
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
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ชื่อโครงการ     ประชาธิปไตยในโรงเรียน  
แผนงาน      บริหารทั่วไป 
สนองยุทธศาสตร์ สพฐ.    ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ข้อที่ 2 
สนองจุดเน้น สพป.ชย.3    ข้อที่ 8  และ ข้อที่ 15    
สนองกลยุทธ์โรงเรียน     กลยุทธ์ด้านที่ 1. ข้อที่ 2 
ลักษณะโครงการ    โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ    นายศราวุฒิ  วงษ์วัติ 
ระยะเวลาด าเนินการ    ปีการศึกษา 2563 
 
 

1. หลักการและเหตุผล 
โรงเรียนถือเป็นส่วนหนึ่งของสังคม และชุมชน  จึงมีบทบาทในการเตรียมความพร้อมผู้เยาว์ให้

เป็นผู้ใหญ่ที่ดีในสังคม การสร้างลักษณะนิสัยให้นักเรียนรู้จักระเบียบ ข้อบังคับ กฎเกณฑ์ และกติกา
ตลอดจนรู้จักรับผิดชอบหน้าที่ ที่ตนพึงมีต่อหมู่คณะ ชุมชน  และสังคมได้อย่างเหมาะสม ทางโรงเรียน
จึงเห็นสมควรที่จะน ารูปแบบประชาธิปไตยมาใช้ในโรงเรียน เพ่ือเป็นการปูพ้ืนฐานประชาธิปไตยให้ดี ขึ้น
และรู้จักปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามภาระหน้าที่ และมีวิถีชีวิตตามหลักประชาธิปไตยให้สามารถด ารงตนให้
อยู่ในสังคมได้อย่างเป็นสุข 
           โรงเรียนร่วมราษฎร์วิทยานุกูลได้จัดกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในรูปของสภานักเรียน  ซึ่ง
จากผลการประเมินโครงการในปีการศึกษา 2562 พบว่า โรงเรียนสามารถจัดกิจกรรมส่งเสริม
ประชาธิปไตยบรรลุตามวัตถุประสงค์ผ่านทางสภานักเรียน เพ่ือเป็นการส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตย
ในการท างานให้มีประสิทธิภาพและต่อเนื่องมากยิ่งขึ้น ในปีการศึกษา 2563 นี้ งานส่งเสริม
ประชาธิปไตยจึงจัดโครงการส่งเสริม และพัฒนาประชาธิปไตยในโรงเรียนขึ้น 
 
2. วัตถุประสงค์ 
       2.1 เพ่ือให้นักเรียนได้เรียนรู้ และฝึกตนเองเก่ียวกับการใช้สิทธิเสรีภาพ  ความเสมอภาคและหน้าที่ 
ตามระบอบประชาธิปไตย 
       2.2 เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีความรับผิดชอบร่วมกันในการรักษาไว้ซึ่งประโยชน์ทั้งปวงของ
โรงเรียน 
       2.3 เพ่ือให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยโดยการปฏิบัติจริง 
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3. เป้าหมาย  
     เป้าหมายเชิงปริมาณ   
            1.  นักเรียนทุกคนได้เรียนรู้และฝึกฝนตนเองเกี่ยวกับการใช้สิทธิเสรีภาพตามระบอบ 
                         ประชาธิปไตย                     
            2.  นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมในกิจกรรมประชาธิปไตย นักเรียนทุกคนได้พัฒนาตนเองด้าน 
                         การอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน  
     เป้าหมายเชิงคุณภาพ   

1.  นักเรียนมีนิสัยรักความเป็นประชาธิปไตย  
2.  นักเรียนเคารพสิทธิของผู้อ่ืนและน าหลักการประชาธิปไตยไปใช้ประโยชน์ใน 
    ชีวิตประจ าวัน 

4. แผนการปฏิบัติงานประจ าปี (วิธีด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน) 
 

ที ่
ขั้นตอน 

การด าเนินงาน 

ช่วงระยะเวลาด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ เมษายน 2563 – มีนาคม 2564 

เม
.ย.

 
พ.

ค.
 

พ.
ค.

 

มิ.
ย. 

ก.
ค.

 

ส.ค
. 

ก.
ย. 

ต.
ค.

 

พ.
ย. 

ธ.ค
. 

ม.
ค.

 

ก.
พ.

 

มี.
ค.

