
 82 

          แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2563   โรงเรียนโพนงามศึกษา 

 
 

โครงการที่  8 
 
ชื่อโครงการ   สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข 
สนองยุทธศาสตร์ชาติข้อที่  1 จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
กลยุทธ์ข้อที่ 2               ปลูกฝั่งผู้เรียนด้านคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ 
สนองนโยบายสพฐ.ข้อที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
กลยุทธ์ข้อที่ 2   พัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่น
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลัก
คิดท่ีถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติและพลเมืองโลกที่ดีมีคุณธรรม จริยธรรม 
สนองกลยุทธ์สถานศึกษา ข้อที่  4 พัฒนาผู้เรียนด้านคุณธรรม จริยธรรม ปลอกยาเสพติดและอบายมุข 
อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างเป็นสุข ตามวิถีความพอเพียง 
ลักษณะโครงการ       โครงการใหม่  โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบ   นายนีรภัย   คิดโสดา   
ระยะเวลาด าเนินการ  ตลอดปีการศึกษา  2563 
งบประมาณ   100,000   บาท 
****************************************************************************** 
 
1. หลักการและเหตุผล  
  เนื่องจากสถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก  ทั้งด้านการสื่อสารเทคโนโลยีต่างๆ  ซ่ึง
นอกจากจะส่งผลกระทบต่อผู้คนในเชิงบวก  ในเชิงลบก็มีปรากฏการณ์เช่นกัน  เป็นต้นว่า  ปัญหาทาง
เศรษฐกิจ  ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด  ปัญหาการแข่งขันในรูปแบบต่าง ๆ  ปัญหาครอบครัวที่
เกิดความทุกข์  ความวิตกกังวล  ความเครียด  มีการปรับตัวที่ไม่เหมาะสม  หรืออ่ืน ๆ  ภาพความส าเร็จ
ที่เกิดขึ้นจากการพัฒนานักเรียน  นักศึกษาให้เป็นไปตามความมุ่งหวังนั้น  ต้องอาศัยความร่วมมือจากผู้ที่
เกี่ยวข้องทุกฝ่าย  ทุกคน  โดยเฉพาะบุคลากรทางการศึกษาทุกคนในสถานศึกษา  ซึ่งมีครูอาจารย์เป็น
หลักส าคัญในการด าเนินการพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียน  นักศึกษาให้เติบโตงดงามและเป็นบุคคลที่มี
คุณค่าของสังคม 
 การพัฒนานักเรียน  นักศึกษาให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพท้ังด้านร่างกาย  จิตใจ  และสติปัญญา  มี
ความรู้  ความสามารถและมีคุณธรรม  จริยธรรม  ด าเนินวถิีชีวิตที่เป็นสุขตามที่สังคมมุ่งหวัง  โดยผ่าน
กระบวนการทางการศึกษาท่ีสถานศึกษาทุกแห่งต้องด าเนินการจัดการศึกษาตามนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการที่ต้องการให้เป็นคนเก่ง  คนดี  มีความสุข 
 โรงเรียนโพนงามศึกษาจึงได้มีการด าเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว  ปลอดยาเสพติดและ
อบายมุขข้ึน   
2. วัตถุประสงค์ 
  1) เพ่ือลดปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดและอบายมุขในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา 

   กลุ่มงานกิจการนักเรียน  
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  2) เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมการด าเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและอบายมุขใน
สถานศึกษาให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน 

 3) เป็นแหล่งเรียนรู้ให้แก่นักเรียนได้เห็นคุณค่าและตระหนักในตนเอง  
 
3. เป้าหมาย  
  3.1 ด้านปริมาณ 
     3.1.1  ผู้บริหาร  ครูและบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนทุกคนในโรงเรียนโพนงามศึกษา
ปลอดจากยาเสพติดและอบายมุข  ร้อยละ 100 
  3.2 ด้านคุณภาพ 
     3.2.1  ผู้บริหาร  ครูและบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนทุกคน  มีจิตส านึกร่วมกัน 
ในการดูแล  นักเรียนกลุ่มเสี่ยง  กลุ่มเสพ  กลุ่มติด  และกลุ่มค้า  เฝ้าระวังไม่ให้มีการแพร่ระบาด 
ของยาเสพติดและอบายมุข 
             3.2.2  นักเรียนมีจิตสาธารณะ  รู้จักเสียสละ  มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี 
4. สถานทีด่ าเนินการ 
     โรงเรียนโพนงามศึกษา   ต าบลโพนงาม   อ าเภออากาศอ านวย   จังหวัดสกลนคร  
5.  ระยะด าเนินงาน 
   เริ่มตั้งแต่วันที่  1  ตุลาคม  2562 – 30  กันยายน  2563 
 
6. กิจกรรม/วิธีด าเนินการ 

กิจกรรม/วิธีด าเนินการ ระยะเวลา หมายเหตุ 
1. กิจกรรมวันวาเลนไทน์ 14 กุมภาพันธ์  2563  
2. กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก 
 

26 มิถุนายน  2563  

3. กิจกรรมอบรมนักเรียนแกนน าห้องเรียนสีขาว 
 

4 – 8 มิถุนายน  2563  

4. กิจกรรมอบรมแกนน านักเรียนเพ่ือนที่ปรึกษา 
   YC 

9-13  กรกฎาคม  2563  

5. กิจกรรมอบรมแกนน านักเรียน 
    TO  BE  NUMBER  ONE 
 

23-27 กรกฎาคม  2563  

6. กิจกรรมวันเยาวชนแห่งชาติ 20 กันยายน 2563  
7. การประกวดห้องเรียนสีขาว 
 

19 – 23 ก.พ. 2563  
24-28  กันยายน  2563 

ภาคเรียนที่ 2/62 
ภาคเรียนที่ 1/63 
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7. รายละเอียดกิจกรรมและค าชี้แจงงบประมาณ 

กิจกรรม งบประมาณ รวม ระยะเวลาด าเนินงาน 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสด ุ

1. กิจกรรมวันวาเลนไทน์ 3,000 - 7,000 10,000  
2. กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด
โลก 

16,000 - 4,000 20,000 26  มิถุนายน  2563 

3. กิจกรรมอบรมนักเรียนแกนน า
ห้องเรียนสีขาว 

3,000 17,000 10,000 30,000 4 – 8 มิถุนายน  2563 

4. กิจกรรมอบรมแกนน านักเรียน
เพ่ือนที่ปรึกษา  YC 

- 8,000 2,000 10,000 9-13 กรกฎาคม 2563 

5. กิจกรรมอบรมแกนน านักเรียน 
    TO  BE  NUMBER  ONE 

- 8,000 2,000 10,000 23-27กรกฎาคม 2563 

6. กิจกรรมวันเยาวชนแห่งชาติ 6.000 - 4,000 10,000 20 กันยายน 2563 
7. การประกวดห้องเรียนสีขาว 
 

10,000 - - 10,000 24-28 กันยายน 2563 

รวม 100,000  
 
8. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
1. ร้อยละ 100 ของห้องเรียนผ่าน
เกณฑ์การประเมินระดับดีเด่น 
2. ร้อยละ 100 ของผู้บริหาร ครู
และบุคลากรทางการศึกษาและ
นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการป้องกันยาเสพติดและ
อบายมุข  
3. ร้อยละ 100 ของนักเรียนรู้จัก
บทบาทหน้าที่ในการด าเนินงาน
ห้องเรียนสีขาว 
 

- การสังเกต 
- แบบสอบถามความพึงพอใจ 
- การสัมภาษณ์ 
 

- แบบประเมินกิจกรรม 
- แบบประเมินความพึงพอใจ 
- แบบสัมภาษณ์ 

 
9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

1) โรงเรียนโพนงามศึกษาป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ร้อยละ 100 
2) โรงเรียนโพนงามศึกษาลดปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดในสถานศึกษา  ร้อยละ 100 
3) นักเรียนโรงเรียนโพนงามศึกษารู้และตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพติดให้โทษ  
4) นักเรียนโรงเรียนโพนงามศึกษา สามารถหาวิธีการปฏิเสธหลีกเลี่ยงยาเสพติดให้โทษทุกชนิด 
5) นักเรียนโรงเรียนโพนงามศึกษาเห็นคุณค่าของตนเองและรักษาชีวิตชื่อเสียงของวงศ์ตระกูล 
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นักเรียนโรงเรียนโพนงามศึกษา ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ในการออกก าลังกายหรือท ากิจกรรม
สร้างสรรค์ ให้มีสุขภาพแข็งแรง 
 
 

            (ลงชื่อ)                      ผู้รับผิดชอบโครงการ 
                                 (นายเกษม   แก้วบัวสา) 

 
           (ลงชื่อ)                      ผู้เห็นชอบโครงการ 

                                            (นายนีรภัย      คิดโสดา) 
                            หัวหนา้กลุ่มงานกิจการนักเรียน 
 

             (ลงชื่อ)              ผู้เห็นชอบโครงการ 
         (นายนีรภัย   คิดโสดา) 
       รก.รองผู้อ านวยการโรงเรียน 

 
ผลการพิจารณาโครงการ 
                                           อนุมัติ    
                                           ไม่อนุมัติ เนื่องจาก................................................... 
 
                                           
 

     (ลงชื่อ)                                 ผู้อนุมัติโครงการ 
                 ( นายจ ารัส  พิมพา   ) 

             ผู้อ านวยการโรงเรียน 
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โครงการที่  9 
 

ชื่อโครงการ    เทิดทูนชาติ  ศาสนา   พระมหากษัตริย์    
สนองกลยุทธ์ สพฐ. ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนทุกระดับทุกประเภท 
กลยุทธ์โรงเรียน  ที่ 3     ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ความส านึกในความเป็นชาติไทย และวิถีชีวิตตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
มาตรฐานคุณภาพการศึกษา สพฐ.   ด้านคุณภาพผู้เรียน 
มาตรฐานที่ 2                ผูเ้รียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ 
ผู้รับผิดชอบ      นางสาววารุณี    ธงไพร 
งบประมาณ   70,000 
ระยะเวลาด าเนินการ   1  ตุลาคม  2562  ถึง  30  กันยายน  2563 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
1. หลักการและเหตุผล 

 ประเทศไทยเป็นประเทศท่ีปกครองด้วยระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข        
มาตั้งแต่อดีต จนถึงปัจจุบัน  และเป็นหน้าที่ของปวงชนชาวไทยทุกคนที่ร่วมกันธ ารงรักษาให้คงอยู่ต่อไป
ในอนาคต  จึงเป็นหน้าที่ส าคัญของโรงเรียนที่จะต้องกระตุ้นเตือนให้เยาวชนมีความรักและเทิดทูนใน
สถาบันชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์  นอกจากนั้นยังมีศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจ าชาติ  ประชาชน
ชาวไทยที่นับถือศาสนาพุทธ    จึงได้ยึดหลักธรรมค าสอนของพระพุทธศาสนาเป็นแนวทางในการด าเนิน
ชีวิต  โรงเรียนจึงได้จัดกิจกรรมในวันส าคัญต่าง ๆ  เพ่ือกระตุ้นเตือนให้เยาวชนมีจิตส านึกในความเป็นไทย  
โดยแสดงออกในกิจกรรมที่หลากหลาย  นอกจากนั้นในวันส าคัญของชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์  โด
รงเรียนได้ส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงความสามารถทั้งในด้านการแสดง  แสดงผลงานทางนิทรรศการและ
อ่ืน ๆ  ตามความเหมาะสมตลอดปีการศึกษา 

