนินการ 

 โรงเรียนทับปุดวิทยา 

5. ระยะเวลาดำเนินการ 
           1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564 
6. ขั้นตอนและปฏิทินการดำเนินงาน 

กิจกรรมขั้นตอนการดำเนินงาน 

ระยะเวลาดำเนินการ 

  ผูDรับผิดชอบ 

ปV พ.ศ. 

2563 
ปV พ.ศ. 2564 

ต.
ค.

 

พ
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ค.
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.  
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1.  ประชุมคณะกรรมดำเนินงานเพื่อร5วมวาง
แผนการจัดโครงการ 

P  
             

 
 

กลุ5มบริหารงาน
กิจการนักเรียน 

2. ดำเนินงาน/กิจกรรม 

   2.1  ทัศนศึกษาแหล5งเรียนรูHนอกหHองเรียน 

   2.2  อาสาจารจร 

   

P 

 
 
 
 
P 

 
 
 
 
P 

 
 
 
 
P 

 
 
 
 
P 
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   2.3  เลือกตั้งสภานักเรียนโรงเรียนทับปุดวิทยา 

ปpการศึกษา 2564 

        P
    

 

3.  สรุปผลโครงการ            P กลุ5มบริหารงาน
กิจการนักเรียน 4.  รายงานผลโครงการ            P 

 
7. งบประมาณและทรัพยากรที่จำเป[นตDองใชD  
 โครงการ / กิจกรรมนี้ใชHงบประมาณทั้งสิ้น  24,800  (สองหมื่นสี่พันแปดรHอยบาทถHวน) 
  1.  กิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียน     จำนวน    -         บาท 
  2.  กิจกรรมทัศนศึกษา     จำนวน 21,800  บาท 
   2.1  ค5าเบี้ยเลี้ยงคร ู      4,800  บาท 
   2.2  ค5าเหมารถโดยสาร    16,000  บาท 
   2.2  ค5าวัสดุอุปกรณC      1,000  บาท 



3.  กิจกรรมอาสาจราจร     จำนวน 3,000    บาท 
   3.1  ค5าวัสดุอุปกรณC     3,000  บาท  
หมายเหต ุ  ถัวจ5ายทุกรายการ 

8. การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 

1) สภานักเรียนโรงเรียนทับปุดวิทยาปฏิบัติหนHาที่ดHวยความ

เสียสละ และสรHางประโยชนCต5อโรงเรียน 

2) สภานักเรียนโรงเรียนทับปุดวิทยาเขHาร5วมโครงการทัศน

ศึกษา รHอยละ 90 

3) สภานักเรียนไดHรับประสบการณCตรงจากการไปทัศน

ศึกษาแหล5งเรียนรูHนอกหHองเรียน  รHอยละ 80 

4) สภานักเรียนนำความรูHที่ไดHมาประยุกตCใชHในการ

พัฒนาการทำงานของสภานักเรียนไดHอย5างมีประสิทธิภาพ  

5) สภานักเรียนมีความประทับใจในการเขHาร5วมโครงการ

ทัศนศึกษา ประจำปpการศึกษา 2560 รHอยละ 80 

6) นักเรียนรHอยละ 100 ที่ผ5านการอบรมมีความเขHาใจใน

เรื่อง 

     - เครื่องหมายจราจร    - กฎจราจรเบื้องตHน 

 

 

 

 

 

 

สอบถามความพึงพอใจ 

 

 

 

 

 

 

แบบสอบถาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     ลงชื่อ ................................................. ผูHเสนอโครงการ 

             (นายวรรฒพล  กล5อมเกลี้ยง) 

                   ตำแหน5ง คร ู

 

ลงชื่อ ................................................ ผูHพิจารณาโครงการ 

         (  นายสืบพงษศC  ประสพมิตร  ) 

 ตำแหน5ง  หัวหนHากลุ5มบริหารงานกิจการนักเรียน 

 

     ลงชื่อ .......................................ผูHเห็นชอบโครงการ 

             (นายเจษฎา  ศรีวิเศษ) 

ตำแหน5ง รองผูHอำนวยการกลุ5มบริหารงานกิจการนักเรียน 

 

ลงชื่อ ...................................................ผูHอนุมัติโครงการ 

             (นายดลยวัฒนC  สันติพิทักษC) 

 ตำแหน5ง  ผูHอำนวยการโรงเรียนทับปุดวิทยา 



7. ชื่อโครงการ/กิจกรรม ระบบดูแลช5วยเหลือนักเรียน (เด็กพิเศษเรียนร5วม)  
ลักษณะโครงการ R โครงการต5อเนื่อง ¨ โครงการใหม5 

ผูDรับผิดชอบโครงการ นายกฤติชรินท  ศรีงาม 

ความสอดคลDอง ยุทธศาสตรCที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาใหHมีประสิทธิภาพ 

                                   กลยุทธCที่ 10. พัฒนาระบบดูแลช5วยเหลือนักเรียนใหHมีประสิทธิภาพ 

 สพฐ.   มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

 สมศ. 1. ดHานคุณภาพศิษยC 

 มาตรฐานสากล - 

************************************************************************************************************************ 

1. หลักการและเหตุผล 

 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห5งชาติ  พ.ศ. 2542 ตามมาตรา 10 หมวด 2 กำหนดใหHโรงเรียนจัดการศึกษาใหHกับเด็กที่มี

ความบกพร5องทางดHานสติปsญญา การเรียนรูH เด็กพิเศษ เด็กดHอยโอกาส เพื่อใหHเด็กไดHรับการศึกษาเท5าเทียมกับเด็กปกติ ตาม

ความสามารถที่จะพัฒนาตนไดHเต็มตามศักยภาพ 

 จากสภาพปsจจุบันพบว5าเด็กกลุ5มพิเศษ และเด็กดHอยโอกาสเปXนปsญหาสำคัญต5อการฟ~�นฟูสมรรถภาพทั้งร5างกายและจิตใจ  

การเรียนรูHเพื่อพัฒนาดHานสติปsญญาและทักษะดHานสังคมของตน  เพื่อสรHางความเท5าเทียม การอยู5ร5วมกันในสังคม  โรงเรียนจึงไดHจัด

โครงการนี้ต5อเนื่องจากปpการศึกษา 2563 

 โรงเรียนทับปุดวิทยาจัดการศึกษาพิเศษ ในลักษณะของการเรียนร5วม ตามโครงการโรงเรียนจัดการเรียนร5วม โดยการจัดการ

ใหHเด็กกลุ5มพิเศษไดHเขHาเรียนร5วมในหHองเรียนเดียวกับเด็กปกติ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตใหHแก5นักเรียนไดHมีโอกาสอยู5ร5วมกับเด็กทั่วไป 

สามารถพัฒนาตนเองตามศักยภาพและดำรงตนอยู5ในสังคมไดHอย5างมีความสุขเปXนพลเมืองดีของสังคมต5อไป 

2. วัตถุประสงคM 

 2.1  เพื่อใหHบุคลากรมีความรูHความเขHาใจในการช5วยเหลือ พัฒนาการเรียนการสอนใหHกับเด็กกลุ5มพิเศษไดH 

 2.2  เพื่อใหHเด็กที่มีความตHองการพิเศษสามารถเรียนรูHร5วมกับเด็กปกติไดHเต็มตามศักยภาพ 

 2.3  เพื่อใหHเด็กที่มีความตHองการพิเศษสามารถปรับตัว มีปฏิสัมพันธCเขHากับสังคมในโรงเรียน และสามารถดำรงชีวิตอยู5ใน

สังคมไดHอย5างมีความสุข 

 2.4  เพื่อกระตุHนใหHชุมชนมีส5วนร5วมในการส5งเสริมพัฒนาการดHานการเรียนรูH ปZองกันและฟ~�นฟูสมรรถภาพทั้งดHานร5างกายและ

จิตใจ ใหHกับเด็กพิเศษที่อยู5ในความรับผิดชอบ 

 2.5  เพื่อใหHเดก็ปกติไดHแสดงออกดHานคุณธรรม ความเห็นอกเห็นใจกับเพื่อนนักเรียนกลุ5มพิเศษ 

3. เปOาหมาย 

 3.1 เชิงคุณภาพ 

   3.1.1  พัฒนาบุคลากรโรงเรียนทับปุดวิทยา โดยพัฒนางานใหHมีคุณภาพตามเกณฑCมาตรฐานการศึกษา และการจัด

การศึกษาพิเศษตามโครงการโรงเรียนจัดการเรียนร5วม 

   3.1.2 นักเรียนที่มีความตHองการพิเศษจำนวน 31 คน ไดHแสดงออกดHานคุณธรรม/จริยธรรม  มีความเห็นอกเห็นใจ 

ช5วยเหลือซึ่งกันและกันต5อเพื่อนนักเรียนที่มีความตHองการพิเศษ 

     3.1.3 เพื่อใหHเกิดรูปแบบการทำงานมีส5วนร5วมที่ชัดเจนโดยปฏิบัติงานร5วมกับโรงเรียน ชุมชน และหน5วยงาน

ราชการที่เกี่ยวขHอง 

    3.1.4  นักเรียนที่มีความตHองการพิเศษ 31 คน ไดHรับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามหลักสูตรสถานศึกษาในแต5

ละระดับชั้น รวมทั้งทักษะพื้นฐานที่จำเปXน  9  ดHาน 

 3.2 เชิงปริมาณ 

      3.2.1  นักเรียนที่มีความตHองการพิเศษจำนวน 31 คน ไดHเขHาเรียนร5วมกับเด็กปกติไดH 



         3.2.2  นักเรียนที่มีความตHองการพิเศษจำนวน 31 คน ไดHปฏิสัมพันธCกับเด็กปกติ ปรับตัวใหHเขHากับสังคมและ
ดำรงชีวิตไดHอย5างมีความสุข 
         3.2.3  สรHางความตระหนักใหHกับบุคลากรทุกคนในโรงเรียนทับปุดวิทยาไดHแสดงออกดHาน คุณธรรมจริยธรรม 
4. สถานที่ดำเนินการ 
 โรงเรียนทับปุดวิทยา 
5. ระยะเวลาดำเนินการ 
 1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564 

6. ขั้นตอนและปฏิทินการดำเนินงาน 

กิจกรรมขั้นตอนการดำเนินงาน 

ระยะเวลาดำเนินการ 

  ผูDรับผิดชอบ 

ปV พ.ศ.
2563 

ปV พ.ศ. 2564 

ต.
ค.

 

พ
.ย

. 

ธ.
ค.

 
ม .

ค.
 

ก.
พ

.  

ม.ี
ค.

 

เม
.ย

.  

พ
.ค

. 

ม.ิ
ย.

 

ก.
ค.

 

ส.
ค 

ก.
ย.