 
1 ประชุมชี้แจงคณะครู             ผู้อ านวยการโรงเรียน 

2 แต่งตั้งคณะท างาน             ผู้อ านวยการโรงเรียน 
3 ขออนุมัติโครงการ             

นายศราวุฒิ วงษ์วัติ 

4 ด าเนินงานตามโครงการ             

5 ประเมินโครงการ             
6 สรุปผลโครงการ             

7 รายงานผลโครงการ             
 
5. กิจกรรมและวิธีด าเนินการ  
 

กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1. การประชาสัมพันธ์เรื่อง
ประชาธิปไตย การเลือกตั้ง 

พฤษภาคม 2563 200 นายศราวุฒิ วงษ์วัติ 

2. การเลือกตั้งประธานนักเรียน มิถุนายน 2563 1,000 นายศราวุฒิ วงษ์วัติ 

3. การด าเนินการสภานักเรียน พฤษภาคม – 
มีนาคม 2564 

800 นายศราวุฒิ วงษ์วัติ 

รวม 2,000  
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6. งบประมาณ ปีงบประมาณ 2563   จ านวน  2,000  บาท   
 

ที ่ รายการ จ านวน ราคา/หน่วย 
รวม 

(บาท) 

1 ค่าวัสดุการประชาสัมพันธ์ การจัดการ
เลือกตั้ง และด าเนินการสภานักเรียน 

  2,000 

รวม   2,000 
 
 
7. บุคลากร/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 
 
8. การประเมินผล 

 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 

1. จ านวนนักเรียนใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งประธานนักเรียน 
ประจ าปีการศึกษา 2563 

- แบบลงชื่อผู้มีสิทธิ์
เลือกตั้ง 

- แบบลงชื่อผู้มีสิทธิ์
เลือกตั้ง 

2. ความพึงพอใจ/ความคิดเห็น - การสังเกต 
- การซักถาม 

- แบบสอบถาม 

 
9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
     9.1 ด้านผลผลิต (Output) 
            9.1.1  นักเรียนมีวินัยในการปกครองตนเองได้ตามวิถีประชาธิปไตย 
            9.1.2  นักเรียนมีความรับผิดชอบต่อตนเอง และต่อส่วนรวม 
     9.2 ด้านผลลัพธ์ (Outcomes) 
            9.2.1  นักเรียนสามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมประชาธิปไตยได้อย่างมีความสุข 
            9.2.2  นักเรียนสามารถปฏิบัติตนในระบบประชาธิปไตยอย่างเหมาะสม 
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 ลงชื่อ                                     ผู้เสนอโครงการ 

            (นายศราวุฒิ  วงษ์วัติ) 
                    คร ู

 

  
 

 

 ลงชื่อ                                       หัวหน้ากลุ่ม/สาระ 
         (นายธ ารงเกียรติ  ขามจัตุรัส) 
        หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป 

 

  
 

 

 ลงชื่อ                                       ผู้เห็นชอบโครงการ 
          (นางสงบ  เหลื่อมกลาง) 
      ผูช้่วยผู้อ านวยการสถานศึกษา   

 

  
 
 

 

 ลงชื่อ                                       ผู้อนุมัติ     
            (นางนงค์นุช  คชา) 

   ผู้อ านวยการโรงเรียนร่วมราษฎร์วิทยานุกูล 
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ชื่อโครงการ     ส่งเสริมสุขภาพอนามัยนักเรียน 
แผนงาน      บริหารทั่วไป 
สนองยุทธศาสตร์ สพฐ.    ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ข้อที่ 1 
สนองจุดเน้น สพป.ชย.3    ข้อที่ 14    
สนองกลยุทธ์โรงเรียน     กลยุทธ์ที่ 1.  ข้อที่ 5 
ลักษณะโครงการ    โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ    นางพรรณิภา  ไกยวงค์ 
ระยะเวลาด าเนินการ    ปีการศึกษา 2563 
 

 

1. หลักการและเหตุผล 
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  หมวด 1 บททั่วไปมาตรา 6 ได้ก าหนด การ

จัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนา คนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกายจิตใจ สติปัญญา ความรู้ และ
คุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิ สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุขหาก
สถานศึกษาใดมีระบบการบริหารจัดการที่ได้มาตรฐานมีคุณภาพตามเกณฑ์ตัวบ่งชี้ก็จะส่งผล ให้สถานศึกษา
นั้นรู้ทิศทางการด าเนินงาน มีความคล่องตัวในการบริหาร และสร้างความเข้มแข็งในการปฏิบัติงานบริหาร  
การจัดการอย่างมีคุณภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้ที่มีส่วนร่วมกับการจัดการศึกษาแต่โรงเรียนยัง
ประสบปัญหาสุขภาพกาย สุขภาพจิตของนักเรียน นักเรียนที่มีน้ าหนักเกินเกณฑ์ ปัญหาสุขภาพในช่องปาก
ของนักเรียน ปัญหาการบริโภคและเลือกซ้ืออาหาร ที่ไม่ถูกหลักโภชนาการและการเกิดโรคจากพาหะน าโรค 
เช่น ยุงลาย ท าให้เกิดผลกระทบต่อการเรียนรู้ของนักเรียน ส่งผลถึงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 
           ดังนั้นทางโรงเรียนได้จัดท าโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพขึ้น เพ่ือพัฒนาให้คุณภาพของผู้เรียนดี
ยิ่งขึ้นเพ่ือส่งเสริมสุขภาพกาย  สุขภาพจิตของผู้เรียน ตลอดจนให้ผู้เรียนรู้จักบริโภคอาหารที่ปลอดภัยและ
เฝ้าระวังอันตรายจากผลิตภัณฑ์และโรคต่าง ๆ  ท าให้ผู้เรียนมีสุขภาพดี มีภาวะโภชนาการที่สมส่วน ปฏิบัติ
ตามสุขบัญญัติอย่างถูกต้อง ส่งผลให้การเรียนรู้ของนักเรียน มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ท าให้โรงเรียนสามารถ
ก้าวสู่ระดับดีมาก 
 
2. วัตถุประสงค์ 
     2.1  เพ่ือให้นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนได้รับการบริการด้านสุขภาพอนามัยที่ดี 
                 และเพียงพอต่อความต้องการ 
     2.2  เพ่ือให้นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนมีสุขภาพที่ดีทั้งร่างกายและจิตใจ 
     2.3  เพ่ือเตรียมยา และอุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้นพร้อมให้บริการ 
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3.  เป้าหมาย 
     เป้าหมายเชิงปริมาณ   

1. ร้อยละ 80 นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนได้รับการบริการด้าน
สุขภาพ 

2. อนามัยที่ดี และเพียงพอต่อความต้องการ 
  3. จ านวนรายการยา และอุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้นพร้อมให้บริการร้อยละ 70 
 

เป้าหมายเชิงคุณภาพ   
            นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนมีสุขภาพท่ีดีทั้งร่างกายและจิตใจ 
 
4. แผนการปฏิบัติงานประจ าปี (วิธีด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน) 
 

ที ่
ขั้นตอน 

การด าเนินงาน 

ช่วงระยะเวลาด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ เมษายน 2563 – มีนาคม 2564 

เม
.ย.

 

พ.
ค.

 

มิ.
ย. 

ก.
ค.

 

ส.ค
. 

ก.
ย. 

ต.
ค.

 

พ.
ย. 

ธ.ค
. 

ม.
ค.

 

ก.
พ.

 

มี.
ค.

 

1 ประชุมชี้แจงคณะครู             ผู้อ านวยการโรงเรียน 

2 แต่งตั้งคณะท างาน             ผู้อ านวยการโรงเรียน 
3 ขออนุมัติโครงการ             นางพรรณิภา  ไกยวงค์ 

4 ด าเนินงานตาม
โครงการ 
1)  จัดซื้อยาและ
เวชภัณฑ์โรงเรียน 
2)  จัดท าอ่างล้างมือ
ประจ าอาคารเรียน 
3)  ส่งเสริมสุขภาพ
และป้องกันโรคต่างๆ  
4)  น านักเรียนไป
สถานพยาบาล 

             
 
 
 
นางพรรณิภา  ไกยวงค์ 

5 ประเมินโครงการ             นางพรรณิภา  ไกยวงค์ 
6 สรุปผลโครงการ             นางพรรณิภา  ไกยวงค์ 

7 รายงานผลโครงการ             นางพรรณิภา  ไกยวงค์ 



96 

 
5. กิจกรรมและวิธีด าเนินการ  
 

กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1. จัดซื้อยาและเวชภัณฑ์โรงเรียน กรกฎาคม 2563 500  
 
 
นางพรรณิภา  ไกยวงค์ 
 

2. จัดท าอ่างล้างมือประจ าอาคาร
เรียน 

กรกฎาคม 2563 500 

3. ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค
ต่างๆ  

ก.ค.63 - มี.ค.64 1,000 

4. น านักเรียนไปสถานพยาบาล ก.ค.63 - มี.ค.64 3,000 นายธนพัฒน์  แก้วเมืองน้อย 
รวม 5,000  

 
6. งบประมาณ ปีงบประมาณ 2563  จ านวน 5,000   บาท   
 

ที ่ รายการ จ านวน ราคา/หน่วย 
รวม 

(บาท) 