2. วัตถุประสงค์   
  2.1 เพ่ือปลูกฝังความจงรักภักดีและเทิดทูนต่อสถาบันชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์ 
 2.2 เพ่ือสร้างความรักความผูกพันระหว่างผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา  นักเรียน  
ผู้ปกครองและชุมชนให้มีความแน่นแฟ้นยิ่งขึ้น 
 2.3  เพื่อเป็นแบบอย่างที่ด ีและสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง บ้าน วัด  โรงเรียน 
3. เป้าหมาย     

ผลผลิต   
1. นักเรียนร้อยละ 100 มีความจงรักภักดีและเทิดทนูในสถาบันชาติ  ศาสนาและ
พระมหากษัตริย์ 
2. ผู้บริหาร ครู นักเรียน ผู้ปกครองและชุมชนร้อยละ 100 มีความรักและความผูกพันกับสถาบัน        
   ชาติ  ศาสนาและพระมหากษัตริย์ 

   กลุ่มงานกิจการนักเรียน  
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3. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร้อยละ 100 มีความสัมพันธ์อันดีต่อโรงเรียน 
ผลลัพธ์   
1. นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมด้วยความเต็มใจ  และมีความภาคภูมิใจในชาติ ศาสนาและ

พระมหากษัตริย์ 
       2. ผู้บริหาร ครู นักเรียน ผู้ปกครองและชุมชนมีความจงรักภักดีและเทิดทูนในสถาบันชาติ  

ศาสนา     และพระมหากษัตริย์ 
3. ผู้บริหาร ครู นักเรียน ผู้ปกครองและชุมชนมีความสัมพันธ์อันดีต่อโรงเรียน 
 

4. ข้ันตอนการด าเนินงาน   
4.1 เสนอโครงการ  
4.2 ประชุมชี้แจง 
4.3 แต่งตั้งคณะท างาน 
4.4 ด าเนินงานตามโครงการ 
4.5 สรุปผลการด าเนินงานตามโครงการ 
4.6 จัดท ารายงานผลการด าเนินโครงการ 

 

5.  กิจกรรมและปฏิทินปฏิบัติงาน 

กิจกรรม 
ระยะเวลาด าเนินงาน    ผู้รับผิดชอบ 

 

1. กิจกรรมวันคล้ายวันสวรรคตรัชกาลที่ 9 13  ตุลาคม  2562  
2. กิจกรรมวันปิยมหาราช 23  ตุลาคม  2562  
3. กิจกรรมวันลอยกระทง 11  พฤศจิกายน  2562  
4. กิจกรรมวันวชิราวุธ 25  พฤศจิกายน  2562  
5. กิจกรรมวันพ่อแห่งชาต ิ 5  ธันวาคม  2562  
6. กิจกรรมวันรัฐธรรมนญู  10  ธันวาคม  2562  
7. กิจกรรมวันมาฆบูชา  8  กุมภาพันธ์  2563  
8. กิจกรรมวันจักรี  6  เมษายน  2563  
9. กิจกรรมวันฉัตรมงคล  4  พฤษภาคม  2563  
10. กิจกรรมวันวิสาขบูชา  6  พฤษภาคม  2563  
11. กิจกรรมวันพืชมงคล    พฤษภาคม  2563  
12. กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนาง
เจ้าสุทิดา  พัชรสุธาพิมลลักษณ  พระบรมราชิน ี

3  มิถุนายน  2563  

13. กิจกรรมวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ 1  กรกฎาคม  2563  
14. กิจกรรมอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา 4 – 5  กรกฎาคม  2563  
15. กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ 28  กรกฎาคม  2563  
16. กิจกรรมวันแม่แห่งชาต ิ 12  สิงหาคม  2563   
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6. งบประมาณ  

จ านวน    70,000     บาท 
7.  กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ 

 
8. การวัดและประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
(ปริมาณ,คุณภาพ,เวลา,ค่าใช้จ่าย) 

เกณฑ์ เครื่องมือ 

ผลผลิต  (Output) 
1. นักเรียนมีความจงรักภักดีและเทิดทนู
สถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ 
2. ผู้บริหาร ครู นักเรียน ผู้ปกครองและชุมชน
มีความรักและผูกพันกับสถาบัน 

 
ร้อยละ 100 

 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 100 

 
แบบสอบถาม 

 
แบบสอบถาม 
แบบสอบถาม 

กิจกรรม/รายการวัสดุ 
ประเภทรายจ่าย เงินนอก 

งบประมาณ 
รวม ตอบแทน ใช้สอย วัสด ุ รวม 

1. กิจกรรมวันคล้ายวันสวรรคตรัชกาลที่ 
9 

- - 1,000 1,000 - 1,000 

2. กิจกรรมวันปิยมหาราช - - 1,000 1,000 - 1,000 
3. กิจกรรมวันลอยกระทง - - 10,000 10,000 20,000 30,000 
4. กิจกรรมวันวชิราวุธ - - 1,000 1,000 - 1,000 
5. กิจกรรมวันพ่อแห่งชาต ิ - - 1,000 1,000 - 1,000 
6. กิจกรรมวันรัฐธรรมนญู  - - 1,000 1,000 - 1,000 
7. กิจกรรมวันมาฆบูชา  - - 1,000 1,000 - 1,000 
8. กิจกรรมวันจักรี  - - 1,000 1,000 - 1,000 
9. กิจกรรมวันฉัตรมงคล  - - 1,000 1,000 - 1,000 
10. กิจกรรมวันวิสาขบูชา  - - 8,000 8,000 - 8,000 
11. กิจกรรมวันพืชมงคล  - - 1,000 1,000 - 1,000 
12. กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา 
สมเด็จพระนางเจ้าสุทดิา  พัชรสุธาพิมล
ลักษณ  พระบรมราชิน ี

- - 5,000 5,000 - 5,000 

13. กิจกรรมวันสถาปนาคณะลูกเสือ
แห่งชาติ 

- - 3,000 3,000 - 3,000 

14. กิจกรรมอาสาฬหบูชาและวัน
เข้าพรรษา 

- - 20,000 20,000 - 20,000 

15. กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ - - 5,000 5,000 - 5,000 
16. กิจกรรมวันแม่แห่งชาต ิ - - 10,000 10,000 - 10,000 
      70,000 
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3. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความสัมพันธ์อันดีต่อ
โรงเรียน 

 

ผลผลิต  (Output) 
1. นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมด้วยความเต็มใจ  
และมีความภาคภูมิใจในสถาบันชาติ ศาสนา 
และพระมหากษัตริย์ 
2. ผู้บริหาร ครู นักเรียน ผู้ปกครองและชุมชน
มีความรักและความผูกพันอันดีต่อสถาบัน 
3. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความสัมพันธ์อันดีต่อ
โรงเรียน 

 
ร้อยละ 100 

 
ร้อยละ 100 

 
ร้อยละ 100 

 
แบบสอบถาม 

 
แบบสอบถาม 

 
แบบสอบถาม 

 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 9.1  นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมด้วยความเต็มใจ  และมีความภาคภูมิใจในสถาบันชาติ   ศาสนา 
       และพระมหากษัตริย์ 

       9.2  ผู้บริหาร ครู นักเรียน ผู้ปกครองและชุมชนมีความจงรักภักดีและเทิดทูนในสถาบันชาติ  
ศาสนา   

             และพระมหากษัตริย์ 
9.3  ผู้บริหาร ครู นักเรียน ผู้ปกครองและชุมชนมีความสัมพันธ์อันดีต่อโรงเรียน 

 

 
ลงชื่อ........................................................... 

  ( นางสาววารุณี     ธงไพร ) 
    ครู คศ.1 

ผู้เสนอโครงการ 
 

 
ลงชื่อ...........................................................  

     (นายนีรภัย      คิดโสดา) 
 หัวหน้ากลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน 

ผู้เห็นชอบโครงการ 
 
 

             ลงชื่อ ……………………….…………….….. 
              (นายนีรภัย   คิดโสดา) 
             รก.รองผู้อ านวยการโรงเรียน 
         ผู้เห็นชอบโครงการ 
ผลการพิจารณาโครงการ 

                                               อนุมัติ    
                                                    ไม่อนุมัติ เนื่องจาก................................................... 
                       
         
                                        ลงชื่อ ......................................... 
                                               (  นายจ ารสั     พิมพา ) 
                                          ผู้อ านวยการโรงเรียนโพนงามศึกษา 
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                                     โครงการที่  10 
โครงการที่ 6   การพัฒนางานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
สนองยุทธศาสตร์    ที่ 4 ขยายโอกาสการเข้าถึงทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
กลยุทธ์ข้อที่ 5      สร้างโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงครอบคลุมผู้เรียนพัฒนาได้เต็มตาม 
                              ศักยภาพ    
ลักษณะโครงการ      โครงการใหม่ โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบ  นางนพพร   ศรีสุพงศ์   
ระยะเวลาด าเนินการ ตลอดปีการศึกษา  2563 
งบประมาณ  70,000   บาท 
********************************************************************************************** 
 
1.  หลักการและเหตุผล 
  งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นงานที่จัดขึ้นเพ่ือช่วยให้ครูที่ปรึกษาได้รู้ถึงความสามารถ 
ความถนัด ความสนใจ และบุคลิกภาพด้านต่างๆ ของนักเรียน  รวมทั้งได้รวบรวมข้อมูลของ
นักเรียน  เพ่ือวางแผนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาของนักเรียน    งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนจึง
ถือเป็นองค์ประกอบส าคัญอย่างหนึ่งที่จะช่วยให้การเรียนการสอน  เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนจะด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด
นั้น  นอกจากจะขั้นอยู่กับการปฏิบัติงานของครูที่ปรึกษาแล้วยังต้องอาศัยความร่วมมือจากครูอาจารย์
ผู้ปกครองรวมทั้งบุคคลากรอ่ืน ๆ ร่วมมือในการแก้ไขปัญหา และการประสานงานกับผู้เชี่ยวชาญอ่ืนๆที่
พร้อมจะให้ความช่วยเหลือแก่โรงเรียน  ในรูปแบบต่าง ๆ ตามโอกาสที่จะอ านวยให้การศึกษาคือการ
พัฒนาตนเองให้มีคุณภาพ  สามารถพ่ึงตนเองได้  เป็นที่พ่ึงของผู้อ่ืนได้   

 

2.  วัตถุประสงค์ 
  1.  เพื่อการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน 
  2.  เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น  
 3.  เพื่อพัฒนาส่งเสริมงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
3.  เป้าหมาย 
 3.1 ผลผลิต (Outputs) 
      3.1.1  นักเรียนทุกคนได้รับความเอาใจใส่ดูแลอย่างใกล้ชิด 
               3.1.2  มีเครื่องมือในการจัดเก็บข้อมูลของนักเรียนรายบุคคล 
 3.2  ผลลัพธ์ (Outcome) 
      3.2.1  การสรุปคัดกรองนักเรียนรายบุคคลของโรงเรียน 