 

1. ขั้นเตรียมการ 
    ประชุมคณะกรรมการ วางแผนพัฒนาระบบ
การดูแลช5วยเหลือนักเรียน 

 
 
P         

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ5มงานบริหาร
กิจการนักเรียน 

2. ขั้นดำเนินการ 
     1) ประชุมชี้แจง สรHางความตระหนักแก5
บุคลากรในโรงเรียน  
     2) แต5งตั้งคณะดำเนินงาน 
     3) สำรวจขHอมูลนักเรียนเปXนรายบุคคล 
(SDQ) 
    4) จัดทำเครื่องมือคัดกรองตามแบบ สพฐ. 
    5) จัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล
(IEP)และแผนการสอนเฉพาะบุคคล (IIP)  
    6) จัดทำ/จัดหา/ใชHนวัตกรรมตามความ
ตHองการพิเศษใหHเหมาะสมกับเด็กแต5ละกลุ5ม
บกพร5อง 
    7) ดำเนินการพัฒนาผูHเรียนตามแผนการ
จัดการเฉพาะบุคคล-วัดพัฒนาการเปXนระยะ 
    8) ติดต5อประสานกับผูHเกี่ยวขHอง 
        - ผูHปกครอง-นักจิตโรงเรียน-คร ู
        - แพทยC-ศูนยCการศึกษาพิเศษจังหวัดพังงา 
และโรงพยาบาลจิตเวชฯ 

 P P P P P P P P P P  

3. ขั้นติดตามประเมินผล 
     1) ประเมินความกHาวหนHาของโครงการ 
     2) นิเทศติดตามและประเมินผล 
     3) รายงานผลการดำเนินการเสนอผูHบริหาร
โรงเรียนเปXนระยะ 

           P 

กลุ5มงานบริหาร
กิจการนักเรียน 

 

 

 

 



7. งบประมาณและทรัพยากรที่จำเป[นตDองใชD 

        โครงการ / กิจกรรมนี้ใชHงบประมาณทั้งสิ้น  3,000 บาท   (สามพันบาทถHวน)  

ประกอบดHวย  

 1. วัสดุอุปกรณC    จำนวนเงิน  3,000  บาท 
หมายเหต ุ ถัวจ5ายทุกรายการ 

 

8. การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 

ผลลัพธC 

- บุคลากรไดHพัฒนางานใหHมีคุณภาพตามเกณฑC

มาตรฐานการศึกษา และการจัดการศึกษาพิเศษ

ตามโครงการโรงเรียนจัดการเรียนร5วม 

- นักเรียนที่มีความตHองการพิเศษจำนวน 14 คน 

ไดHแสดงออกดHานคุณธรรม/จริยธรรม มีความเห็น

อกเห็น ใจ ช5วยเหลือซึ่ งกันและกันต5อ เพื่ อน

นักเรียนที่มีความตHองการพิเศษ 

- ไดHปฏิบัติงานร5วมกันระหว5างโรงเรียน ชุมชน 

และหน5วยงานราชการที่เกี่ยวขHอง 

- นักเรียนที่มีความตHองการพิเศษ 14 คน ไดHรับ

การพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตามหลักสูตร 

 

 

 

 

 

1. การสังเกตผลสำเร็จของการ

ปฏิบัติงาน 

2. ผลสำฤทธิ์ของเด็กพิเศษ 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. แบบสังเกต 

2. แบบสรุปผล 

 

ลงชื่อ ..................... ............................ ผูHเสนอโครงการ 

            (นายกฤติชรินท  ศรีงาม) 

                    ตำแหน5ง ครู 

 

ลงชื่อ ................................................ ผูHพิจารณาโครงการ 

         (นายสืบพงศC  ประสพมิตร ) 

 ตำแหน5ง  หัวหนHากลุ5มบริหารงานกิจการนักเรียน 

 

ลงชื่อ .......................................ผูHเห็นชอบโครงการ 

         (นายเจษฎา  ศรีวิเศษ) 

ตำแหน5ง รองผูHอำนวยการกลุ5มบริหารงานกิจการนักเรียน 

 

ลงชื่อ ...................................................ผูHอนุมัติโครงการ 

             (นายดลยวัฒนC  สันติพิทักษC) 

 ตำแหน5ง  ผูHอำนวยการโรงเรียนทับปุดวิทยา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8. ชื่อโครงการ/กิจกรรม  เยี่ยมบHานนักเรียน 

ลักษณะโครงการ R โครงการต5อเนื่อง ¨ โครงการใหม5 

ผูDรับผิดชอบโครงการ นางสาวสุชาดา  อินนุรักษC 

ความสอดคลDอง ยุทธศาสตรCที่ 5. ส5งเสริมประสานความร5วมมือระหว5างโรงเรียนกับภาคีเครือข5ายพัฒนา 

                                   กลยุทธCที่ 1. ส5งเสริมบทบาทและหนHาที่คณะกรรมการสถานศึกษาและภาคีเครือข5าย 

 สพฐ.   มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผูHเรียน 

 สมศ. 1. ดHานคุณภาพศิษยC 

 มาตรฐานสากล ขHอที ่5  ร5วมกันรับผิดชอบต5อสังคมโลก 

************************************************************************************************************************ 

1. หลักการและเหตุผล 

 การจัดการศึกษาในปsจจุบันเพื่อใหHสอดคลHองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห5งชาติ พ.ศ. 2542 และฉบับแกHไข พ.ศ. 2545  

จำเปXนอย5างยิ่งที่จะตHองไดHรับความร5วมมือจากชุมชนไม5ว5าจะเปXนดHานงบประมาณ  ดHานความร5วมมือ เปXนตHน  โรงเรียนทับปุดวิทยาเปXน

โรงเรียนขนาดกลางประจำอำเภอ และมีความผูกพันกับชุมชนมายาวนานเปXนผูHนำชุมชนในการใหHบริการดHานการศึกษาและกิจกรรม

ต5างๆ มาตลอด ยิ่งในปsจจุบันผูHปกครองของนักเรียนจะมีบทบาทสำคัญในการส5งเสริมการเรียนการสอนของครูและนักเรียน ฝkายกิจการ

นักเรียนจึงไดHจัดทำโครงการนี้ขึ้น 

2. วัตถุประสงคM 

 2.1  ใหHผูHปกครองมีส5วนร5วมในการส5งเสริมการเรียนการสอนอย5างจริงจัง 

 2.2  ใหHผูHปกครองมีส5วนร5วมในการแกHไขปsญหาของนักเรียน 

 2.3  เพื่อสรHางความสัมพันธCอันดีระหว5างโรงเรียนกับผูHปกครอง 

 2.4  เพื่อใหHครูไดHรูHสภาพความเปXนอยู5ของนักเรียน ซึ่งจะไดHเปXนขHอมูลในการจัดการเรียนการสอนต5อไป 

3. เปOาหมาย 

 3.1 เชิงคุณภาพ 

  3.1.1  ผูHปกครองนักเรียนเกิดความตระหนักในการใหHความร5วมมือกับโรงเรียนเกี่ยวกับการแกHไขปsญหานักเรียนใน

ปกครองในดHานการเรียนไดHอย5างมีประสิทธิภาพ 

 3.2 เชิงปริมาณ 

     3.2.1  ผูHปกครองนักเรียน จำนวน 820 คน  ไดHร5วมมือกับโรงเรียนในการส5งเสริมการเรียนของนักเรียน 100 %       
4. สถานที่ดำเนินการ 
 โรงเรียนทับปุดวิทยา 

5. ระยะเวลาดำเนินการ 
 1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564 

 

 

 

 

 



6. ขั้นตอนและปฏิทินการดำเนินงาน 

กิจกรรมขั้นตอนการดำเนินงาน 

ระยะเวลาดำเนินการ 

  ผูDรับผิดชอบ 
ปV พ.ศ.2563 ปV พ.ศ. 2564 

ต.
ค.

 

พ
.ย

. 

ธ.
ค.

 

ม.
ค .

 
ก .

พ
.  

ม.ี
ค .

 

เม
. ย

. 

พ
. ค

.  

ม.ิ
ย.

 

ก.
ค .

 

ส.
ค  

ก.
ย.

 

1.  ขั้นเตรียมการ (Planning) 

     1) ประชุมวางแผนแต5งตั้งคณะกรรมการ 

     2) ประชุมครูแจHงครูที่ปรึกษาใหHรับทราบ 

     3) แจกเอกสารในการเยี่ยมบHาน 

 

 

     P   

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ5มงานบริหาร
กิจการนักเรียน 

2. ขั้นดำเนินการ (Doing) 

     1) กำหนดระยะเวลาในการเยี่ยมบHานของครู

ที่ปรึกษา 

     2) มอบหมายครูที่ปรึกษาออกเยี่ยมบHาน 

     3) บันทึกขHอมูลลงในระบบดูแลช5วยเหลือ

นักเรียน สพม. 14 

     4) ครูที่ปรึกษาสรุปผลการเยี่ยมบHานส5งกลุ5ม
บริหารกิจการนักเรียน 

        P P P P 

3. ขั้นตรวจสอบและประเมินผล 

(Checking) 

    1) เก็บแบบสรุปรายงานของครูที่ปรึกษา 

    2) สรุปและรายงานผลโครงการ 

           P 

7. งบประมาณและทรัพยากรที่จำเป[นตDองใชD 

        โครงการ / กิจกรรมนี้ใชHงบประมาณทั้งสิ้น 12,900 บาท (หนึ่งหมื่นสองพันเกHารHอยบาทถHวน)  

ประกอบดHวย  

 1. วัสดุอุปกรณC                 จำนวนเงิน      600  บาท 
 2. ค5าตอบแทนการออกเยี่ยมบHานนักเรียน  จำนวนเงิน  12,300  บาท 
หมายเหต ุ ถัวจ5ายทุกรายการ 

8. การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 

โรงเรียนทราบขHอมูลนักเรียนเปXนรายบุคคล 

เพื่อนำไปสู5การช5วยเหลือและแกHปsญหานักเรียน

ตามความเหมาะสม 

 

แบบสอบถามการเยี่ยมบHาน 

 

แบบสอบถามการเยี่ยมบHาน 

แบบสรุปการเยี่ยมบHาน 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

ลงชื่อ ................................................. ผูHเสนอโครงการ 

          (นางสาวสุชาดา  อินนุรักษC) 

                  ตำแหน5ง ครู 

 

ลงชื่อ ................................................ ผูHพิจารณาโครงการ 

         ( นายสืบพงศC  ประสพมิตร ) 

 ตำแหน5ง  หัวหนHากลุ5มบริหารงานกิจการนักเรียน 

 

ลงชื่อ .......................................ผูHเห็นชอบโครงการ 

       (นายเจษฎา  ศรีวิเศษ) 

ตำแหน5ง รองผูHอำนวยการกลุ5มบริหารงานกิจการนักเรียน 

 

ลงชื่อ ...................................................ผูHอนุมัติโครงการ 

             (นายดลยวัฒนC  สันติพิทักษC) 

 ตำแหน5ง  ผูHอำนวยการโรงเรียนทับปุดวิทยา 

 

 

 

 

 

 

  