     3.2.2  มีเครื่องมือที่เป็นมาตรฐานในการเก็บข้อมูล 
     3.2.3  ครูอาจารย์มีความสะดวกในการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

   กลุ่มงานกิจการนักเรียน  
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4. สถานที่ด าเนินการ 
โรงเรียนโพนงามศึกษา  อ าเภออากาศอ านวย  จังหวัดสกลนคร 

5.  ระยะเวลาด าเนินการ 
          มิถุนายน – ธันวาคม   2563 
6.  กิจกรรม / วิธีด าเนินการ  

 

7. รายละเอียดกิจกรรมและค าชี้แจงงบประมาณ 

กิจกรรม งบประมาณ รวม ระยะเวลาด าเนินงาน 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสด ุ

1. การจัดเก็บข้อมูลนักเรียน
รายบุคคล 

- - 5,000 5,000 มิถุนายน  2563 

2. การออกเยี่ยมบ้านนักเรียน  - 30,000 10,000 40,000  ก.ค. – ส.ค. 2563 
3. การประชุมผู้ปกครอง - 15,000 5,000 20,000 พฤศจิกายน  2563 
4. ประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง
ระดับห้องเรียน 

- - 5,000 5,000 พฤศจิกายน  2563 

5. สรุปและรวบรวมเอกสาร - - - - ธันวาคม  2563 
รวม 70,000  

8. การประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 

1. ร้อยละ 100  นักเรียนได้รับความ
เอาใจใส่ดูแลอย่างใกล้ชิด 
2. ร้อยละ 100  มีเครื่องมือในการ
จัดเก็บข้อมูลของนักเรียนรายบุคคล 
3. ร้อยละ 100 ของครูมีความสะดวก
ในการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 
4. ร้อยละ 100 มีเครือข่ายผู้ปกครอง
ระดับโรงเรียน 
5. ร้อยละ 100 มีเครือข่ายผู้ปกครอง
ระดับห้องเรียน 

- การสังเกต 
- แบบสอบถามความพึง
พอใจ 
- การสัมภาษณ์ผู้ปกครอง 
- การเยี่ยมบ้าน 
 
 

- แบบประเมินโครงงาน 
- แบบประเมินความพึงพอใจ 
- แบบสัมภาษณ์ 
- แบบฟอร์มการเยี่ยมบ้าน 
- การคัดกรองระบบ
ปัจจัยพื้นฐาน 

กิจกรรม/ วิธีด าเนินการ ระยะเวลา หมายเหตุ 
1. การจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล มิถุนายน  2563  
2. การออกเยี่ยมบ้านนักเรียน  ก.ค. – ส.ค. 2563 

พ.ย. – ธ.ค. 2563 
ครั้งที่ 1 
ครั้งที่ 2 

3. การประชุมผู้ปกครอง พฤศจิกายน  2563  
4. ประชุมเครือข่ายผู้ปกครองระดับห้องเรียน พฤศจิกายน  2563  
5. สรุปและรวบรวมเอกสาร ธันวาคม  2563  



 92 

          แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2563   โรงเรียนโพนงามศึกษา 

 
9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

1. ครูได้ออกเยี่ยมบ้านนักเรียนในที่ปรึกษาทุกคนคิดเป็น ร้อยละ 100  
2. นักเรียนได้รับการดูแล ความเอาใจใส่อย่างใกล้ชิดจากครูที่ปรึกษา 
3. ผู้บริหาร  ครูที่ปรึกษา ผู้ปกครองและนักเรียนได้ประชุมปรึกษาหารือกัน 
4. โรงเรียนได้ภาคีเครือข่ายผู้ปกครองระดับโรงเรียนและระดับห้องเรียนที่เข้มแข็ง 

 
 

 
ลงชื่อ........................................................... 

  ( นางฤทัยสวรรค์     ศรีนา ) 
    งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

ผู้เสนอโครงการ 
 

 
ลงชื่อ...........................................................  

     (นายนีรภัย      คิดโสดา) 
 หัวหน้ากลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน 

ผู้เห็นชอบโครงการ 
 
 

             ลงชื่อ ……………………….…………….….. 
               (นายนีรภัย   คิดโสดา) 
             รก.รองผู้อ านวยการโรงเรียน 
         ผู้เห็นชอบโครงการ 
 
 
 

ผลการพิจารณาโครงการ 
                                               อนุมัติ    
                                                    ไม่อนุมัติ เนื่องจาก................................................... 
                       
         
                                        ลงชื่อ ......................................... 
                                                 ( นายจ ารัส      พิมพา ) 
                                          ผู้อ านวยการโรงเรียนโพนงามศึกษา 
                                                    ผู้อนุมัติโครงการ 
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                                       โครงการที่  11 
โครงการที่     ปรับปรุงห้องเกียรติยศ 
สนองยุทธศาสตร์    ที่ 6  พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาและส่งเสริมการมีส่วนร่วม 
กลยุทธ์ข้อที่ 1      พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตรและส่งเสริม  
                              ความสามารถด้านเทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้   
ลักษณะโครงการ     โครงการใหม่     โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบ  นางสาววารุณี    ธงไพร   
ระยะเวลาด าเนินการ พฤศจิกายน  2563 
งบประมาณ  80,000   บาท 
****************************************************************************** 
 
1.  หลักการและเหตุผล 
 กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน   ได้ด าเนินงานตามโครงการสถานศึกษาสีขาว  ปลอดยาเสพติด
และอบายมุข  ตั้งแต่ปีการศึกษา  2556  จนถึงปัจจุบัน   มีเอกสาร  หลักฐาน  ผลงานที่เป็นโล่รางวัล  
เกียรติบัตร  และป้ายเกี่ยวกับผลการด าเนินงานที่เป็นหลักฐานเชิงประจักษ์  ที่พร้อมแสดงให้เครือข่าย
ต่าง ๆ หน่วยงานจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  นักเรียน  ครู  ผู้ปกครอง  เป็นต้น  จึงจ าเป็นที่จะต้อง
จัดเตรียมห้องเกียรติยศแสดงผลงานให้เอ้ือต่อผู้มารับบริการ  ให้ได้รับความสะดวก  รวดเร็ว   
กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน  จึงมีโครงการปรับปรุงห้องแสดงผลงาน (ห้องเกียรติยศ) ให้ดีขึ้น  เพ่ือให้
เอ้ือต่อการสร้างบรรยากาศในการท างาน  และบริการผู้ที่มาติดต่อราชการให้ประทับใจ 
 

2.  วัตถุประสงค์ 
 1.  เพ่ือปรับปรุงแสดงผลงาน (ห้องเกียรติยศ) 
 2.  เพื่อเป็นสถานที่แสดงผลงานให้เครือข่าย ชุมชนและแก่ผู้มาติดต่องานได้ศึกษาดูงาน 
 3.  เพ่ือเป็นศูนย์แหล่งเรียนรู้สถานศึกษาสีขาว  ปลอดยาเสพติดและอบายมุขของโรงเรียน 
 

3.  เป้าหมาย 
 ด้านปริมาณ มีห้องแสดงผลงาน(ห้องเกียรติยศ)ที่พร้อมให้บริการแก่ผู้รับบริการ 
 ด้านคุณภาพ มีระบบการจัดเก็บผลงาน เอกสารที่ดี  เพ่ือบริการแก่ผู้มาติดต่อราชการ 
 

4.  สถานที่ด าเนินการ 
 โรงเรียนโพนงามศึกษา 
 
5. ระยะเวลาด าเนินการ 
 1 – 30  มิถุนายน  2563 

   กลุ่มงานกิจการนักเรียน  
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6. กิจกรรม/วิธีด าเนินการ 
กิจกรรม/วิธีด าเนินการ ระยะเวลา หมายเหตุ 

1. ติดแอร์  ขนาด  30,000   บีทียู  จ านวน  2 เครื่อง  มิถุนายน  2563  
     
     
   
   

 
7. รายละเอียดกิจกรรมและค าชี้แจงงบประมาณ 

กิจกรรม งบประมาณ รวม ระยะเวลาด าเนินงาน 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสด ุ

1. การปรับปรุงห้องเกียรติยศ   
โดยการติดแอร์  

- - 80,000 80,000 มิถุนายน  2563 

      
      
      
      

รวม 80,000   
 
8. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
1. ร้อยละ 100 ของบุคลากรใน
โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้โรงเรียน 
สีขาว 
2. ร้อยละ 95  โรงเรียนมีการ
จัดการระบบเอกสารผลงานของ
โรงเรียนที่ด ี
3. ร้อยละ 95  เครือข่ายมีเอกสาร
ผลงานที่เป็นแบบอย่างได้ 
 

- การสังเกต 
- แบบสอบถามความพึงพอใจ 
- การสัมภาษณ์ 
 

- แบบประเมินกิจกรรม 
- แบบประเมินความพึงพอใจ 
- แบบสัมภาษณ์ 

 
9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 1.  โรงเรียนมีห้องแสดงผลงาน(ห้องเกียรติยศ)  ที่สวยงามเป็นระบบ 
           2.  ใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ของเครือข่ายสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุขได้ 
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ลงชื่อ........................................................... 

 ( นางสาววารุณี     ธงไพร ) 
เจ้าหน้าที่งานสารบรรณและสารสนเทศ 

ผู้เสนอโครงการ 
 

 
ลงชื่อ...........................................................  

     ( นายนีรภัย      คิดโสดา ) 
 หัวหน้ากลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน 

ผู้เห็นชอบโครงการ 
 

 
 

 
 

ผลการพิจารณาโครงการ 
 

                                              อนุมัติ    
                                                 ไม่อนุมัติ เนื่องจาก................................................... 