9. ชื่อโครงการ/กิจกรรม     ธนาคารโรงเรียนส5งเสริมนิสัยรักการออมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

ลักษณะโครงการ R โครงการต5อเนื่อง ¨ โครงการใหม5 

ผูDรับผิดชอบโครงการ นางมาราศรี  ชุมเชื้อ 

ความสอดคลDอง ยุทธศาสตรCที่ 1 การพัฒนาผูHเรียนใหHมีคุณภาพและมาตรฐานตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

                                   กลยุทธCที่ 8. ส5งเสริมพัฒนานักเรียนใหHมีทักษะชีวิตภายใตHหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 สพฐ.   มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผูHเรียน 

 สมศ. 1. ดHานคุณภาพศิษยC 

 มาตรฐานสากล ขHอที ่5 ร5วมกันรับผิดชอบต5อสังคม 

************************************************************************************************************************ 

1. หลักการและเหตุผล 

 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเปXนปรัชญาที่ชี้แนวทางการดำรงอยู5และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ ตั้งแต5ระดับ

ครอบครัว  ระดับชุมชน  จนถึงระดับรัฐใหHดำเนินไปในทางสายกลาง เพื่อใหHกHาวทันต5อโลกในยุคโลกาภิวัตนC   กลุ5มบริหารงานกิจการ

นักเรียน  โรงเรียนทับปุดวิทยาไดHตระหนักถึงความสำคัญดังกล5าว จึงไดHนHอมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จ

พระเจHาอยู5หัวภูมิพลอดุลยเดช  มาเปXนแนวทางในการแกHปsญหาดHวยการบูรณาการกับหลักสูตรสถานศึกษา  ตามหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  และจัดใหHมีโครงการธนาคารโรงเรียนส5งเสริมนิสัยรักการออมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง  โดยส5งเสริมใหHนักเรียนรูHจักบริหารจัดการการใชHเงิน  มีทักษะและเปZาหมายที่ชัดเจนในการออม เห็นคุณค5าของการออม  มี

ทักษะในการบริหารงบประมาณ  รูHจักคุณค5าของเงินและสิ่งของ  มีวิธีคิดที่จะพิจารณาในการใชHเงิน  รูHจักการออม  รูHจักกระบวนการ

ออมเงิน สามารถนำกระบวนการต5าง ๆ ดังกล5าวขHางตHนไปประยุกตCใชHในชีวิตประจำวันอย5างเหมาะสมกับวัย  รูHจักการใชHเงินใหHเปXน

ประโยชนCมากที่สุด  อันจะส5งผลใหHการดำเนินชีวิตในอนาคตเปXนคนที่มีคุณภาพ  เพื่อใหHนักเรียนมีคุณลักษณะตรงตามเจตนารมณCของ

พระราชบัญญัติการศึกษาแห5งชาติ พุทธศักราช 2542 (ฉบับปรับปรุง 2545) คือ ดี เก5ง และมีความสุข 

2. วัตถุประสงคM 

 2.1  เพื่อส5งเสริมใหHมีการออมเงินของนักเรียนอย5างสม่ำเสมอ 

 2.2  เพื่อใหHนักเรียนรูHจักวางแผนในการใชHจ5ายเงิน  และมีวินัยในการใชHจ5ายเงิน 

3. เปOาหมาย 

 3.1 เชิงคุณภาพ 

  3.1.1  นักเรียนโรงเรียนโรงเรียนทับปุดวิทยา มีความรูH ความเขHาใจเกี่ยวกับการออม และมีการออมเงินอย5างสม่ำเสมอ 

  3.1.2  ผูHบริหารและคณะครูเปXนตัวอย5างที่ดีในเกี่ยวกับการออม 

 3.2 เชิงปริมาณ 

           3.2.1 นักเรียนโรงเรียนทับปุดวิทยา รHอยละ 80 เปXนสมาชิกโรงเรียนธนาคารเพื่อส5งเสริมการออมในโรงเรียน 

        3.2.2  ผูHบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนทับปุดวิทยารHอยละ 80 เปXนสมาชิกโรงเรียนธนาคาร 

                   ส5งเสริมการออมในโรงเรียน 

4. สถานที่ดำเนินการ 
 โรงเรียนทับปุดวิทยา 

5. ระยะเวลาดำเนินการ 
 1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564 

 



6. ขั้นตอนและปฏิทินการดำเนินงาน 

กิจกรรมขั้นตอนการดำเนินงาน 

ระยะเวลาดำเนินการ 

  ผูDรับผิดชอบ 
ปV พ.ศ.2563 ปV พ.ศ. 2564 

ต.
ค.

 

พ
.ย

. 

ธ.
ค.

 
ม.

ค .
 

ก.
พ

.  

ม.ี
ค .

 

เม
. ย

. 

พ
. ค

. 

ม.ิ
ย.

 

ก.
ค .

 

ส.
ค  

ก.
ย.

 

1. ขั้นเตรียมการ  

     1) ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานเพื่อวาง

แผนการจัดกิจกรรมคณะกรรมการ 

     2) เขียนโครงการ 

     3) รับสมัครเจHาหนHาที่ธนาคาร 

     4) ฝ}กเจHาหนHาที่พนักงาน 

 

P 

        

 

 

 
 
 
 
 
 

กลุ5มงานบริหาร
กิจการนักเรียน 2. ขั้นดำเนินการ  

     1) ประชาสัมพันธCใหHนักเรียนและครูไดHรับ

ทราบ  

     2) รับสมัครสมาชิก 

     3) รับฝาก – ถอนเงิน 

 P P P P P P P P P P  

3. ขั้นติดตามและประเมินผล 

     1) สรุปและรายงานผลโครงการ 
           P 

 

7. งบประมาณและทรัพยากรที่จำเป[นตDองใชD 

        โครงการ / กิจกรรมนี้ใชHงบประมาณทั้งสิ้น 5,000 บาท   (หHาพันบาทถHวน)  

ประกอบดHวย  

 1. ซ5อมแซมอุปกรณCคอมพิวเตอรCและอุปกรณCในสำนักงาน จำนวนเงิน 5,000  บาท 
หมายเหต ุ ถัวจ5ายทุกรายการ 

8. การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 

นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน

ทับปุดวิทยารHอยละ 80 มีความพึงพอใจในจัด

โครงการธนาคารโรงเรียน  

 

ประเมินความพึงพอใจ  

 

 

แบบประเมินความพึงพอใจ 

 

 

ลงชื่อ ................................................. ผูHเสนอโครงการ 

          (นางมาราศรี   ชุมเชื้อ) 

             ตำแหน5ง ครู 

 

 

ลงชื่อ ................................................ ผูHพิจารณาโครงการ 

         (นายสืบพงศC  ประสพมิตร ) 

 ตำแหน5ง  หัวหนHากลุ5มบริหารงานกิจการนักเรียน 

 

 

ลงชื่อ .......................................ผูHเห็นชอบโครงการ 

         (นายเจษฎา  ศรีวิเศษ) 

ตำแหน5ง รองผูHอำนวยการกลุ5มบริหารงานกิจการนักเรียน 

 

 

ลงชื่อ ...................................................ผูHอนุมัติโครงการ 

          (นายดลยวัฒนC  สันติพิทักษC) 

 ตำแหน5ง  ผูHอำนวยการโรงเรียนทับปุดวิทยา 



10. ชื่อโครงการ/กิจกรรม   เสริมสรHางทักษะการดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (ประกันอุบัติเหต)ุ 

ลักษณะโครงการ             R    โครงการต5อเนื่อง ¨ โครงการใหม5 

ผูDรับผิดชอบโครงการ นางระเบียบ  คงเลิศ 

ความสอดคลDอง ยุทธศาสตรCที่ 1 การพัฒนาผูHเรียนใหHมีคุณภาพและมาตรฐานตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

                                   กลยุทธCที่ 8. ส5งเสริมพัฒนานักเรียนใหHมีทักษะชีวิตภายใตHหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง 

 สพฐ.   มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผูHเรียน 

 สมศ. 1. ดHานคุณภาพศิษยC 

 มาตรฐานสากล ขHอที ่ 5  ร5วมกันรับผิดชอบต5อสังคม 

************************************************************************************************************************ 

1. หลักการและเหตุผล 

 เพื่อเปXนการตอบสนองตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษาที่มุ5งเนHนใหHผูHเรียนมีสุขนิสัย สุภาพกาย และสุขภาพจิตที่ดี มีการ

ประกันตนเองมิใหHเกิดอุบัติเหตุ แต5ในปsจจุบันก็ยังมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นบ5อยครั้งทั้งภายในโรงเรียน และนอกโรงเรียน ดังนั้นเพื่อเปXนการ

รองรับปsญหาที่เกิดขึ้น ฝkายกิจการนักเรียนจึงไดHจัดทำโครงการนี้เพื่อรองรับ 

2. วัตถุประสงคM 

     2.1  เพื่อใหHนักเรียนมีหลักประกันเมื่อเกิดอุบัติเหตุในโรงเรียนและนอกโรงเรียน 

     2.2  เพื่อใหHผูHปกครอง มั่นใจในสวัสดิภาพของนักเรียนขณะอยู5ในโรงเรียน 

3. เปOาหมาย 

 3.1 เชิงคุณภาพ 

  3.1.1  นักเรียนโรงเรียนทับปุดวิทยาไดHรับความปลอดภัยในสวัสดิภาพและสวัสดิการที่ดี และไดHรับการประกันสุขภาพ

เมื่อเกิดอุบัติเหตุ 

 3.2 เชิงปริมาณ 

          3.2.1  นักเรียนโรงเรียนทับปุดวิทยาไดHรับการประกันอุบัติเหต ุ

4. สถานที่ดำเนินการ 
 โรงเรียนทับปุดวิทยา 
5. ระยะเวลาดำเนินการ 
 1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564 

6. ขั้นตอนและปฏิทินการดำเนินงาน 

กิจกรรมขั้นตอนการดำเนินงาน 

ระยะเวลาดำเนินการ 

  ผูDรับผิดชอบ 
ปV พ.ศ.2563 ปV พ.ศ. 2564 

ต.
ค.

 

พ
.ย

. 

ธ.
ค .

 
ม.

ค.
 

ก.
พ

.  

ม.ี
ค.

 

เม
.ย

. 

พ
. ค

.  

ม .ิ
ย.

 

ก.
ค.

 

ส.
ค 

ก.
ย.

 

1. ขั้นเตรียมการ  

     1) กลุ5มงานบริหารกิจการนักเรียนจัดประชุม

คณะกรรมการ 

     2) เขียนโครงการ 

 

P 

        

 

 

 
 
 
 

กลุ5มงานบริหาร
กิจการนักเรียน 

2. ขั้นดำเนินการ  

     1) รับสมัครสมาชิก 

     2) ติดต5อฝkายประกัน 

       P P P P P 



3. ขั้นติดตามและประเมินผล 

     1) สรุปและรายงานผลโครงการ 
           P 

 

7. งบประมาณและทรัพยากรที่จำเป[นตDองใชD 

        โครงการ / กิจกรรมนี้ใชHงบประมาณทั้งสิ้น - บาท    

8. การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 

นักเรียนโรงเรียนทับปุดวิทยาไดHรับการประกัน

อุบัติเหตุ สรุปผล แบบสรุปผล 

 

 

ลงชื่อ ................................................. ผูHเสนอโครงการ 

             (นางระเบียบ  คงเลิศ) 

                    ตำแหน5ง ครู 

 

ลงชื่อ ................................................ ผูHพิจารณาโครงการ 

         (  นายสืบพงษศC  ประสพมิตร  ) 

 ตำแหน5ง  หัวหนHากลุ5มบริหารงานกิจการนักเรียน 

 

ลงชื่อ .......................................ผูHเห็นชอบโครงการ 

         (นายเจษฎา  ศรีวิเศษ) 

ตำแหน5ง รองผูHอำนวยการกลุ5มบริหารงานกิจการนักเรียน 

 

ลงชื่อ ...................................................ผูHอนุมัติโครงการ 

             (นายดลยวัฒนC  สันติพิทักษC) 

 ตำแหน5ง  ผูHอำนวยการโรงเรียนทับปุดวิทยา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11. ชื่อโครงการ/กิจกรรม  ชาว TPW รุ5นใหม5ร5วมใจตHานภัยยาเสพติด  

ลักษณะโครงการ              R    โครงการต5อเนื่อง ¨ โครงการใหม5 

ผูDรับผิดชอบโครงการ นายภคพงษC   พงษCทองหล5อ 

ความสอดคลDอง ยุทธศาสตรCที่ 1  การพัฒนาผูHเรียนใหHมีคุณภาพและมาตรฐานตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

                                   กลยุทธCที่ 9. ส5งเสริมพัฒนานักเรียนใหHเปXนคนดี  มีคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงคC 

 สพฐ.   มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผูHเรียน 

 สมศ. 1. ดHานคุณภาพศิษยC 

 มาตรฐานสากล ขHอที ่5 ร5วมกันรับผิดชอบต5อสังคม 

************************************************************************************************************************ 

1. หลักการและเหตุผล 

เยาวชน คืออนาคตของชาติ  ปsจจุบันสังคมไทยกำลังประสบปsญหาวิกฤต จากสถานการณCปsญหายาเสพติดที่ไดHเริ่มแพร5

ระบาดและกำลังทวีความรุนแรงมากขึ้นอย5างน5าวิตก การหวนกลับมาระบาดอย5างหนักของยาเสพติดในปsจจุบัน เปXนผลใหHเยาวชน หลง

ผิดเขHาสู5วงจรของการซื้อขายและเสพยาเสพติดเพิ่มมากขึ้น  ซึ่งเปXนอุปสรรคสำคัญในการพัฒนาประเทศ และเปXนการทำลายทรัพยากร

บุคคลซึ่งเปXนอนาคตและเปXนพลังในการพัฒนาประเทศใหHดHอยคุณภาพ อันจะส5งผลกระทบต5อความมั่นคงของชาติ และเปXนภาระ

งบประมาณของประเทศในการบำบัดรักษาผูHปkวยที่เกิดจากการเสพยาเสพติด อีกทั้งยังเปXนปsญหาที่สรHางความรูHสึกสะเทือนใจและ

เจ็บปวดใหHกับพ5อแม5ผูHปกครอง และปsญหายาเสพติดไดHนำมาซึ่งความรุนแรงในครอบครัวและอาชญากรรมต5างๆในสังคม  เช5น การลัก

ขโมย ฉกชิงวิ่งราวและการก5อปsญหาอาชญากรรมอื่นๆตามมาอีกมากมาย ซึ่งทำใหHมีผลกระทบต5อสังคมโดยรวม  รัฐไดHมีนโยบายในการ

แกHไขปsญหายาเสพติดตามยุทธศาสตรC 5 รั้วปZองกันคือ 1. รั้วชายแดน 2. รั้วชุมชน 3. รั้วสังคม 4. รั้วครอบครัว และ 5. รั้วโรงเรียน ซึ่ง

จากทั้ง 5 รั้วปZองกันนี้ จะเห็นไดHว5า รั้วครอบครัวและรั้วโรงเรียน เปXนยุทธศาสตรCที่รัฐบาลใหHความสำคัญเปXนอย5างยิ่ง เนื่องจากเปXน

รากฐานและเปXนทรัพยากรที่สำคัญในการพัฒนาประเทศ   

โรงเรียนทับปุดวิทยา  ไดHตระหนักถึงปsญหาดังกล5าว และเห็นว5าทุกภาคส5วนของสังคมควรมีบทบาทในการแกHปsญหาร5วมกัน ไม5ปล5อยใหH

การแกHไขปsญหายาเสพติดเปXนหนHาที่ของหน5วยงานใดหน5วยงานหนึ่ง  ซึ่งจะทำใหHปsญหาการแพร5ระบาดของยาเสพติดรุนแรงขึ้น

เรื่อยๆ  จึงไดHจัดทำโครงการชาว TPW รุ5นใหม5ร5วมใจตHานภัยยาเสพติด  ประจำปp  2564  ขึ้นเพื่อเปXนการสนองต5อนโยบายของรัฐ  ทาง

โรงเรียนจึงมีความจำเปXนที่จะหาแนวทางปZองกันและแกHไขปsญหายาเสพติดดังกล5าวมิใหHเกิดขึ้นในโรงเรียนเพื่อเปXนการนำสังคมไทยไปสู5

สังคมที่พึงปรารถนา คือ สังคมอยู5เย็นเปXนสุขร5วมกัน 

2. วัตถุประสงคM 

     2.1  เพื่อใหHสถานศึกษาปลอดจากสารเสพติดทุกชนิด 

 2.2  เพื่อใหHบุคลากรที่เกี่ยวขHองกับสถานศึกษามีส5วนร5วมในการแกHไขปsญหายาเสพติด 

 2.3  เพื่อใหHนักเรียน และบุคลากรภายในโรงเรียนปลอดจากสิ่งเสพติดและสารมอมเมาทุกชนิด 

 2.4  เพื่อรณรงคCและประชาสัมพันธCการต5อตHานยาเสพติดในสถานศึกษา 

3. เปOาหมาย 

 3.1 เชิงคุณภาพ 

  3.1.1  นักเรียนโรงเรียนทับปุดวิทยาเปXนผูHมีพลานามัยที่สมบูรณC  มีจิตใจที่เขHมแข็ง ไม5ยุ5งเกี่ยวกับยาเสพติดและสามารถ

ร5วมเปXนกำลังของสังคม ประเทศชาติ ในการต5อตHานยาเสพติดไดH 

 3.2 เชิงปริมาณ 

           3.2.1  นักเรียนโรงเรียนทับปุดวิทยา ไดHตระหนักถึงโทษภัยของยาเสพติดและรูHจักวิธีปZองกันใหHห5างไกลจากยาเสพติด  

4. สถานที่ดำเนินการ 
 โรงเรียนทับปุดวิทยา 



5. ระยะเวลาดำเนินการ 
 1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564 

6. ขั้นตอนและปฏิทินการดำเนินงาน 

กิจกรรมขั้นตอนการดำเนินงาน 

ระยะเวลาดำเนินการ 

  ผูDรับผิดชอบ 
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1.  ประชุม  วางแผน  กำหนดกิจกรรม   P             
 
 
 
 
 

กลุ5มงานบริหาร
กิจการนักเรียน 

2.  เสนอโครงการเพื่ออนุมัต ิ P            

3. ประสานงานหน5วยงานที่เกี่ยวขHอง 
P            

4. ขั้นดำเนินการ 

    1)  การสุ5มตรวจปsสสาวะนักเรียนโรงเรียนทับ

ปุดวิทยา 

    2)  จัดกิจกรรมรณรงคCเนื่องในวันงดสูบบุหรี่

โลก และวันต5อตHานยาเสพติดโลก ประจำปp 2564 

 P P P P P P P P P P P 

5. สรุปและประเมินผล            P 

 

7. งบประมาณและทรัพยากรที่จำเป[นตDองใชD 

        โครงการ / กิจกรรมนี้ใชHงบประมาณทั้งสิ้น  3,120 บาท  (สามพันหนึ่งรHอยยี่สิบบาทถHวน)  

ประกอบดHวย 

 1)  ค5าอาหารว5างสำหรับคณะครู และทีมงาน   จำนวนเงิน 1,200  บาท 

 2)  ค5ารถโดยสารรับส5งนักเรียน   จำนวนเงิน 1,000  บาท  

 3)  ค5าวัสดุอุปกรณC    จำนวนเงิน    920  บาท  

หมายเหต ุ ถัวจ5ายทุกรายการ 

8. การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 

กิจกรรมที่ เกิดการมีส5วนร5วม ในการส5งเสริม 

สนับสนุน และดูแล นักเรียน รHอยละ 90 ขึ้นไป 

- สังเกตพฤติกรรมของนักเรียน 

- แบบสอบถาม 

- ผลจากกการสำรวจนักเรียน 

แบบสอบถามในการจัดกิจกรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ลงชื่อ ................................................. ผูHเสนอโครงการ 

        ( นายภคพงษC   พงษCทองหล5อ ) 

                  ตำแหน5ง ครู 

 

ลงชื่อ ................................................ ผูHพิจารณาโครงการ 

        ( นายสืบพงศC  ประสพมิตร  ) 

 ตำแหน5ง  หัวหนHากลุ5มบริหารงานกิจการนักเรียน 

 

ลงชื่อ .......................................ผูHเห็นชอบโครงการ 

         (นายเจษฎา  ศรีวิเศษ) 

ตำแหน5ง รองผูHอำนวยการกลุ5มบริหารงานกิจการนักเรียน 

 

ลงชื่อ ...................................................ผูHอนุมัติโครงการ 

             (นายดลยวัฒนC  สันติพิทักษC) 

 ตำแหน5ง  ผูHอำนวยการโรงเรียนทับปุดวิทยา 

 

 

 

  



12. ชื่อโครงการ/กิจกรรม  ปรับปรุง/พัฒนาคุณภาพชมรม To be number one  

ลักษณะโครงการ             R    โครงการต5อเนื่อง ¨ โครงการใหม5 

ผูDรับผิดชอบโครงการ นายกฤติชรินท  ศรีงาม 

ความสอดคลDอง ยุทธศาสตรCที่ 1  การพัฒนาผูHเรียนใหHมีคุณภาพและมาตรฐานตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

                                   กลยุทธCที่ 9. ส5งเสริมพัฒนานักเรียนใหHเปXนคนดี  มีคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงคC 

 สพฐ.   มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผูHเรียน 

 สมศ. 1. ดHานคุณภาพศิษยC 

 มาตรฐานสากล ขHอที ่5 ร5วมกันรับผิดชอบต5อสังคม 

************************************************************************************************************************ 

หลักการและเหตุผล 

โรงเรียนทับปุดวิทยาไดHเขHาร5วมโครงการ To be number one โดยไดHนHอมรับพระดำรัสแห5งองคCประธานโครงการ To be 

number one ทูลกระหม5อมหญิงอุบลรัตนCราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี  “การรณรงคCต5างๆในโครงการ To be number one จะ