 
 

                                      ลงชื่อ.............................................  
                                              ( นายจ ารัส     พิมพา ) 
                                       ผู้อ านวยการโรงเรียนโพนงามศึกษา 
                                              ผู้อนุมัติโครงการ 
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                                       โครงการที่  12 
 
ชื่อโครงการ   ประสานใจ  ไทบ้าน 
สนองยุทธศาสตร์    ที่ 4 ขยายโอกาสการเข้าถึงทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
กลยุทธ์ข้อที่ 5      สร้างโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงครอบคลุมผู้เรียนพัฒนาได้เต็มตาม 
                              ศักยภาพ    
ลักษณะโครงการ      โครงการใหม่ โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบ  นางฤทัยสวรรค์   ศรีนา   
ระยะเวลาด าเนินการ ตลอดปีการศึกษา  2563 
งบประมาณ  50,000   บาท 
********************************************************************************************** 
1.  หลักการและเหตุผล 
  งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นงานที่จัดขึ้นเพ่ือช่วยให้ครูที่ปรึกษาได้รู้ถึงความสามารถ 
ความถนัด ความสนใจ และบุคลิกภาพด้านต่างๆ ของนักเรียน  รวมทั้งได้รวบรวมข้อมูลของ
นักเรียน  เพ่ือวางแผนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาของนักเรียน    งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนจึง
ถือเป็นองค์ประกอบส าคัญอย่างหนึ่งที่จะช่วยให้การเรียนการสอน  เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนจะด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด
นั้น  นอกจากจะขั้นอยู่กับการปฏิบัติงานของครูที่ปรึกษาแล้วยังต้องอาศัยความร่วมมือจากครูอาจารย์
ผู้ปกครองรวมทั้งบุคคลากรอ่ืน ๆ ร่วมมือในการแก้ไขปัญหา และการประสานงานกับผู้เชี่ยวชาญอ่ืนๆที่
พร้อมจะให้ความช่วยเหลือแก่โรงเรียน  ในรูปแบบต่าง ๆ ตามโอกาสที่จะอ านวยให้การศึกษาคือการ
พัฒนาตนเองให้มีคุณภาพ  สามารถพ่ึงตนเองได้  เป็นที่พ่ึงของผู้อ่ืนได้   

 

2.  วัตถุประสงค์ 
  1.  เพื่อการด าเนินงานภาคีเครือข่ายผู้ปกครองให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
  2.  เพื่อภาคีเครือข่ายได้มีส่วนร่วมในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนทันถ่วงที  
 3.  เพื่อพัฒนาส่งเสริมงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
3.  เป้าหมาย 
 3.1 ผลผลิต (Outputs) 
      3.1.1  ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการดูแลช่วยนักเรียนอย่างใกล้ชิด 
               3.1.2  มีการแลกเปลี่ยนความคิด  วิธีการในการช่วยเหลือนักเรียน 
 3.2  ผลลัพธ์ (Outcome) 
      3.2.1  โรงเรียนมีภาคีเครือข่ายที่เข็มแข็ง 

     3.2.2  ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการูแลช่วยเหลือนักเรียน 
     3.2.3  ครูที่ปรึกษา  ภาคีผู้ปกครองมีความสะดวกในการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือ

นักเรียน 
 

   กลุ่มงานกิจการนักเรียน  
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4. สถานที่ด าเนินการ 
โรงเรียนโพนงามศึกษา  อ าเภออากาศอ านวย  จังหวัดสกลนคร 

5.  ระยะเวลาด าเนินการ 
          มิถุนายน – ธันวาคม   2563 
6.  กิจกรรม / วิธีด าเนินการ  

 

7. รายละเอียดกิจกรรมและค าชี้แจงงบประมาณ 

กิจกรรม งบประมาณ รวม ระยะเวลาด าเนินงาน 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสด ุ

1. ประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง
ระดับห้องเรียน 

5,000 - 5,000 10,000 มิถุนายน  2563 

2. การประชุมผู้ปกครองในแต่
ละหมู่บ้าน 

- 10,000 10,000 20,000  ก.ค. – ส.ค. 2563 

3. ประชุมผู้ปกครองทั้ง
โรงเรียน 

- 15,000 5,000 15,000 พฤศจิกายน  2563 

4. กิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อน - - 5,000 5,000 พฤศจิกายน  2563 
5. สรุปและรวบรวมเอกสาร - - - - ธันวาคม  2563 

รวม 50,000  
8. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
1. ร้อยละ 100  นักเรียนได้รับความ
เอาใจใส่ดูแลอย่างใกล้ชิด 
2. ร้อยละ 100  มีเครื่องมือในการ
จัดเก็บข้อมูลของนักเรียนรายบุคคล 
3. ร้อยละ 100 ของครูมีความสะดวก
ในการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 
4. ร้อยละ 100 มีเครือข่ายผู้ปกครอง
ระดับโรงเรียน 

- การสังเกต 
- แบบสอบถามความพึง
พอใจ 
- การสัมภาษณ์ผู้ปกครอง 
- การเยี่ยมบ้าน 
 
 

- แบบประเมินโครงงาน 
- แบบประเมินความพึงพอใจ 
- แบบสัมภาษณ์ 
- แบบฟอร์มการเยี่ยมบ้าน 
- การคัดกรองระบบ
ปัจจัยพื้นฐาน 

กิจกรรม/ วิธีด าเนินการ ระยะเวลา หมายเหตุ 
1. ประชุมเครือข่ายผู้ปกครองระดับห้องเรียน มิถุนายน  2563  
2. การประชุมผู้ปกครองในแต่ละหมู่บ้าน ก.ค. – ส.ค. 2563 

พ.ย. – ธ.ค. 2563 
ครั้งที่ 1 
ครั้งที่ 2 

3. ประชุมผู้ปกครองทั้งโรงเรียน พฤศจิกายน  2563  
4. กิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อน พ.ค. 63 – 31 มี.ค. 2563  
5. สรุปและรวบรวมเอกสาร ธันวาคม  2563  
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5. ร้อยละ 100 มีเครือข่ายผู้ปกครอง
ระดับห้องเรียน 

 
9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

1. ครูได้ออกเยี่ยมบ้านนักเรียนในที่ปรึกษาทุกคนคิดเป็น ร้อยละ 100  
2. นักเรียนได้รับการดูแล ความเอาใจใส่อย่างใกล้ชิดจากครูที่ปรึกษา 
3. ผู้บริหาร  ครูที่ปรึกษา ผู้ปกครองและนักเรียนได้ประชุมปรึกษาหารือกัน 
4. โรงเรียนได้ภาคีเครือข่ายผู้ปกครองระดับโรงเรียนและระดับห้องเรียนที่เข้มแข็ง 

 
 

 
ลงชื่อ........................................................... 

  ( นางฤทัยสวรรค์     ศรีนา ) 
    งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

ผู้เสนอโครงการ 
 

 
ลงชื่อ...........................................................  

     (นายนีรภัย      คิดโสดา) 
 หัวหน้ากลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน 

ผู้เห็นชอบโครงการ 
 
 

             ลงชื่อ ……………………….…………….….. 
               (นายนีรภัย   คิดโสดา) 
             รก.รองผู้อ านวยการโรงเรียน 
         ผู้เห็นชอบโครงการ 
 
 
 

ผลการพิจารณาโครงการ 
                                               อนุมัติ    
                                                    ไม่อนุมัติ เนื่องจาก................................................... 
                       
         
                                        ลงชื่อ ......................................... 
                                                 ( นายจ ารัส      พิมพา ) 
                                          ผู้อ านวยการโรงเรียนโพนงามศึกษา 
                                                    ผู้อนุมัติโครงการ 
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โครงการที่ 13 
 
ชื่อโครงการ  จิตอาสา 
สนองยุทธศาสตร์    ที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง 
กลยุทธ์ข้อที่ 4      พัฒนาผู้เรียนด้านคุณธรรม จริยธรรม ปลอดยาเสพติดและอบายมุข   
                              อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างเป็นสุข ตามวิถีความพอเพียง    
ลักษณะโครงการ      โครงการใหม่  โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบ  นายไพฑูรย์    โคตรชมภู   
ระยะเวลาด าเนินการ ตลอดปีการศึกษา  2563 
งบประมาณ  40,000   บาท 
****************************************************************************** 
1.  หลักการและเหตุผล 

กิจกรรมจิตอาสา  กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี  เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมความมีระเบียบวินัย   
การเสียสละและการบ าเพ็ญประโยชน์เพื่อกิจกรรมส่วนรวม  และยังส่งเสริมให้นักเรียนได้ฝึกและตระหนัก  
มีวินัยจาราจรและปฏิบัติตามกฎหมาย  เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน      

 
2.  วัตถุประสงค์ 

1.  เพ่ือให้นักเรียนได้มีระเบียบวินัย  เสียสละ  รู้จักบ าเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวม 
               2.  เพ่ือให้นักเรียนรู้จักกฎหมายและปฏิบัติตามกฎหมายได้ถูกต้อง 
  3.  นักเรียนได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นจิตอาสาภายในและภายนอกสถานศึกษาได้ 
  4.  เพ่ือแสดงถึงความจงรัก  ภักดีต่อสถาบันชาติ  ศาสนา  และพระมหากษัตริย์  
 

 3.  เป้าหมาย 
 3.1  ผลผลิต  
                3.1.1   นักเรียนโรงเรียนโพนงามศึกษา    ร้อยละ 100  มีจิตอาสา 
  3.2  ผลลัพธ์ 
                 3.2.1   นักเรียนโรงเรียนโพนงามศึกษาเป็นผู้มีจิตอาสาและมีระเบียบวินัย   
4. สถานที่ด าเนินการ 

โรงเรียนโพนงามศึกษา  อ าเภออากาศอ านวย  จังหวัดสกลนคร 
5.  ระยะเวลาด าเนินการ 
          มิถุนายน -  พฤศจิกายน  2563 
 

 
 
 

   กลุ่มงานกิจการนักเรียน  
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6.  กิจกรรม / วิธีด าเนินการ  

7. รายละเอียดกิจกรรมและค าชี้แจงงบประมาณ 

กิจกรรม งบประมาณ รวม ระยะเวลาด าเนินงาน 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสด ุ

1. อบรมจิตอาสา  904   23,000 - 7,000 30,000 มิถุนายน  2563 
2. นักเรียนร่วมกิจกรรม - - 10,000 10,000 ตลอดปีการศึกษา 
      

รวม 40,000  
8. การประเมินผล 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
1. ร้อยละของนักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม  
มีระเบียบวินัย คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
2. ร้อยละของนักเรียนมีทักษะกระบวนการ
ท างานเป็นทีม  มีจิตอาสา 

- ความพึงพอใจ 
- สังเกตการรว่มกิจกรรม 
 

- แบบประเมินความพึง
พอใจ 
- แบบสังเกต 
  

 
9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1.  นักเรียนเป็นผู้ที่แสดงออกถึงความมีระเบียบ  วินัย   เสียสละ 
  2.  นักเรียนรู้จักและตระหนักในบทบาทหน้าที่จิตอาสา  ปฏิบัติตามกฎหมายได้ 
  3.  นักเรียนรู้จักวิธีป้องกันและแก้ไขปัญหาเบื้องต้นได้ 
  4.  นักเรียนได้ปฏิบัติกิจกรรมร่วมกับทางรงเรียน  ชุมชนได้   
 
      ลงชื่อ…………………………………….             ลงชื่อ………………..………………… 
            ( นายไพฑูรย์    โคตรชมภู )         ( นายนีรภัย     คิดโสดา ) 
             กิจกรรมนักเรียนผู้เรียน                          รก.รองผู้อ านวยการโรงเรียน  
              ผู้เสนอโครงการ     ผู้เห็นชอบโครงการ 
 
ผลการพิจารณาโครงการ 
                                               อนุมัติ    
                                                    ไม่อนุมัติ เนื่องจาก................................................... 
                       