หยุดนิ่งไม5ไดH การสรHางกระแสเพื่อใหHพลังของสมาชิก  

To be number one  ทั่วประเทศมีความแข็งแรงตลอดเวลาเปXนเรื่องที่สำคัญ เพราะที่ทำอยู5เปXนการสรHางภูมิคุHมกันทางจิตใจใหHกับ

วัยรุ5นและเยาวชน สิ่งที่ตHองทำอย5างต5อเนื่อง หากหยุดเมื่อใด เราก็จะอ5อนแอลง 

ยาเสพติดจะหวนกลับมาซึ่งเรายอมไม5ไดH”  เพื่อเปXนการเสริมสรHางความเขHมแข็งในกิจกรรมของโครงการ  

To be number one ใหHกับสมาชิกในโรงเรียนทับปุดวิทยา ใชHเวลาว5างใหHเกิดประโยชนC เสริมสรHางใหHผูHเรียนมีคุณลักษณะอันพึง

ประสงคCในการดำเนินชีวิตตามพระปณิธานแห5งองคCประธานศูนยCโครงการ To be number one เพื่อปรับปรุงหHองและตกแต5งใหH

สอดคลHองกับกิจกรรมในโครงการ To be number one สำหรับสมาชิกทั้งในและสมาชิกภายนอกของโรงเรียนทับปุดวิทยา เพื่อใหH

ผูHเรียนเกิดความเขHาใจที่ถูกตHองในการใชHเวลาว5างใหHเกิดประโยชนCและสามารถนำไปใชHในชีวิตประจำวันไดH 

ดังนั้นทางศูนยC To be number one จึงไดHตระหนักและเห็นความสำคัญกับความตHองการของสมาชิก  เพื่อใหHผูHสมาชิกไดHรับ

บริการทั้ง 5 ของโครงการดังนั้นศูนยC To be number one อย5างครบถHวน สามารถพัฒนาตนเองไดHเต็มตามศักยภาพเปXนคนเก5งและดี 

สามารถอยู5ร5วมกับผูHอื่นในสังคมไดHอย5างมีความสุข จึงไดHจัดทำโครงการดังนั้นศูนยC To be number one ขึ้น 

2. วัตถุประสงคM 

     2.1  เพื่อจัดใหHมีกิจกรรมทีหลากหลายตามความสนใจของสมาชิก To be number one 

 2.2  เพื่อใหHสมาชิกไดHรับการส5งเสริม สนับสนุนใหHพัฒนาคุณภาพความรูHความสามารถเต็มศักยภาพ 

 2.3  เพื่อยกระดับผลการประเมินโครงการ To be number one ใหHสูงขึ้น 

 2.4  เพื่อสมาชิกทุกคนไดHรับการบรกิารกิจกรรมพัฒนาตามความสามารถ ความสนใจและความถนัด 

3. เปOาหมาย 

 3.1 เชิงคุณภาพ 

    3.1.1 รHอยละ 90 ของนักเรียนไดHร5วมรณรงคCแสดงออกในการต5อตHานยาเสพติดโดยผ5านกิจกรรมการแสดงละคร ดนตร ี

กีฬา 

    3.1.2 รHอยละ 90 ของครู และบุคลากรทางการศึกษาไดHร5วมรณรงคCแสดงออกในการต5อตHานยาเสพติดโดยผ5านกิจกรรม

การแสดงละคร ดนตร ีกีฬา 

                3.1.3 นักเรียนสมาชิกชมรม To be number one ไดHฝ}กอาชีพการจัดการบริหารรHานคHาโดยผ5านรHานสวัสดิการ TO BE 

NUMBER ONE 

          3.1.4 เพื่อยกระดับผลการประเมินโครงการ To be number one ใหHสูงขึ้น 

     3.1.5 สมาชิก To be number one  มีความพึงพอใจในการจัดกิจกรรม 



 3.2 เชิงปริมาณ 

     3.2.1  สมาชิกชมรม To be number one โรงเรียนทับปุดวิทยา  จำนวน 850  คน ไดHรับการพัฒนา กิจกรรมที

หลากหลายตามความสนใจของสมาชิก 

                3.2.2  ครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนทับปุดวิทยา จำนวน 60 คน 

4. สถานที่ดำเนินการ 
 โรงเรียนทับปุดวิทยา 

5. ระยะเวลาดำเนินการ 
 1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564 

6. ขั้นตอนและปฏิทินการดำเนินงาน 

กิจกรรมขั้นตอนการดำเนินงาน 

ระยะเวลาดำเนินการ 

  ผูDรับผิดชอบ 
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1.  ขั้นตอนการเตรียมงาน 

     วางแผนการดำเนินโครงการ และเขียน

โครงการและนำเสนอ เพื่อขออนุมัติโครงการ 

และงบประมาณ 

P 

 

        

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ5มงานบริหาร
กิจการนักเรียน 

2.  ขั้นตอนการดำเนินโครงการ 

    1)  กิจกรรมศูนยCเพื่อนใจ 

    2)  กิจกรรมตHานภัยยาเสพติด 

    3)  กิจกรรมสรHางความเขHมแข็งดHานกีฬา 

     ดHานศิลปะ ดนตร ี และนาฏศิลป� 

    4)  กิจกรรมติดตามการประเมินผล 

 P P P P P P P P P P P 

3. ขั้นการประเมินผล/สรุปและรายงานผล

โครงการ 
           P 

4.  ขั้นตอนการปรับปรุงและพัฒนา 

พัฒนาและปรับปรุงในส5วนที่ยังไม5บรรลุ

วัตถุประสงคCหรือตHองปรับปรุงนำไปพัฒนาใหHดี

ยิ่งขึ้น   

           P 

7. งบประมาณและทรัพยากรที่จำเป[นตDองใชD 

        โครงการ / กิจกรรมนี้ใชHงบประมาณทั้งสิ้น  48,500 (สี่หมื่นแปดพันหHารHอยบาทถHวน) 

ประกอบดHวย 

 1)  ปรับปรุงพัฒนาหHองทิวปาลCม ศูนยCเพื่อนใจโรงเรียนทับปุดวิทยาและรHานสวัสดิการ 

     TO BE NUMBER ONE     จำนวนเงิน 12,500  บาท 

 2)  จัดแสดงดนตรี(ค5าเช5าเครื่องเสียง 2 ครั้ง/ปpการศึกษา)  จำนวนเงิน 10,000  บาท 

 3)  กิจกรรมรณรงคCต5อตHานภัยยาเสพติด    จำนวนเงิน  1,000  บาท 



 4)  กีฬา        จำนวนเงิน  1,000  บาท 

 5)  การแสดงภายนอก (ค5าจHางเหมารถ)    จำนวนเงิน 18,000  บาท 

 6)  ค5าวัสดุในการจัดทำคู5มือ การรวบรวมเขHาเล5มในการประเมินผล จำนวนเงิน  6,000  บาท 

หมายเหต ุ ถัวจ5ายทุกรายการ 

 

8. การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 

1.  สมาชิกชมรม To be number one ไดHรับ

การส5งเสริม สนับสนุนหHองที่เหมาะสมสำหรับเขHา

ร5วมกิจกรรม 

2. สมาชิกชมรม To be number one  รHอยละ 

80 ไดHเขHาร5วมกิจกรรมที่หลากหลายตามความ

ถนัดและความสนใจของตนเอง 

3. รHอยละ 85 ครูมีผลงานที่เกิดจากการจัดชมรม 

To be number one ไดHรับการส5งเสริม 

สนับสนุนหHองที่เหมาะสมสำหรับเขHาร5วมกิจกรรม 

4. เพื่อยกระดับผลการประเมินโครงการ To be 

number one ใหHสูงขึ้น 

5. รHอยละ 80  นักเรียนมีความพึงพอใจในการจัด

กิจกรรม 

- สังเกตการณCมีส5วนร5วม 

- สอบถามความพึงพอใจ 

- ประเมิน/ตรวจสอบผลงาน 

- ทดสอบความรูH 

- แบบสังเกต 

- แบบสอบถามความพึงพอใจ 

- แบบสอบถาม 

 

 

ลงชื่อ ................................................. ผูHเสนอโครงการ 

           (นายกฤติชรินท  ศรีงาม) 

                  ตำแหน5ง ครู 

 

ลงชื่อ ................................................ ผูHพิจารณาโครงการ 

         ( นายสืบพงศC ประสพมิตร ) 

 ตำแหน5ง  หัวหนHากลุ5มบริหารงานกิจการนักเรียน 

 

ลงชื่อ .......................................ผูHเห็นชอบโครงการ 

            (นายเจษฎา  ศรีวิเศษ) 

ตำแหน5ง รองผูHอำนวยการกลุ5มบริหารงานกิจการนักเรียน 

 

ลงชื่อ ...................................................ผูHอนุมัติโครงการ 

             (นายดลยวัฒนC  สันติพิทักษC) 

 ตำแหน5ง  ผูHอำนวยการโรงเรียนทับปุดวิทยา 

 

 

 

 

 

 



13. ชื่อโครงการ/กิจกรรม  กีฬาฟุตซอลตHานภัยยาเสพติดและเอดสC  

ลักษณะโครงการ              R    โครงการต5อเนื่อง ¨ โครงการใหม5 

ผูDรับผิดชอบโครงการ นายสืบพงศC  ประสพมิตร 

ความสอดคลDอง ยุทธศาสตรCที่ 5  ส5งเสริมประสานความร5วมมือระหว5างโรงเรียนกับภาคีเครือข5ายเพื่อพัฒนาคุณภาพ 

                                     การศึกษา 

                                   กลยุทธCที่ 1. ส5งเสริมบทบาทและหนHาที่คณะกรรมการสถานศึกษาและภาคีเครือข5าย 

 สพฐ.   มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผูHเรียน 

 สมศ. 1. ดHานคุณภาพศิษยC 

 มาตรฐานสากล ขHอที ่5 ร5วมกันรับผิดชอบต5อสังคม 

************************************************************************************************************************ 

1. หลักการและเหตุผล 

ดHวยสถานการณCปsจจุบันประเทศไทยมีปsญหายาเสพติดที่ไดHเริ่มแพร5ระบาดและกำลังทวีความรุนแรงมากขึ้นอย5างน5าวิตก การ

หวนกลับมาระบาดอย5างหนักของยาเสพติดในปsจจุบัน เปXนผลใหHเยาวชน หลงผิดเขHาสู5วงจรของการซื้อขายและเสพยาเสพติดเพิ่มมาก

ขึ้น  และมีผูHปkวยที่ติดเชื้อ HIV (เอดสC) เพิ่มมากขึ้น ซึ่งกลุ5มเสี่ยงอยู5ในช5วงวัย 13 - 18 ปp และนำมาซึ่งปsญหาในการดำเนินชีวิต 

ครอบครัว และปsญหาต5าง ๆ ซึ่งทำใหHมีผลกระทบต5อสังคมโดยรวม  โรงเรียนทับปุดวิทยา  ไดHตระหนักถึงปsญหาดังกล5าว และเห็นว5าทุก

ภาคส5วนของสังคมควรมีบทบาทในการแกHปsญหาร5วมกัน ไม5ปล5อยใหHการแกHไขปsญหายาเสพติดเปXนหนHาที่ของหน5วยงานใดหน5วยงาน

หนึ่ง และปZองกันการติดเชื้อ HIV (เอดสC) ในเยาวชน ดังนั้นจึงนำกีฬามาเปXนศูนยCกลางเพื่อใหHเยาวชนหันมาดูแลตนเอง และยังช5วยใหH

เกิดความรัก ความสามัคคีในกลุ5มเยาวชน ซึ่งสามารถลดปsญหายาเสพติดและการติดเชื้อ HIV (เอดสC) ในกลุ5มเยาชนของไทยไดH 

2. วัตถุประสงคM 

2.1  เพื่อส5งเสริมใหHเยาวชนหันมาดูแลสุขภาพและลดปsญหายาเสพติดและการมีเพศสัมพันธCก5อนวัยอันควร 

2.2  เพื่อสรHางเสริมสุขภาวะที่ดีใหHแก5เยาวชน 

 2.3  เพื่อใหHเยาวชนตระหนักถึงความสำคัญของกีฬาเพื่อลดปsญหายาเสพติด การมีเพศสัมพันธCก5อนวัยอันควรอันอาจนำไปสู5

การติดเชื้อ HIV (เอดสC)  

3. เปOาหมาย 

 3.1 เชิงคุณภาพ 

        3.2.1 ไดHดำเนินงานจัดโครงการกิจกรรมกีฬาฟุตซอลตHานภัยยาเสพติดและเอดสC โดยคำนึงถึงความประหยัดและเกิด

ประโยชนCคุHมค5าต5อนักเรียน สอดคลHองตามเศรษฐกิจพอเพียงของนักเรียนและโรงเรียน 

        3.2.2 ไดHกิจกรรมกีฬาฟุตซอลตHานภัยยาเสพติดและเอดสC ตามสภาพจริงของโรงเรียนและสนองความตHองการของ

นักเรียน 

        3.2.3 ไดHจัดดำเนินโครงการใหHนักเรียน ครู บุคลากร ในโรงเรียนไดHมีส5วนร5วมในการทำกิจกรรมปฏิบัติจริง โดยการออก

กำลังกาย เล5นกีฬาเพื่อพัฒนาส5งเสริมสุขภาพ กายใจ และการอยู5ร5วมกันในสังคม 

        3.2.4  ไดHจัดดำเนินงานโครงการตามความสนใจของนักเรียน ซึ่งส5งผลต5อนักเรียนที่จะปฏิบัติดHวยความตั้งใจใหHบรรลุ

เปZาหมายไดHอย5างแทHจริง 

         3.2.5 ไดHจัดดำเนินงานโครงการส5งเสริมดHานกีฬาใหHนักเรียนเกิดความสามารถไดHเต็มศักยภาพเพื่อใหHทุกคนเกิดความสุข 

        3.2.6 ไดHบริการจัดการโครงการอย5างระบบ แบบแผนที่ดีสืบเนื่องตลอดและเกิดประโยชนCต5อนักเรียนอย5างแทHจริงและ

โรงเรียนชุมชน 

        3.2.7 ไดHจัดดำเนินโครงการโดยคำนึงถึงการมีส5วนร5วมของนักเรียน ครู บุคลากรในโรงเรียนและชุมชนจนบรรลุ

เปZาหมายและลดปsญหายาเสพติดและการติดเชื้อ HIV ไดHจริง 



 3.2 เชิงปริมาณ 

           3.2.1  คณะครูและนักเรียนโรงเรียนทับปุดวิทยา 

4. สถานที่ดำเนินการ 

 โรงเรียนทับปุดวิทยา 

5. ระยะเวลาดำเนินการ 
 1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564 

6. ขั้นตอนและปฏิทินการดำเนินงาน 

กิจกรรมขั้นตอนการดำเนินงาน 

ระยะเวลาดำเนินการ 

  ผูDรับผิดชอบ 
ปV พ.ศ.2563 ปV พ.ศ. 2564 

ต.
ค.

 

พ
.ย

. 

ธ.
ค.

 
ม.

ค.
 

ก.
พ

.  

ม.ี
ค.

 

เม
. ย

.  

พ
.ค

. 

ม.ิ
ย.

 

ก.
ค.

 

ส.
ค 

ก.
ย.

 

1. ขั้นเตรียมการ/ประชุม/วางแผน  P            
 
 

กลุ5มงานบริหาร
กิจการนักเรียน 

2. ขั้นดำเนินการ 

   1) กำหนดวัน เวลา 

   2) จัดเตรียมสถานที ่

   3) รับสมัคร 

   4) จัดโปรแกรมการแข5งขัน 

   5) จัดการแข5งขัน 

  P P         

3. ขั้นติดตามประเมินผล 

    1)  สรุปประเมินโครงการฯ 

    2)  จัดทำรายงานโครงการ ฯ นำเสนอฝkาย

บริหาร 

    P        

 

7. งบประมาณและทรัพยากรที่จำเป[นตDองใชD 

        โครงการ / กิจกรรมนี้ใชHงบประมาณทั้งสิ้น  6,000 บาท (หกพันบาทถHวน)   

ประกอบดHวย 

 1) ค5าดำเนินการจัดการแข5งขัน  จำนวนเงิน 6,000  บาท 

หมายเหต ุ ถัวจ5ายทุกรายการ 
8. การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 

ผลผลิต 

- เยาวชนกลุ5มเปZาหมาย 

1. สังเกตความพึ่งพอใจของ

นักเรียน 

แบบสังเกต 

ผลลัพธC 

- เยาวชนมีความรูHความเขHาใจเกี่ยวกับโรค เอดสC

มากขึ้น 

1. สังเกต 

2. สอบถาม 

3. ผลการเรียน 

1. แบบสังเกต 

2. แบบสอบถาม 

3. แบบทดสอบ 

   



 

ลงชื่อ ................................................. ผูHเสนอโครงการ 

          (นายสืบพงศC  ประสพมิตร) 

                  ตำแหน5ง ครู 

 

ลงชื่อ ................................................ ผูHพิจารณาโครงการ 

         (  นายสืบพงศC  ประสพมิตร  ) 

 ตำแหน5ง  หัวหนHากลุ5มบริหารงานกิจการนักเรียน 

 

ลงชื่อ .......................................ผูHเห็นชอบโครงการ 

          (นายเจษฎา  ศรีวิเศษ) 

ตำแหน5ง รองผูHอำนวยการกลุ5มบริหารงานกิจการนักเรียน 

 

ลงชื่อ ...................................................ผูHอนุมัติโครงการ 

          (นายดลยวัฒนC  สันติพิทักษC) 

 ตำแหน5ง  ผูHอำนวยการโรงเรียนทับปุดวิทยา 

 

 

  



14. ชื่อโครงการ/กิจกรรม      โครงการพัฒนาระบบบัตรนักเรียน smart student อย5างมีประสิทธิภาพ 

ลักษณะโครงการ              R    โครงการต5อเนื่อง ¨ โครงการใหม5 

ผูDรับผิดชอบโครงการ นายเจษฎา  ศรีวิเศษ 

ความสอดคลDอง ยุทธศาสตรCที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาใหHมีประสิทธิภาพ 

                                กลยุทธCที่  8. พัฒนาระบบงานขHอมูลสารสนเทศ 

 สพฐ.   มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

 สมศ. 1. ดHานคุณภาพศิษยC 

 มาตรฐานสากล - 

************************************************************************************************************************ 

1. หลักการและเหตุผล 

 ยุคปsจจุบันเปXนยุคของการบริหารงานดHวยระบบฐานขHอมูลและสารสนเทศ  เพื่อใหHทันเวลา ทันเหตุการณC  สามารถนำขHอมูล

มาตัดสินใจแกHไขปsญหาไดHทันท5วงที โรงเรียนทับปุดวิทยาเปXนโรงเรียนขนาดกลาง  มีนักเรียนและบุคลากรจำนวนมาก  ทำใหHตHองมีการ

บริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ จึงมีความจำเปXนที่นักเรียนในโรงเรียนทับปุดวิทยาจะตHองมีบัตรประจำตัวนักเรียนเพื่อเปXนหลักฐานใน

ดHานงานบริการของโรงเรียนใหHเกิดความสะดวก มีความคล5องตัว รวดเร็วขึ้น 

2. วัตถุประสงคM 

    2.1  เพื่อใหHนักเรียนทุกคนมีบัตรประจำตัวโรงเรียนโรงเรียนทับปุดวิทยา 

     2.1  เพื่อใหHนักเรียนใชHบัตรประจำตัวในการติดต5อหน5วยงานต5างๆ ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน 

     2.3  เพื่อใชHเก็บขHอมูล และรายงานการมาเรียน  รวมถึงพฤติกรรมของนักเรียนใหHผูHปกครองทราบ 

3. เปOาหมาย 

 3.1 เชิงคุณภาพ 

 3.2.1 นักเรียนโรงเรียนทับปุดวิทยามีบัตรประจำตัวเพื่อแสดงถึงความเปXนนักเรียนโรงเรียนทับปุดวิทยา 

 3.2 เชิงปริมาณ 

     3.2.1  นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปpที ่1 ถึงระดับมัธยมศึกษาปpที ่6 มีบัตรประจำตัวนักเรียนครบทุกคน 

4. สถานที่ดำเนินการ 

 โรงเรียนทับปุดวิทยา 

5. ระยะเวลาดำเนินการ 
 1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564 

6. ขั้นตอนและปฏิทินการดำเนินงาน 

กิจกรรมขั้นตอนการดำเนินงาน 

ระยะเวลาดำเนินการ 

  ผูDรับผิดชอบ ปV พ.ศ.2563 ปV พ.ศ. 2564 

ต.
ค.

 

พ
.ย

. 

ธ.
ค.

 
ม.

ค.
 

ก.
พ

.  

ม.ี
ค.

 

เม
. ย

. 

พ
.ค

.  

ม.ิ
ย.

 

ก.
ค.

 

ส.
ค 

ก.
ย.