                                        ลงชื่อ ......................................... 
                                               ( นายจ ารัส     พิมพา ) 
                                          ผู้อ านวยการโรงเรียนโพนงามศึกษา 
                                                    ผู้อนุมัติโครงการ 

กิจกรรม/ วิธีด าเนินการ ระยะเวลา หมายเหตุ 
1. อบรมจิตอาสา  904   มิถุนายน  2563  
2. นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมในวันส าคัญต่าง ๆ   ตลอดปีการศึกษา  
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                                           โครงการที่ 14 
 
ชื่อโครงการ    โรงเรียนคุณธรรม 
สนองยุทธศาสตร์    ที่ 1 จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
กลยุทธ์ข้อที่ 4      พัฒนาผู้เรียนด้านคุณธรรม จริยธรรม ปลอดยาเสพติดและอบายมุข   
                              อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างเป็นสุข ตามวิถีความพอเพียง    
ลักษณะโครงการ      โครงการใหม่ โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบ  นายจงจิตร   คิดโสดา   
ระยะเวลาด าเนินการ มิถุนายน  2563 
งบประมาณ  50,000   บาท 

  

1. หลักการและเหตุผล  
      ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ   ได้เน้นถึงการบูรณาการความรู้และ
คุณธรรมเข้าด้วยกันเพ่ือให้เอ้ือต่อการพัฒนาผู้เรียนทั้งในด้านความรู้  ทักษะใฝ่รู้  การแก้ปัญหา การรับ
ฟังความเห็นผู้อ่ืน (ให้รู้จักรับฟังความเห็นผู้อ่ืน/รับฟังอย่างมีวิจารณญาณ) มีคุณธรรม  จริยธรรมและ
ความเป็นพลเมืองดี  โดยเน้นความร่วมมือระหว่างผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งในและนอกโรงเรียน  ดังนั้นในส่วนของ
การปลูกฝังคุณธรรมซึ่งเชื่อมโยงถึงเรื่องการปฏิบัติธรรมของบุคลากรและนักเรียนนักศึกษาอย่างต่อเนื่อง  
เน้นการปลูกฝังเรื่องการมีวินัย  การแบ่งหน้าที่การท างาน  จิตอาสา  การช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน  
ความเสียสละ ความเสมอภาคหญิง – ชาย  ตั้งแต่เล็กๆ  

     โรงเรียนโพนงามศึกษา  ได้ตระหนักในนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งเน้นการเร่งพัฒนาคุณภาพ 
การศึกษา  เรียนไม่ใช้เพื่อสอบ  แต่เรียนให้ได้ทักษะชีวิต  อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข  โดยได้ด าเนิน
ตามค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ   การปลูกฝังคุณธรรม  จริยธรรม  และสนับสนุนการจัด
กิจกรรมต่างๆด้านการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมในสถานศึกษา  โดยเฉพาะโครงการสถานศึกษาสีขาว
ปลอดยาเสพติดและอบายมุขที่โรงเรียนด าเนินการตลอดมา    ดังนั้นเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการ
ด าเนินโครงการโรงเรียนคุณธรรม จริยธรรมในสถานศึกษา ในปีการศึกษา  2561  โรงเรียนโพนงามศึกษา
จึงได้ด าเนินการจัดท าโครงการโรงเรียนคุณธรรมขึ้น  
 

2. วัตถุประสงค์ 
  1. เพ่ือให้นักเรียน  ครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณธรรม  จริยธรรม มีระเบียบวินัย มีค่านิยม 
ที่ดี มีจิตสาธารณะ และมีความสุข เป็นคนเก่งที่มีทักษะความรู้ ความสามารถและพัฒนาตนเองได้ต่อเนื่อง 
  2. เพ่ือส่งเสริมให้มีกิจกรรมการเรียนการสอนทั้งในและนอกห้องเรียนที่สอดแทรกคุณธรรม  
จริยธรรม  ความมีวินัย  จิตสาธารณะ รวมทั้งเร่งสร้างสภาพแสดล้อมภายในและโดยรอบสถานศึกษาให้ 
ปลอดจากอบายมุขอย่างจริงจัง 
  3. เป็นแหล่งเรียนรู้ให้แก่นักเรียน  ชุมชนได้เห็นคุณค่าและเพ่ือสร้างความตระหนักและความ 
เข้าใจในเรื่องโรงเรียนคุณธรรม  

   กลุ่มงานกิจการนักเรียน  
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3. เป้าหมาย  
  3.1 ด้านปริมาณ 
     3.1.1 ผู้บริหาร  ครูและบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนในโรงเรียนโพนงามศึกษาทุกคน 
มีคุณธรรม จริยธรรม  มีระเบียบวินัย  มีจิตสาธารณะ และมีความสุขห่างไกลจากอบายมุข ร้อยละ 90 
  3.2 ด้านคุณภาพ 
     3.2.1  ผู้บริหาร  ครูและบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนร้อยละ 90   มีความตระหนัก   
และความเข้าใจ  มีระเบียบวินัย  มีจิตสาธารณะ ในการด าเนินงานพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม 
 
 4. สถานทีด่ าเนินการ 
 โรงเรียนโพนงามศึกษา   ต าบลโพนงาม   อ าเภออากาศอ านวย   จังหวัดสกลนคร 
 
5.  ระยะเวลาด าเนินการ 
   เริ่มตั้งแต่วันที่  1  ตุลาคม  2562 – 30  กันยายน  2563 
 
6. กิจกรรม/วิธีด าเนินการ 

กิจกรรม/วิธีด าเนินการ ระยะเวลา หมายเหตุ 
1. กิจกรรมอบรมนักเรียนแกนน าโรงเรียนคุณธรรม 9 มิถุนายน 2563  
2. กิจกรรมอบรมคุณธรรมประจ าสัปดาห์ พ.ค. 2563 – ก.ย. 2563  
3. การประกวดห้องเรียนคุณธรรมระดับชั้นเรียน ก.พ. 2563 

ส.ค. 2563 
ภาคเรียนที่ 2/62 
ภาคเรียนที่ 1/63 

4. การประกวดโครงงานคุณธรรมระดับ สพม. 20 กันยายน  2563   
 
7. รายละเอียดกิจกรรมและค าชี้แจงงบประมาณ 

กิจกรรม งบประมาณ รวม ระยะเวลาด าเนินงาน 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสด ุ

1. กิจกรรมอบรมนักเรียนแกนน า
โรงเรียนคุณธรรม 

3,000 17,000 5,000 25,000  มิถุนายน 2563 

2. อบรมคุณธรรมประจ าสัปดาห์ 10,000 - - 10,000 ตลอดปีการศึกษา 
3. ประกวดห้องเรียนคุณธรรม 8,000 - 2,000 10,000  
2. การประกวดโครงงานคุณธรรม
ระดับ สพม. 

5,000 - - 5,000 20 กันยายน  2563  

รวม 50,000   
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8. การประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 

1. ร้อยละ 95 ของห้องเรียน 
เข้าใจแนวทางการด าเนินงาน
โครงงานคุณธรรม 
2. ร้อยละ 95  ของนักเรียน
ด าเนินโครงงานคุณธรรมได้  
 

- การสังเกต 
- แบบสอบถามความพึงพอใจ 
- การสัมภาษณ์ 
 

- แบบประเมินโครงงาน 
- แบบประเมินความพึงพอใจ 
- แบบสัมภาษณ์ 

 
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. ผู้บริหาร  ครูและบุคลากรทางการศึกษา  นักเรียนโรงเรียนโพนงามศึกษามีคุณธรรม  
จริยธรรม  มีระเบียบวินัย  มีจิตสาธารณะ  และมีความสุข  ร้อยละ 95 

2. ผู้บริหาร  ครูและบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนโรงเรียนโพนงามศึกษามีความรู้และ
ตระหนักในเรื่องแนวทางการจัดท าโครงงานโรงเรียนคุณธรรม 

 
 

  
ลงชื่อ........................................................... 

 ( นายไพฑูรย์     โคตรชมภู )  
งานพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน 

 ผู้เสนอโครงการ 
 

 
ลงชื่อ...........................................................  

     (นายนีรภัย      คิดโสดา) 
 หัวหน้ากลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน 

 ผู้เห็นชอบโครงการ 
 

 
 

ผลการพิจารณาโครงการ 
                                               อนุมัติ    
                                                    ไม่อนุมัติ เนื่องจาก.................................................... 
 
                                     ลงชื่อ......................................... ผู้อนุมัติโครงการ 
                                            ( นายจ ารัส     พิมพา ) 
                                     ผู้อ านวยการโรงเรียนโพนงามศึกษา 
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                                           โครงการที่ 15 
 
ชื่อโครงการ  โรงเรียนปลอดเหล้าและบุหรี่ 
สนองยุทธศาสตร์    ที่ 1 จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
กลยุทธ์ข้อที่ 4      พัฒนาผู้เรียนด้านคุณธรรม จริยธรรม ปลอดยาเสพติดและอบายมุข   
                              อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างเป็นสุข ตามวิถีความพอเพียง    
ลักษณะโครงการ      โครงการใหม่ โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบ  นางสาววิภา    บุญชาญ   
ระยะเวลาด าเนินการ ตลอดปีการศึกษา  2563 
งบประมาณ  50,000   บาท 
********************************************************************************************** 
 
1. หลักการและเหตุผล  
   เนื่องจากสถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก  ทั้งด้านการสื่อสารเทคโนโลยีต่างๆ  
ซึ่งนอกจากจะส่งผลกระทบต่อผู้คนในเชิงบวก  ในเชิงลบก็มีปรากฏการณ์เช่นกัน  เป็นต้นว่า  ปัญหาทาง
เศรษฐกิจ  ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด  ปัญหาการแข่งขันในรูปแบบต่าง ๆ  ปัญหาครอบครัวที่
เกิดความทุกข์  ความวิตกกังวล  ความเครียด  มีการปรับตัวที่ไม่เหมาะสม  หรืออ่ืน ๆ  ภาพความส าเร็จ
ที่เกิดขึ้นจากการพัฒนานักเรียน  นักศึกษาให้เป็นไปตามความมุ่งหวังนั้น  ต้องอาศัยความร่วมมือจากผู้ที่
เกี่ยวข้องทุกฝ่าย  ทุกคน  โดยเฉพาะบุคลากรทางการศึกษาทุกคนในสถานศึกษา  ซึ่งมีครูอาจารย์เป็น
หลักส าคัญในการด าเนินการพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียน  นักศึกษาให้เติบโตงดงามและเป็นบุคคลที่มี
คุณค่าของสังคม 
  การพัฒนานักเรียน  นักศึกษาให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพท้ังด้านร่างกาย  จิตใจ  และ
สติปัญญา  มีความรู้  ความสามารถและมีคุณธรรม  จริยธรรม  ด าเนินวิถีชีวิตที่เป็นสุขตามที่สังคมมุ่งหวัง  
โดยผ่านกระบวนการทางการศึกษาที่สถานศึกษาทุกแห่งต้องด าเนินการจัดการศึกษาตามนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการที่ต้องการให้เป็นคนเก่ง  คนดี  มีความสุข 
  โรงเรียนโพนงามศึกษาจึงได้มีการด าเนินงานโครงการโรงเรียนปลอดเหล้าและบุหรี่ขึ้น   
    
2. วัตถุประสงค์ 
  1. เพ่ือลดปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดและอบายมุขในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา 
  2. เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมการด าเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและอบายมุขใน

สถานศึกษาให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน 
 3. เป็นแหล่งเรียนรู้ให้แก่นักเรียนได้เห็นคุณค่าและตระหนักในตนเอง  
 
 

   กลุ่มงานกิจการนักเรียน  
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3. เป้าหมาย  
  3.1 ด้านปริมาณ 
     3.1.1  ผู้บริหาร  ครูและบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนทุกคนในโรงเรียนโพนงามศึกษา
ปลอดจากเหล้าและบุหรี่  ร้อยละ 100 
  3.2 ด้านคุณภาพ 
     3.2.1  ผู้บริหาร  ครูและบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนทุกคน  มีจิตส านึกร่วมกันใน 
การดูแล  นักเรียนกลุ่มเสี่ยง  กลุ่มเสพ  กลุ่มติด  และกลุ่มค้า  เฝ้าระวังไม่ให้มีการแพร่ระบาดของเหล้า
และบุหรี่ 
              3.2.2  นักเรียนมีจิตสาธารณะ  รู้จักเสียสละ  มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี 
4.  สถานที่ด าเนินการ 
 โรงเรียนโพนงามศึกษา   ต าบลโพนงาม   อ าเภออากาศอ านวย   จังหวัดสกลนคร 
5. ระยะด าเนินการ 
    เริ่มตั้งแต่วันที่  1  ตุลาคม  2562 – 30  กันยายน  2563 

  
6. วิธีการด าเนินงาน 

กิจกรรม/วิธีด าเนินการ ระยะเวลา หมายเหตุ 
1. กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก 31 พฤษภาคม  2563  
2. กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก 
 

26 มิถุนายน  2563  

3. กิจกรรมอบรมนักเรียนแกนน าห้องเรียน 
ปลอดเหล้าและบุหรี่ 
 

2 – 4  มิถุนายน  2563  

4. กิจกรรมแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดระหว่าง
ห้องเรียน 

มิถุนายน – กันยายน 
2563 

 

5. การประกวดห้องเรียนปลอดเหล้าและบุหรี่ 
 

24-28  กันยายน  2563  

 
7. รายละเอียดกิจกรรมและค าชี้แจงงบประมาณ 

กิจกรรม งบประมาณ รวม ระยะเวลาด าเนินงาน 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสด ุ

1. กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก 7,000 - 3,000 10,000 31 พฤษภาคม  2563 
2. กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด
โลก 
 

- - - - 26  มิถุนายน  2563 

3. กิจกรรมอบรมนักเรียนแกนน า
ห้องเรียนปลอดเหล้าและบุหรี่ 
 

2,000 13,000 5,000 20,000 2 - 4  มิ.ย. 2563 
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4. กิจกรรมแข่งขันกีฬาต้านยาเสพ
ติดระหว่างห้องเรียน 

8,000 - 2,000 10,000 มิถุนายน – กันยายน 
2563 

5. การประกวดโครงงานห้องเรียน
ปลอดเหล้าและบุหรี่ 
 

8,000 - 2,000 10,000 23-28 กันยายน 2563 

รวม 50,000  
 
8. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
1. ร้อยละ 100 ของห้องเรียนผ่าน
เกณฑ์การประเมินระดับดีเด่น 
2. ร้อยละ 100 ของผู้บริหาร ครู
และบุคลากรทางการศึกษาและ
นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับโทษและพิษภัยของบุหรี่  
3. ร้อยละ 100 ของนักเรียนรู้จัก
บทบาทหน้าที่ในการด าเนินงาน
โครงงานห้องเรียนปลอดบุหรี่ 
 

- การสังเกต 
- แบบสอบถามความพึงพอใจ 
- การสัมภาษณ์ 
 

- แบบประเมินโครงงาน 
- แบบประเมินความพึงพอใจ 
- แบบสัมภาษณ์ 

 
 
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. นักเรียนรู้และเข้าใจเกี่ยวกับโทษและพิษภัยของเหล้าและบุหรี่ได้ ร้อยละ 100 
2. นักเรียนรู้จักบทบาทหน้าที่ในการด าเนินงานโรงเรียนปลอดเหล้าและบุหรี่  ร้อยละ 100 
3. นักเรียนรู้และตระหนักถึงโทษและพิษภัยของยาเสพติดให้โทษ  
4. นักเรียนโรงเรียนโพนงามศึกษา สามารถหาวิธีการปฏิเสธหลีกเลี่ยงยาเสพติดให้โทษทุกชนิด 
5. นักเรียนโรงเรียนโพนงามศึกษาเห็นคุณค่าของตนเองและรักษาชีวิตชื่อเสียงของวงศ์ตระกูล 
6. นักเรียนโรงเรียนโพนงามศึกษา ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ในการออกก าลังกายหรือท า

กิจกรรมสร้างสรรค์ ให้มีสุขภาพแข็งแรง  
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ลงชื่อ........................................................... 

 (นางสาววิภา     บุญชาญ) 
    งานโรงเรียนปลอดเหล้าและบุหรี่ 

ผู้เสนอโครงการ 
 
 

 
ลงชื่อ...........................................................  

     (นายนีรภัย      คิดโสดา) 
 หัวหน้ากลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน 

ผู้เห็นชอบโครงการ 
 

  
 
 
 

ผลการพิจารณาโครงการ 
                                               อนุมัติ    
                                                    ไม่อนุมัติ เนื่องจาก................................................... 
                       
         
                                        ลงชื่อ ......................................... 
                                                ( นายจ ารัส     พิมพา ) 
                                          ผู้อ านวยการโรงเรียนโพนงามศึกษา 
                                                    ผู้อนุมัติโครงการ 
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                                           โครงการที่ 16 
 
ชื่อโครงการ     อบรมพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้น าของสภานักเรียน 
สนองยุทธศาสตร์    ที่ 1 จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
กลยุทธ์ข้อที่ 4      พัฒนาผู้เรียนด้านคุณธรรม จริยธรรม ปลอดยาเสพติดและอบายมุข   
                              อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างเป็นสุข ตามวิถีความพอเพียง    
ลักษณะโครงการ      โครงการใหม่ โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบ  นายจงจิตร   คิดโสดา   
ระยะเวลาด าเนินการ ตลอดปีการศึกษา  2563 
งบประมาณ  20,000   บาท 
********************************************************************************************** 
1.  หลักการและเหตุผล 
            การด าเนินกิจกรรมประชาธิปไตยในโรงเรียนให้สอดคล้องกับระบบการเมืองการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  
พุทธศักราช 2542  การจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง  ส่งเสริมให้นักเรียนเกิด
ความรับผิดชอบในการท างานร่วมกัน  ฝึกทักษะความเป็นผู้น า  และผู้ตามที่ดี รู้จักสิทธิและหน้าที่ของตน 
มีคุณธรรม จริยธรรม  มีระเบียบวินัย ซื่อสัตย์ขยันอดทน มีความสามัคคี รักหมู่คณะ มีความเสียสละ  
มีภาวะผู้น า ตลอดจนรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ต่อตนเองและส่วนรวม และเป็นผู้น าในการ
ประพฤติปฏิบัติเป็นแบบอย่างแก่นักเรียนทั่วไป ด้วยเหตุนี้จึงจัดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพความเป็น
ผู้น าของสภานักเรียน  โรงเรียนโพนงามศึกษาขึ้น                                   
  
2. วัตถุประสงค์  

2.1 ผลผลิต  (OUT PUT)  
             2.1.1 เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ และเปิดโอกาสให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการ
บริหารงานของโรงเรียนในการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ต่างๆ 
             2.1.2 เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะในการเป็นผู้น าที่ดี และพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้น าให้
เกิดประโยชน์ต่อตนเองและเพ่ือนนักเรียน  
 2.1.3 เพ่ือให้นักเรียนได้วางแผนการด าเนินกิจกรรมของสภานักเรียน  ตลอดปีการศึกษา 2563                                

2.2   ผลลัพธ์  (OUT  COME)  
   นักเรียนมีทักษะในการเป็นผู้น าที่ดี สามารถพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้น า มีคุณธรรม 
จริยธรรมมีระเบียบวินัย  มั่นใจในตนเอง กล้าคิด กล้าแสดงออกในทางที่สร้างสรรค์  รวมทั้งมีแผน
ด าเนินงานของสภานักเรียนตลอดปีการศึกษา    
 
 

   กลุ่มงานกิจการนักเรียน  
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3.  เป้าหมาย  
 3.1  ด้านปริมาณ    

   3.1.1  นักเรียนที่เป็นคณะกรรมการสภานักเรียนในโรงเรียนโพนงามศึกษาในปีการศึกษา  
2563    จ านวน   80   คน 

3.2  ด้านคุณภาพ     
   3.2.1  คณะกรรมการสภานักเรียนทุกคนมีทักษะการเป็นผู้น าที่ดีและพัฒนาศักยภาพความ

เป็นผู้น าให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและเพ่ือนนักเรียน ร้อยละ 95 
 

4. สถานที่ด าเนินการ 
โรงเรียนโพนงามศึกษา  อ าเภออากาศอ านวย  จังหวัดสกลนคร 
 

5.  ระยะเวลาด าเนินการ 
          พฤษภาคม   2563 
 
6.  กิจกรรม / วิธีด าเนินการ  

 
 
7. รายละเอียดกิจกรรมและค าชี้แจงงบประมาณ 

กิจกรรม งบประมาณ รวม ระยะเวลาด าเนินงาน 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสด ุ

1. กิจกรรมอบรมคณะกรรมการ
นักเรียน  ประจ าปีการศึกษา  
2563 

- 10,000 10,000 20,000  พฤษภาคม  2563 

      
รวม 20,000  

 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรม/ วิธีด าเนินการ ระยะเวลา หมายเหตุ 
1. อบรมคณะกรรมการนักเรียนของโรงเรียนในปีการศึกษา 
2563   จ านวน  80  คน 

พฤษภาคม  2563  
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8. การประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 

1. ร้อยละ 100 ของคณะกรรมการ
นักเรียนรู้จักบทบาทหน้าที่ของตน 
2. ร้อยละ 90 ของคณะกรรมการ
ท าหน้าที่แทนครูได้  
  
 

- การสังเกต 
- แบบสอบถามความพึงพอใจ 
- การสัมภาษณ์ 
 

- แบบประเมินโครงงาน 
- แบบประเมินความพึงพอใจ 
- แบบสัมภาษณ์ 

 
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

          1. นักเรียนมีทักษะในการเป็นผู้น าที่ดี สามารถพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้น า มีคุณธรรม 
จริยธรรมมีระเบียบวินัย  มั่นใจในตนเอง กล้าคิด กล้าแสดงออก                                  
          2. นักเรียนน าทักษะการเป็นผู้น าที่ดีและพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้น าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อ
ตนเองและเพ่ือนนักเรียนในโรงเรียน 
           3. กลุ่มงานกิจการนักเรียนได้คณะกรรมการสภานักเรียนที่มีทักษะผู้น าที่ดี ในการเป็นแกนน า
และร่วมจัดกิจกรรมอ่ืนๆของโรงเรียนให้บรรลุวัตถุประสงค์ต่อไป 
 
 

 
ลงชื่อ........................................................... 