 

1.  เสนออนุมัติโครงการ P             



2.  ขั้นจัดเตรียมงาน 

      - ถ5ายรูปนักเรียน 

      - ตกแต5งรูปภาพนักเรียน 

      - ออกแบบบัตรประจำตัวนักเรียน 

      - ปริ๊นทCบัตรประจำตัวนักเรียน 

      - แจกบัตรประจำตัวนักเรียน 

 P           

 
 
 

กลุ5มงานบริหาร
กิจการนักเรียน 

3.  ขั้นดำเนินงาน   P P P P P P P P P  

4.  ขั้นประเมินและรายงานผล            P 

 

7. งบประมาณและทรัพยากรที่จำเป[นตDองใชD 

        โครงการ / กิจกรรมนี้ใชHงบประมาณทั้งสิ้น -  บาท   

8. การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 

- ผลผลิต 

     1) นักเรียนโรงเรียนทับปุดวิทยามีบัตรประจำตัวนักเรียน 

     2) ปรับปรุงพัฒนาบัตรประจำตัวนักเรียน 

 

การสังเกต 

 

แบบสังเกต 

- ผลลัพธC 

     1)  นักเรียนโรงเรียนทับปุดวิทยามีบัตรประจำตัวนักเรียน 

     2) โรงเรียนทับปุดวิทยารายงานพฤติกรรมนักเรียนแก5

ผูHปกครอง 

สรุปผล แบบสรุป 

 

 

ลงชื่อ ................................................. ผูHเสนอโครงการ 

          ( นายเจษฎา  ศรีวิเศษ ) 

ตำแหน5ง รองผูHอำนวยการกลุ5มบริหารงานกิจการนักเรียน 

 

ลงชื่อ ................................................ ผูHพิจารณาโครงการ 

         ( นายสืบพงศC  ประสพมิตร ) 

 ตำแหน5ง  หัวหนHากลุ5มบริหารงานกิจการนักเรียน 

 

ลงชื่อ .......................................ผูHเห็นชอบโครงการ 

          (นายเจษฎา  ศรีวิเศษ) 

ตำแหน5ง รองผูHอำนวยการกลุ5มบริหารงานกิจการนักเรียน 

 

ลงชื่อ ...................................................ผูHอนุมัติโครงการ 

        (นายดลยวัฒนC  สันติพิทักษC) 

 ตำแหน5ง  ผูHอำนวยการโรงเรียนทับปุดวิทยา 

 

 

 

 

 



15. ชื่อโครงการ/กิจกรรม  โรงเรียนคุณธรรม 

ลักษณะโครงการ              R    โครงการต5อเนื่อง ¨ โครงการใหม5 

ผูDรับผิดชอบโครงการ นางระเบียบ  คงเลิศ 

ความสอดคลDอง ยุทธศาสตรCที่ 5 ส5งเสริมประสานความร5วมมือระหว5างโรงเรียนกับภาคีเครือข5ายเพื่อพัฒนาคุณภาพ 

                                     การศึกษา 

                                   กลยุทธCที่ 1. ส5งเสริมบทบาทและหนHาที่คณะกรรมการสถานศึกษาและภาคีเครือข5าย 

 สพฐ.   มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผูHเรียน 

 สมศ. 1. ดHานคุณภาพศิษยC 

 มาตรฐานสากล ขHอที ่5 ร5วมกันรับผิดชอบต5อสังคม 

************************************************************************************************************************ 

1. หลักการและเหตุผล 

 โครงการโรงเรียนคุณธรรมของโรงเรียนทับปุดวิทยาตามแนวทางมูลนิธิยุวสถิรกุลเปXนการดำเนินงานเพื่อสืบสานพระราช

ปณิธานเดินตามรอยเบื้องพระยุคลบาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชตามพระราชประสงคCของสมเด็จพระ

เจHาอยู5หัว รัชกาลที่ 10 พัฒนาใหHนักเรียน ครู ผูHบริหารและบุคลากรทางการศึกษาตระหนักรูH เขHาใจ และมีกระบวนการคิดอย5างมี

เหตุผลซึมซับคุณค5าแห5งคุณธรรมความดีอย5างเปXนธรรมชาติ และสรHางความรูHสึกผิดชอบชั่วดีรวมทั้งสรHางเครือข5ายชุมชนองคCกรแห5ง

คุณธรรม โดยประสานความร5วมมือจากหน5วยงาน และองคCกรที่ทำงานดHานคุณธรรมอย5างเปXนรูปธรรมที่ชัดเจน  รูปแบบของโรงเรียน

คุณธรรมนั้น เปXนเรื่องที่ไม5ซับซHอนและทำไดHง5าย เปXนการลงทุนต่ำแต5ไดHกำไรมาก และสามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของนักเรียนไดH

จริง โดยหลักการของโรงเรียนคุณธรรมสามารถนำไปใชHไดHกับโรงเรียนในทุกศาสนา ไม5ผูกขาดกับศาสนาใดศาสนาหนึ่งเปรียบเสมือน

เปXนคุณธรรมสากล ที่จะช5วยใหHพฤติกรรมที่ไม5พึงประสงคCในโรงเรียน "ลดลง" และส5งเสริมใหHเกิดพฤติกรรมที่พึงประสงคC "เพิ่มขึ้น" ซึ่ง

นับเปXนการพัฒนาผูHบริหาร ครู นักเรียน ผูHปกครอง และชุมชนไดHอย5างยั่งยืน 

 กลุ5มบริหารงานกิจการนักเรียน โรงเรียนทับปุดวิทยามีความตระหนักในเรื่องนี้ จึงดำเนินโครงการโรงเรียนคุณธรรมส5งเสริม

พัฒนาผูHเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมขึ้น เพื่อส5งเสริมและพัฒนาใหHนักเรียนทุกคนมีคุณธรรม จริยธรรม และค5านิยมที่พึงประสงคCมากยิ่งขึ้น 

มีการปฏิบัติตนจนเปXนนิสัยในชีวิตประจำวัน 

2. วัตถุประสงคM 

 2.1 เพื่อใหHผูHบริหาร คร ูและนักเรียน ตระหนักรูH เขHาใจ และมีกระบวนการคิดอย5างมีเหตุผล ซึมซับคุณค5าแห5งคุณธรรมความ

ดีอย5างเปXนธรรมชาติสรHางความรูHสึกผิดชอบชั่วดีและภูมิใจในการทำความดี 

2.2 เพื่อใหHผูHบริหาร คร ูและนักเรียนพัฒนาตนเองสู5คุณธรรมอัตลักษณCและคุณธรรมเปZาหมาย 

 2.3 เพื่อใหHครูทุกคนในโรงเรียนสามารถนำกระบวนการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมสู5นักเรียนดHวยการทำความดีดHวยโครงงาน

คุณธรรมไดH 

3. เปOาหมาย 

 3.1 เชิงคุณภาพ 

     3.1.1  ผูHบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน ตระหนักรูH เขHาใจ และมีกระบวน การคิดอย5างมีเหตุผล ซึมซับ

คุณค5าแห5งคุณธรรมความดีอย5างเปXนธรรมชาติสรHางความรูHสึกผิดชอบชั่วดีและภูมิใจในการทำความดี ครูทุกคนในโรงเรียนสามารถนำ

กระบวนการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมสู5นักเรียนดHวยการทำความดีดHวยโครงงานคุณธรรมไดHและพัฒนาตนเองสู5คุณธรรมอัตลักษณCและ

คุณธรรมเปZาหมายประกอบดHวย 

 3.2 เชิงปริมาณ 

         3.2.1  คณะครูในโรงเรียนและบุคลากรทางการศึกษา 

      3.2.2  นักเรียนโรงเรียนทับปุดวิทยา 



4. สถานที่ดำเนินการ 

 โรงเรียนทับปุดวิทยา 

5. ระยะเวลาดำเนินการ 
 1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564 
 
6. ขั้นตอนและปฏิทินการดำเนินงาน 

กิจกรรมขั้นตอนการดำเนินงาน 

ระยะเวลาดำเนินการ 

  ผูDรับผิดชอบ 
ปV พ.ศ.2563 ปV พ.ศ. 2564 

ต.
ค.

 

พ
.ย
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1. ขั้นตอนการเตรียมงาน  

  1.1 วางแผนการดำเนินโครงการ และเขียน

โครงการและนำเสนอ เพื่อขออนุมัติโครงการและ

งบประมาณ 

P 

 

        

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- กลุ5มงานบริหาร
กิจการนักเรียน 
- ครูที่ปรึกษา 
- นักเรียน 

2. ขั้นตอนการดำเนินโครงการ  

  2.1 แต5งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 

  2.2 ประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการ

วางแผนดำเนินงาน กำหนดปฏิทินการทำ

กิจกรรมและมอบหมายหนHาที่ความรับผิดชอบ 

  2.3 จัดเตรียมเอกสาร วัสดุอุปกรณCที่จำเปXน 

  2.4 ประชาสัมพันธCใหHครูและผูHเกี่ยวขHองทราบ 

  2.5 ดำเนินกิจกรรมตามปฏิทินที่กำหนด                  

 P P P P P P P P P P  

3. ขั้นติดตามและประเมินผล 

  3.1 นิเทศและติดตามประเมินผล 

  3.2 สรุปและจัดทำรายงานประเมินผลกิจกรรม

โครงการ 

           P 

4. ขั้นสรุปรายงานผลการดำเนินการ  

  4.1 รายงานผลต5อผูHอำนวยการโรงเรียนและผูHที่

เกี่ยวขHองทราบ 

  4.2 นำไปใชHเปXนสารสนเทศเพื่อพัฒนา 

           P 

 

7. งบประมาณและทรัพยากรที่จำเป[นตDองใชD 

        โครงการ / กิจกรรมนี้ใชHงบประมาณทั้งสิ้น  5,000 บาท (หHาพันบาทถHวน)   

ประกอบดHวย 

 1) ค5าดำเนินกิจกรรม จำนวนเงิน 5,000   บาท 

หมายเหต ุ ถัวจ5ายทุกรายการ 

 

 



8. การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 

กิจกรรมที่เกิดการมีส5วนร5วม ในการส5งเสริม 

สนับสนุน และดูแลนักเรียนใหHมีคุณธรรม 

จริยธรรมที่ดีงาม รHอยละ 90 ขึ้นไป 

ประเมินความพอใจ แบบประเมินความพอใจ 

 

 

 

 

  

 

ลงชื่อ ................................................. ผูHเสนอโครงการ 

            (นางระเบียบ  คงเลิศ) 

                  ตำแหน5ง ครู 

 

ลงชื่อ ................................................ ผูHพิจารณาโครงการ 

         (นายสืบพงศC  ประสพมิตร ) 

 ตำแหน5ง  หัวหนHากลุ5มบริหารงานกิจการนักเรียน 

 

ลงชื่อ .......................................ผูHเห็นชอบโครงการ 

         (นายเจษฎา  ศรีวิเศษ) 

ตำแหน5ง รองผูHอำนวยการกลุ5มบริหารงานกิจการนักเรียน 

 

ลงชื่อ ...................................................ผูHอนุมัติโครงการ 

             (นายดลยวัฒนC  สันติพิทักษC) 

 ตำแหน5ง  ผูHอำนวยการโรงเรียนทับปุดวิทยา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16. ชื่อโครงการ/กิจกรรม โรงเรียนเครือข5ายหน5วยงานภายนอก  

ลักษณะโครงการ              R    โครงการต5อเนื่อง ¨ โครงการใหม5 

ผูDรับผิดชอบโครงการ นายเจษฎา  ศรีวิเศษ 

ความสอดคลDอง ยุทธศาสตรCที่ 5  ส5งเสริมประสานความร5วมมือระหว5างโรงเรียนกับภาคีเครือข5ายเพื่อพัฒนาคุณภาพ 

                                     การศึกษา 

                                   กลยุทธCที่ 1. ส5งเสริมบทบาทและหนHาที่คณะกรรมการสถานศึกษาและภาคีเครือข5าย 

 สพฐ.   มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผูHเรียน 

 สมศ. 1. ดHานคุณภาพศิษยC 

 มาตรฐานสากล ขHอที ่5 ร5วมกันรับผิดชอบต5อสังคม 

1. หลักการและเหตุผล 

เนื่องดHวยโรงเรียนทับปุดวิทยา ไดHเขHาร5วมเปXนเครือข5ายกับหน5วยงานภายนอก ในสังกัดของกระทรวงต5าง ๆ  ที่เห็น

ความสำคัญและตระหนักในความรับผิดชอบในส5วนที่เกี่ยวขHองกับเด็กและเยาวชน เพื่อประสานความร5วมมือในการส5งเสริมและ

สนับสนุนการดำเนินกิจกรรม ปลูกจิตสำนึกใหHกับนักเรียนและเยาวชนในสถานศึกษา ในเรื่องกฎหมาย กระบวนการยุติธรรม การ

ปZองกันตนเองจากภัยสังคม การสรHางจิตสำนึกและวินัยในตนเอง การรูHเท5าทันและห5างไกลสารเสพติดและการต5อตHานทุจริตคอรCรัปชั่น 

ตลอดจนในดHานพลังงานและสิ่งแวดลHอม  

โรงเรียนทับปุดวิทยา ตระหนักและเห็นความสำคัญดังกล5าว จึงไดHดำเนินการประสานงานที่มีแบบแผนขั้นตอนชัดเจนในการ

ส5งเสริม พัฒนา ปZองกันและแกHไขปsญหาใหHกับนักเรียนอย5างเต็มศักยภาพบนพื้นฐานความแตกต5างระหว5างบุคคล โดยยึดหลักการมีส5วน

ร5วม ร5วมคิด ร5วมปฏิบัติ ร5วมแกHไขปsญหาจากผูHที่เกี่ยวขHองทุกฝkาย เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียนใหHมีทักษะการดำรงชีวิตในสังคม

ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย5างรวดเร็วไดHอย5างมีความสุข 

2. วัตถุประสงคM 

 2.1  เพื่อใหHความร5วมมือ และจัดการระบบประสานงานกับหน5วยงานต5าง ๆ  ในการดูแลช5วยเหลือนักเรียนในดHานต5าง ๆ ใหHมี

ประสิทธิภาพและครอบคลุมทุกปsญหาทั่วถึงนักเรียนทุกคน 

 2.2  เพื่อเสริมสรHางความรูHความเขHาใจและปลูกจิตสำนึกในการมีส5วนรับผิดชอบ ร5วมคิด ร5วมปฏิบัติ ร5วมแกHไขปsญหาจาก

หน5วยงานและผูHที่เกี่ยวขHองทุกฝkาย 

3. เปOาหมาย 

 3.1 เชิงคุณภาพ 

     3.1.1 การดำเนินงานบูรณาการ ความร5วมมือ และจัดการระบบประสานงานกับหน5วยงานต5าง ๆ  ดูแลช5วยเหลือนักเรียน

ในดHานต5าง ๆ ใหHมีประสิทธิภาพและครอบคลุมทุกปsญหาของนักเรียนเปXนไปอย5างเปXนระบบ ครบถHวนสมบูรณC และนักเรียนทุกคนไดHรับ

การช5วยเหลือตามความแตกต5างอย5างทั่วถึง 

  

 3.2 เชิงปริมาณ 

           3.2.1  สถานศึกษามีการจัดระบบจัดการระบบประสานงานกับหน5วยงาน ความร5วมมือ ดูแลช5วยเหลือนักเรียนใหHมี

ประสิทธิภาพและครอบคลุมถึงนักเรียนทุกคน ในระดับดี 

        3.2.2 ครูรHอยละ 80  มีความเขHาใจและสรHางจิตสำนึกในการมีส5วนรับผิดชอบ ร5วมคิด ร5วมปฏิบัติร5วมแกHไขปsญหาจาก

หน5วยงานและผูHที่เกี่ยวขHองทุกฝkายไปใชHในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 



4. สถานที่ดำเนินการ 

 โรงเรียนทับปุดวิทยา 

5. ระยะเวลาดำเนินการ 
 1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564 

6. ขั้นตอนและปฏิทินการดำเนินงาน 

กิจกรรมขั้นตอนการดำเนินงาน 

ระยะเวลาดำเนินการ 

  ผูDรับผิดชอบ 
ปV พ.ศ.2563 ปV พ.ศ. 2564 
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1.  ขั้นเตรียมการ (P) 

   1)  ศึกษานโยบายของโรงเรียน เขตพื้นที่

การศึกษาและสพฐ. ในส5วนที่เกี่ยวขHองกับ

โครงการฯ 

            

 

 2)  ศึกษาผลการดำเนินโครงการฯ ในปpที่ผ5านมา  

 3)  ศึกษาบริบทและสภาพความเปXนไปไดHในการ

พัฒนาโครงการฯ 

4)  จัดทำโครงการฯ นำเสนอต5อฝkายบริหาร 

 

P 

 

        

 

 

กลุ5มงานบริหาร
กิจการนักเรียน 

2.  ขั้นตอนการดำเนินโครงการ 

ขั้นดำเนินการ (D) 

1) ประชุมคณะทำงานเพื่อชี้แจงโครงการฯ และ

มอบหมายภาระงาน 

 

 

        

 

 

 

2) ดำเนินงานตามโครงการฯ  

     2.1 กิจกรรมระบบการประสานงานกับ

หน5วยงานที่เกี่ยวขHอง 

     - โรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภC 

     - โรงเรียนพลังงานชุมชน 

     - ตำรวจประสานโรงเรียน 

     - กิจกรรมจัดเก็บขHอมูล 

 P P P P P P P P P P P 

 



     2.2 กิจกรรมคัดกรองขHอมูลนักเรียน 

     - กลุ5มปกต ิ

     - กลุ5มเสี่ยง 

     - กลุ5มที่มีปsญหา 

     2.3 จัดทำระบบสารสนเทศระดับหHองเรียน 

ระดับชั้นเรียนและระดับโรงเรียน 

     2.4 จัดระบบช5วยเหลือตามภาวะเสี่ยงของ
นักเรียน (ดูแลช5วยเหลือตามสภาพปsญหาที่
แทHจริง) 

 P P P P P P P P P P P 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ5มงานบริหาร
กิจการนักเรียน 

3. ขั้นนิเทศติดตามผล (C) 

      ผูHรับผิดชอบโครงการฯ  นิเทศติดตามการ

ดำเนินงาน และคอยอำนวยความสะดวก 

ในการดำเนินกิจกรรมของผูHเกี่ยวขHองใหHเปXนไป

ตามภาระงานที่โครงการฯ กำหนด               

           P 

4.  ขั้นประเมินและรายงานผล (A) 

    1)  สรุปประเมินโครงการฯ 

    2)  จัดทำรายงานโครงการ ฯ นำเสนอฝkาย

บริหาร 

           P 

 

7. งบประมาณและทรัพยากรที่จำเป[นตDองใชD 

        โครงการ / กิจกรรมนี้ใชHงบประมาณทั้งสิ้น  - บาท 

8. การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 

ดHานปริมาณ 

1. สถานศึกษามีจัดการระบบประสานงานกับ

หน5วยงาน ดูแลช5วยเหลือผูHเรียนที่มีประสิทธิภาพ

และครอบคลุมถึงผูHเรียนทุกคนในระดับดี ใน

กิจกรรมต5อไปนี้ 

 โรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภC 

 โรงเรียนพลังงานชุมชน 

 ตำรวจประสานโรงเรียนส5งเสริม  

  

- กิจกรรมคัดกรองขHอมูลนักเรียน 

          กลุ5มปกต ิ

          กลุ5มเสี่ยง 

          กลุ5มที่มีปsญหา 

- จัดทำระบบสารสนเทศระดับหHองเรียน ระดับชั้น

เรียนและระดับโรงเรียนจัดระบบช5วยเหลือตาม

ภาวะเสี่ยงของนักเรียน (ดูแลช5วยเหลือตามสภาพ

 

สัมภาษณC 

 

 

 

สังเกต 

 

 

แบบสัมภาษณC 

 

 

 

แบบสังเกต 

 



ปsญหาที่แทHจริง) 

2.  สถานศึกษามีจัดการระบบประสานงานกับ

หน5วยงาน รHอยละ 80 ในการดูแลช5วยเหลือผูHเรียน

อย5างมีประสิทธิภาพและครอบคลุมถึงผูHเรียนทุกคน 

ในกิจกรรมต5อไปนี้ 

• โรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภC 

• โรงเรียนพลังงานชุมชน 

• ตำรวจประสานโรงเรียน 

จัดทำระบบสารสนเทศระดับหHองเรียน ระดับชั้น

เรียนและระดับโรงเรียน 

 

สำรวจ 

 

 

 

 

ทดสอบ 

 

 

ประเมินผล 

 

แบบสำรวจ 

 

 

 

 

แบบทดสอบ 

 

 

แบบประเมินผล 

ดHานคุณภาพ 

         บูรณาการความร5วมมือและการจัดระบบการ

แระสานงานกับหน5วยงาน และช5วยเหลือนักเรียนใน

ดHานต5าง ๆ อย5างมีประสิทธิภาพและครอบคลุม

ทุกปsณหาของนักเรียน 

ประเมินผล 

 

แบบประเมินผล 

 

 

 

ลงชื่อ ................................................. ผูHเสนอโครงการ 

            (นายเจษฎา  ศรีวิเศษ) 

ตำแหน5ง รองผูHอำนวยการกลุ5มบริหารงานกิจการนักเรียน 

 

ลงชื่อ ................................................ ผูHพิจารณาโครงการ 

         (นายสืบพงศC  ประสพมิตร ) 

 ตำแหน5ง  หัวหนHากลุ5มบริหารงานกิจการนักเรียน 

 

ลงชื่อ .......................................ผูHเห็นชอบโครงการ 

           (นายเจษฎา  ศรีวิเศษ) 

ตำแหน5ง รองผูHอำนวยการกลุ5มบริหารงานกิจการนักเรียน 

 

ลงชื่อ ...................................................ผูHอนุมัติโครงการ 

             (นายดลยวัฒนC  สันติพิทักษC) 

 ตำแหน5ง  ผูHอำนวยการโรงเรียนทับปุดวิทยา 

 
 