  ( นายไพฑูรย์     โคตรชมภู ) 
    ส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน 

ผู้เสนอโครงการ 
 
 

 
ลงชื่อ...........................................................  

     (นายนีรภัย      คิดโสดา) 
 หัวหน้ากลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน 

ผู้เห็นชอบโครงการ 
 
 
 

 
 

ผลการพิจารณาโครงการ 
                                               อนุมัติ    
                                                    ไม่อนุมัติ เนื่องจาก................................................... 
                       
         
                                        ลงชื่อ ......................................... 
                                                ( นายจ ารัส     พิมพา ) 
                                          ผู้อ านวยการโรงเรียนโพนงามศึกษา 
                                                    ผู้อนุมัติโครงการ 
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                                         โครงการที่ 17 
 
ชื่อโครงการ  การเข้าค่ายพักแรมและเดินทางไกลของลูกเสือ เนตรนารี                    

  ประจ าปีการศึกษา  2563 
สนองยุทธศาสตร์    ที่ 1 จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
กลยุทธ์ข้อที่ 4      พัฒนาผู้เรียนด้านคุณธรรม จริยธรรม ปลอดยาเสพติดและอบายมุข   
                              อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างเป็นสุข ตามวิถีความพอเพียง    
ลักษณะโครงการ      โครงการใหม่ โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบ  นายนีรภัย    คิดโสดา   
ระยะเวลาด าเนินการ กุมภาพันธ์   2563 
งบประมาณ  40,000   บาท 
********************************************************************************************** 
 
1.  หลักการและเหตุผล 
    ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการ  ได้ก าหนดให้กิจกรรมลูกเสือเป็นกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตาม
หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   พ.ศ. 2551 และตามข้อบังคับคณะลูกเสือแห่งชาติ ว่าด้วย การปกครอง
หลักสูตรและวิชาพิเศษลูกเสือ พ.ศ. 2509   ข้อ  273  ก าหนดไว้ว่า   “ให้ผู้ก ากับกลุ่มหรือผู้ก ากับลูกเสือ
น าลูกเสือไปฝึกเดินทางไกลและแรมคืนในปีหนึ่ง  ไม่น้อยกว่า  1  ครั้ง ครั้งหนึ่งให้พักแรมอย่างน้อย  1  
คืน  การเดินทางไกลและแรมคืนมีวัตถุประสงค์เพ่ือฝึกให้ลูกเสือมีความอดทน อยู่ในระเบียบวินัย  รู้จัก
ช่วยเหลือตัวเองและผู้อ่ืน  รู้จักอยู่และท างานร่วมกับผู้อ่ืน  ตลอดจนเรียนทักษะลูกเสือเพ่ิมเติม”  ทั้งนี้
เพ่ือเป็นการฝึกให้ลูกเสือได้น าเอาวิชาความรู้ที่ได้ฝึกปฏิบัติในคาบกิจกรรมลูกเสือ มาใช้ในการปฏิบัติ
กิจกรรมอยู่ค่ายพักแรม และเป็นการทดสอบวิชาพิเศษของลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ไปพร้อมกัน   จึงได้จัดท า
โครงการนี้ขึ้น 
2.  วัตถุประสงค์ 
 1.  เพื่อให้ลูกเสือได้ปฏิบัติกิจกรรมกลางแจ้งร่วมกับหมู่คณะ  ตามวิธีการของลูกเสือ 
 2.  เพ่ือให้ลูกเสือได้ฝึกการใช้ชีวิตร่วมกับผู้อ่ืน ในชีวิตประจ าวัน 
 3.  เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ลูกเสือ  ได้เกิดการเรียนรู้เกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรมในเรื่องของความ
สามัคคี   การเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่   การตรงต่อเวลา   การเสียสละ  และอ่ืน ๆ เป็นต้น   
 4.  เพื่อเป็นการทดสอบวิชาพิเศษลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ 
3.  เป้าหมาย 
 3.1  ผลผลิต       

      3.1.1  ลูกเสือ เนตรนารีไดเ้ข้าร่วมกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมและเดินทางไกล 
จ านวน  400  คน  และผู้บังคับบัญชาลูกเสือเข้าร่วมกิจกรรม  จ านวน  60  คน 

 3.2 ผลลัพธ์ 

   กลุ่มงานกิจการนักเรียน  
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             3.2.1  ร้อยละ 100  ของลูกเสือ เนตรนารี สามารถปฏิบัติกิจกรรมกลางแจ้งได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  และสอบได้วิชาพิเศษ  
4. สถานที่ด าเนินการ 

โรงเรียนโพนงามศึกษา  อ าเภออากาศอ านวย  จังหวัดสกลนคร 
 

5.  ระยะเวลาด าเนินการ 
          กุมภาพันธ์    2563 
 
6.  กิจกรรม / วิธีด าเนินการ  

 

7. รายละเอียดกิจกรรมและค าชี้แจงงบประมาณ 

กิจกรรม งบประมาณ รวม ระยะเวลาด าเนินงาน 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสด ุ

1. การเข้าค่ายพักแรมและ
เดินทางไกลของลูกเสือ  
เนตรนารีในระดับชั้น ม. 1 
และ ม.2 

5,000 25,000 10,000 40,000 กุมภาพันธ์  2563 

      
รวม 40,000  

 
8. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
1. ร้อยละ 100  ของลูกเสือ เนตรนารี
ระดับ ม.1 และ ม.2 ได้อยู่ค่ายพักแรม 
2. ร้อยละ 100  ของลูกเสือ เนตรนารี
ระดับ ม.1 และ ม.2 ได้ทดสอบวิชา
พิเศษ 

- การสังเกต 
- แบบสอบถามความพึง
พอใจ 
  

- แบบประเมิน 
- แบบประเมินความพึงพอใจ 
  
  

 
 9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1.  ลูกเสือเนตรนารีได้ปฏิบัติกิจกรรมกลางแจ้งร่วมกับหมู่คณะ   ตามวิธีการของกิจกรรมลูกเสือ
อย่างแท้จริง 

2.  ลูกเสือเนตรนารีรู้จักวิธีการด าเนินชีวิตร่วมกับผู้อ่ืนในชีวิตประจ าวัน ได้อย่างมีความสุข 

กิจกรรม/ วิธีด าเนินการ ระยะเวลา หมายเหตุ 
1. การเข้าค่ายพักแรมและเดินทางไกลของลูกเสือ เนตรนารี 
ในระดับชั้น ม. 1 และ ม.2 

กุมภาพันธ์  2563  
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 3.  ลูกเสือเนตรนารีเกิดการเรียนรู้เกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรมในเรื่องของ  ความสามัคคี   การ
เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่   การตรงต่อเวลา   การเสียสละ  และอ่ืนๆ    
 4.  ลูกเสือเนตรนารีได้ทดสอบวิชาพิเศษลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ได้อย่างน้อย  6  วิชา 
 

 
ลงชื่อ........................................................... 

  ( นายนีรภัย     คิดโสดา ) 
 เจ้าหน้าที่ลูกเสือ ม.2 

ผู้เสนอโครงการ 
 

 
ลงชื่อ...........................................................  

     (นายสุทธิชัย      นวลมะ) 
 หัวหน้างานลูกเสือโรงเรียน 

ผู้เห็นชอบโครงการ 
      

            
 
 
 

ผลการพิจารณาโครงการ 
                                               อนุมัติ    
                                                    ไม่อนุมัติ เนื่องจาก................................................... 
                       
         
                                        ลงชื่อ ......................................... 
                                               (  นายจ ารสั      พิมพา  ) 
                                          ผู้อ านวยการโรงเรียนโพนงามศึกษา 
                                                    ผู้อนุมัติโครงการ 
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                                        โครงการที่ 18 
 

ชื่อโครงการ  กิจกรรมสานสัมพันธ์ฉันท์พ่ีน้องแสดเขียว 
สนองยุทธศาสตร์    ที่ 1 จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
กลยุทธ์ข้อที่ 4      พัฒนาผู้เรียนด้านคุณธรรม จริยธรรม ปลอดยาเสพติดและอบายมุข   
                              อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างเป็นสุข ตามวิถีความพอเพียง    
ลักษณะโครงการ      โครงการใหม่  โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบ  นายไพฑูรย์    โคตรชมภู   
ระยะเวลาด าเนินการ ตลอดปีการศึกษา  2563 
งบประมาณ  60,000   บาท 
****************************************************************************** 
 
1.  หลักการและเหตุผล 

โรงเรียนโพนงามศึกษา   จัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ตามหลักสูตรการจัดการ
เรียนการสอนของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ในทุก ๆ ปีการศึกษาโรงเรียนโพนงามศึกษา  ได้
ผลิตนักเรียนให้จบการศึกษาภาคบังคับระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐานระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6   ซึ่งเป็นชั้นสูงสุดของโรงเรียน  ซึ่งจะต้องส าเร็จการศึกษาและเข้าศึกษาต่อใน
ระดับอุดมศึกษา  และในแต่ละปีการศึกษาจะมีนักเรียนชั้น ม.1  และชั้น ม.4  ที่เข้ามาเรียนที่โรงเรียน
โพนงามศึกษา    

เพ่ือสร้างขวัญและก าลังใจ และเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างครูและลูกศิษย์ ซึ่งเคยอบรม 
สั่งสอนกันมา  โรงเรียนโพนงามศึกษาจึงได้จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์ฉันท์พี่น้องแสดเขียว ให้กับนักเรียน
ชั้น ม.3  และ ม.6  ทีจ่ะจบการศึกษาในปีการศึกษา และให้กับนักเรียนระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ที่เป็น
นักเรียนใหม่  โดยมีผู้บริหาร และคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมสร้างขวัญและกาลังใจอย่าง
พร้อมเพรียง 

 
2.  วัตถุประสงค์ 

1.  เพ่ือให้นักเรียนเห็นคุณค่าของความส าคัญของการเรียน 
2.  เพ่ือเสริมสร้างขวัญและก าลังใจให้กับนักเรียนที่จะส าเร็จการศึกษา 
3.  เพ่ือเสริมสร้างขวัญและก าลังใจให้กับนักเรียนที่จะเข้ามาเรียนใหม่ในสถานบันแห่งนี้ 
4.  เพ่ือเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีงามระหว่างครูกับนักเรียน 
5.  เพ่ือให้นักเรียนเกิดทัศนคติที่ดีต่อโรงเรียน 
6.  เพ่ือสร้างแรงจูงใจให้แก่นักเรียนรุ่นต่อไป 

 

   กลุ่มงานกิจการนักเรียน  
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3.  เป้าหมาย 
 3.1  ผลผลิต  
                3.1.1   นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ที่ส าเร็จการศึกษา 

      ประจ าปีการศึกษา  2562   จ านวน  280  คน 
                 3.1.2   นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ทีส่มัครเข้าศึกษาต่อ 

      ในปีการศึกษา  2563   จ านวน  380  คน 
                3.1.3   ครแูละบุคลากรโรงเรียนโพนงามศึกษา    จ านวน  60   คน 

3.2  ผลลัพธ์ 
                 3.2.1   นักเรียนที่ส าเร็จการศึกษาชั้นสูงสุดของโรงเรียนเกิดความภาคภูมิใจในความส าเร็จ 

       ของตน 
      3.2.2   นักเรียนมีขวัญและก าลังใจในการศึกษาต่อและมีความผูกพันกับโรงเรียนมากข้ึน 

 

4. สถานที่ด าเนินการ 
โรงเรียนโพนงามศึกษา  อ าเภออากาศอ านวย  จังหวัดสกลนคร 
 

5.  ระยะเวลาด าเนินการ 
          กุมภาพันธ์    2563  และ  มิถุนายน  2563 
 

6.  กิจกรรม / วิธีด าเนินการ  

 

7. รายละเอียดกิจกรรมและค าชี้แจงงบประมาณ 

กิจกรรม งบประมาณ รวม ระยะเวลาด าเนินงาน 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสด ุ

1. กิจกรรมวันปัจฉิมนิเทศ 3,000 3,000 4,000 10,000 กุมภาพันธ์  2563 
2. กิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิต 2,000 15,000 3,000 20,000 มิถุนายน  2563 
3. กิจกรรมวันไหว้ครู 15,000 - 5,000 20,000 มิถุนายน  2563 
4. กิจกรรมลูกเสือจราจร 6,000 2,000 2,000 10,000 กรกฎาคม  2563 

รวม 60,000  
8. การประเมินผล 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
1. ร้อยละของผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มี
ระเบียบวินัย คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

- ความพึงพอใจ 
- สังเกตการรว่มกิจกรรม 
 

- แบบประเมินความพึงพอใจ 
- แบบสังเกต 
  

กิจกรรม/ วิธีด าเนินการ ระยะเวลา หมายเหตุ 
1. กิจกรรมวันปัจฉิมนิเทศ  กุมภาพันธ์  2563  
2. กิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิต มิถุนายน 2563  
3. กิจกรรมวันไหว้ครู มิถุนายน  2563  
4. กิจกรรมอบรมลูกเสือ/จราจร กรกฎาคม  2563  
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ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
2. ร้อยละผู้เรียนมีทักษะชีวิต มีทักษะ
กระบวนการท างานเป็นทีม สามารถท างาน
ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 

9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. นักเรียนที่จบการศึกษาเกิดความภาคภูมิใจในความส าเร็จ 
2. ครูและนักเรียนมีความสัมพันธ์อันดีต่อกัน 
3. นักเรียนมีทัศนคติท่ีดีต่อโรงเรียน 
4. นักเรียนเห็นความส าคัญของการเรียนที่จะศึกษาต่อ 
5. นักเรียนเป็นแรงจูงใจต่อนักเรียนรุ่น ต่อ ๆ ไป 
 

      ลงชื่อ…………………………………….             ลงชื่อ………………..………………… 
            ( นายไพฑูรย์    โคตรชมภู )         ( นายนีรภัย     คิดโสดา ) 
             กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน                          รักษาการรองผู้อ านวยการโรงเรียน  
              ผู้เสนอโครงการ     ผู้เห็นชอบโครงการ 
 
 
 
 

ผลการพิจารณาโครงการ 
                                               อนุมัติ    
                                                    ไม่อนุมัติ เนื่องจาก................................................... 
 
                       
                                        ลงชื่อ ......................................... 
                                               ( นายจ ารัส     พิมพา ) 
                                          ผู้อ านวยการโรงเรียนโพนงามศึกษา 
                                                    ผู้อนุมัติโครงการ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 117 

          แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2563   โรงเรียนโพนงามศึกษา 

 

                                        
 

   โครงการที่ 19 
ชื่อโครงการ                บ้านหลังเรียน 
สนองยุทธศาสตร์    ที่ 1 จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
กลยุทธ์ข้อที่ 4      พัฒนาผู้เรียนด้านคุณธรรม จริยธรรม ปลอดยาเสพติดและอบายมุข   
                              อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างเป็นสุข ตามวิถีความพอเพียง    
ลักษณะโครงการ      โครงการใหม่  โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบ  นายเกษม   แก้วบัวสา   
ระยะเวลาด าเนินการ ตลอดปีการศึกษา  2563 
งบประมาณ  100,000   บาท 
****************************************************************************** 
 
1. หลักการและเหตุผล  
  เนื่องจากสถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก  ทั้งด้านการสื่อสารเทคโนโลยีต่างๆ  ซึ่ง
นอกจากจะส่งผลกระทบต่อผู้คนในเชิงบวก  ในเชิงลบก็มีปรากฏการณ์เช่นกัน  เป็นต้นว่า  ปัญหาทาง
เศรษฐกิจ  ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด  ปัญหาการแข่งขันในรูปแบบต่าง ๆ  ปัญหาครอบครัวที่
เกิดความทุกข์  ความวิตกกังวล  ความเครียด  มีการปรับตัวที่ไม่เหมาะสม  หรืออ่ืน ๆ  ภาพความส าเร็จ
ที่เกิดขึ้นจากการพัฒนานักเรียน  นักศึกษาให้เป็นไปตามความมุ่งหวังนั้น  ต้องอาศัยความร่วมมือจากผู้ที่
เกี่ยวข้องทุกฝ่าย  ทุกคน  โดยเฉพาะบุคลากรทางการศึกษาทุกคนในสถานศึกษา  ซึ่งมีครูอาจารย์เป็น
หลักส าคัญในการด าเนินการพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียน  นักศึกษาให้เติบโตงดงามและเป็นบุคคลที่มี
คุณค่าของสังคม 
 การพัฒนานักเรียน  นักศึกษาให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพท้ังด้านร่างกาย  จิตใจ  และสติปัญญา  มี
ความรู้  ความสามารถและมีคุณธรรม  จริยธรรม  ด าเนินวถิีชีวิตที่เป็นสุขตามที่สังคมมุ่งหวัง  โดยผ่าน
กระบวนการทางการศึกษาที่สถานศึกษาทุกแห่งต้องด าเนินการจัดการศึกษาตามนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการที่ต้องการให้เป็นคนเก่ง  คนดี  มีความสุข 
 โรงเรียนโพนงามศึกษาจึงได้มีการด าเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว  ปลอดยาเสพติดและ
อบายมุขข้ึน   
    
2. วัตถุประสงค์ 
  1) เพ่ือลดปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดและอบายมุขในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา 
  2) เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมการด าเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและอบายมุขใน

สถานศึกษาให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน 
 3) เป็นแหล่งเรียนรู้ให้แก่นักเรียนได้เห็นคุณค่าและตระหนักในตนเอง  
 
 

   กลุ่มงานกิจการนักเรียน  
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3. เป้าหมาย  
  3.1 ด้านปริมาณ 
     3.1.1  ผู้บริหาร  ครูและบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนทุกคนในโรงเรียนโพนงามศึกษา
ปลอดจากยาเสพติดและอบายมุข  ร้อยละ 100 
  3.2 ด้านคุณภาพ 
     3.2.1  ผู้บริหาร  ครูและบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนทุกคน  มีจิตส านึกร่วมกัน 
ในการดูแล  นักเรียนกลุ่มเสี่ยง  กลุ่มเสพ  กลุ่มติด  และกลุ่มค้า  เฝ้าระวังไม่ให้มีการแพร่ระบาด 
ของยาเสพติดและอบายมุข 
             3.2.2  นักเรียนมีจิตสาธารณะ  รู้จักเสียสละ  มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี 
 
4. สถานทีด่ าเนินการ 
     โรงเรียนโพนงามศึกษา   ต าบลโพนงาม   อ าเภออากาศอ านวย   จังหวัดสกลนคร  
 
5.  ระยะด าเนินงาน 
   เริ่มตั้งแต่วันที่  1  ตุลาคม  2562 – 30  กันยายน  2563 
 
6. กิจกรรม/วิธีด าเนินการ 

กิจกรรม/วิธีด าเนินการ ระยะเวลา หมายเหตุ 
1. กิจกรรมดนตรี  ตลอดปีการศึกษา  
2. กิจกรรมกีฬา  ตลอดปีการศึกษา  
3. กิจกรรมวิชาการ  ตลอดปีการศึกษา  

 
7. รายละเอียดกิจกรรมและค าชี้แจงงบประมาณ 

กิจกรรม งบประมาณ รวม ระยะเวลาด าเนินงาน 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสด ุ

1. กิจกรรมดนตรี 5,000 - 15,000 20,000 ตลอดปีการศึกษา 
2. กิจกรรมกีฬาต้านยาเสพติด 15,000 - 5,000 20,000 ตลอดปีการศึกษา 
3. กิจกรรมวิชาการ 33,000 17,000 10,000 60,000 ตลอดปีการศึกษา 

รวม 100,000  
 
8. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
1. ร้อยละ 100 ของนักเรียน
ห่างไกลจากยาเสพติดและใช้เวลา
ว่างให้เกิดประโยชน์ 
2. ร้อยละ 100 ของผู้บริหาร ครู
และบุคลากรทางการศึกษาและ

- การสังเกต 
- แบบสอบถามความพึงพอใจ 
- การสัมภาษณ์ 
 

- แบบประเมินกิจกรรม 
- แบบประเมินความพึงพอใจ 
- แบบสัมภาษณ์ 
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นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการป้องกันยาเสพติดและ
อบายมุข  
3. ร้อยละ 100 ของนักเรียนรู้จัก
บทบาทหน้าที่ของตนอง 
 

 
9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

1) โรงเรียนโพนงามศึกษาป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ร้อยละ 100 
2) โรงเรียนโพนงามศึกษาลดปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดในสถานศึกษา  ร้อยละ 100 
3) นักเรียนโรงเรียนโพนงามศึกษารู้และตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพติดให้โทษ  
4) นักเรียนโรงเรียนโพนงามศึกษา สามารถหาวิธีการปฏิเสธหลีกเลี่ยงยาเสพติดให้โทษทุกชนิด 
5) นักเรียนโรงเรียนโพนงามศึกษาเห็นคุณค่าของตนเองและรักษาชีวิตชื่อเสียงของวงศ์ตระกูล 

นักเรียนโรงเรียนโพนงามศึกษา ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ในการออกก าลังกายหรือท ากิจกรรม
สร้างสรรค์ ให้มีสุขภาพแข็งแรง 
 

  
ลงชื่อ........................................................... 

 ( นายเกษม     แก้วบัวสา ) 
หัวหน้างานรณรงค์และป้องกันแก้ไขพฤติกรรม

นักเรียนในสถานศึกษา 
ผู้เสนอโครงการ 

 
ลงชื่อ...........................................................  

     (นายนีรภัย      คิดโสดา) 
 หัวหน้ากลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน 

ผู้เห็นชอบโครงการ 
 
 
 

      
 
ผลการพิจารณาโครงการ 
                                               อนุมัติ    
                                                    ไม่อนุมัติ เนื่องจาก................................................... 
 
                                            ลงชื่อ......................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                                                      ( นายจ ารัส     พิมพา ) 
                                               ผู้อ านวยการโรงเรียนโพนงามศึกษา 
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