1 จัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ 10 50 500 

2 อุปกรณ์ท าอ่างล้างมือ 10 50 500 

3 ผลิตภัณฑ์ท าความสะอาด และน้ ายา
ฆ่าเชื้อ 

10 100 1,000 

4 ค่าน้ ามันรถ 30 100 3,000 
รวม 60 300 5,000 

 
 

7. บุคลากร/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
     7.1 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลกะฮาด  
 7.2 โรงพยาบาลเนินสง่า 
     7.3 สพป.ชย.3  
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8. การประเมินผล 

 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 

1. นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนได้รับ
การบริการด้านสุขภาพอนามัยที่ดี และเพียงพอต่อ
ความต้องการ 

- การสังเกต 
 

- แบบสังเกต 

2. นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนมี
สุขภาพที่ดีทั้งร่างกายและจิตใจ 

- การสังเกต 
- การสอบถาม 

- แบบสังเกต 
- แบบสอบถาม 

3. มียา และอุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้นพร้อม
ให้บริการ 

- การสังเกต 
 

- แบบสังเกต 

 
 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
    9.1 ด้านผลผลิต (Output) 
                นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนได้รับการบริการด้านสุขภาพอนามัยที่ดี 
                และเพียงพอต่อความต้องการ 
    9.2 ด้านผลลัพธ์ (Outcomes) 
                นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนมีสุขภาพที่ดีและห่างไกลจากโรคระบาด  
  
 
 
 ลงชื่อ                                       ผู้เสนอโครงการ 

          (นางพรรณิภา  ไกยวงค์) 
                    คร ู

 

  
 

 

 ลงชื่อ                                         หัวหน้ากลุ่ม/สาระ 
          (นายธ ารงเกียรติ  ขามจัตุรัส) 
         หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป 
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 ลงชื่อ                                       ผู้เห็นชอบโครงการ 

          (นางสงบ  เหลื่อมกลาง) 
     ผูช้่วยผู้อ านวยการสถานศึกษา   

 

  
 

 

 

 ลงชื่อ                                       ผู้อนุมัติ     
            (นางนงค์นุช  คชา) 

   ผู้อ านวยการโรงเรียนร่วมราษฎร์วิทยานุกูล 
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ชื่อโครงการ   โรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) 
แผนงาน      บริหารทั่วไป 
สนองยุทธศาสตร์ สพฐ.    ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ข้อที่ 1  และ 2    
สนองจุดเน้นธ์ สพป.ชย.3   ข้อที่  14  15 และ 12    
สนองกลยุทธ์โรงเรียน     กลยุทธ์ข้อที่ 1. ข้อที่  2  , 3  และ 5 
ลักษณะโครงการ    โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ    นายณัฐวัฒน์  ธรรมทวีวิทย์ 
ระยะเวลาด าเนินการ    ปีการศึกษา 2563 
 

 

1. หลักการและเหตุผล 
 ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่รุนแรงมากขึ้นในปัจจุบัน  ส่วนหนึ่งมาจาก ขยะ ซึ่งเป็นปัญหาพ้ืนฐานของ
ชุมชนและโรงเรียน  ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมภายในชุมชนและโรงเรียน  เช่น เป็นแหล่งอาหาร
และแหล่งเพาะพันธุ์ของพาหะน าโรค เช่น แมลงวัน แมลงสาบ  ยุง  เป็นแหล่งแพร่กระจายเชื้อโรค  มีกลิ่น
เหม็นก่อให้เกิดความร าคาญ  ท าลายสุนทรียภาพด้านสิ่งแวดล้อม 
 เพ่ือแก้ปัญหาเรื่องขยะอย่างยั่งยืน  โรงเรียนร่วมราษฎร์วิทยานุกูลจึงได้ด าเนินการโครงการ
โรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) เพ่ือขับเคลื่อนการด าเนินการสร้างวินัยในการจัดการขยะ 
ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือและการมือมีส่วนร่วมนักเรียนในการจัดการขยะแบบครบวงจร 
โดยน าแนวคิด "(Zero Waste)"  หรือ การจัดการขยะเป็นศูนย์ ตามหลัก 3Rs  
 
 

2. วัตถุประสงค์ 
     2.1  เพ่ือสร้างความตระหนัก จิตส านึก ลักษณะนิสัยรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมให้กับนักเรียน 
     2.2  เพ่ือให้นักเรียนสามารถด าเนินกิจกรรม  ลด คัดแยก น าขยะกลับมาใช้ประโยชน์   

      และการรวบรวมขยะเพ่ือส่งไปก าจัดอย่างเหมาะสม 
 

3. เป้าหมาย  
    3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ   
           ครูและบุคลากรทางการศึกษา จ านวน 20 คน และนักเรียนชั้น  อ. 1- ม.3  จ านวน 235 คน 
            เข้าร่วมกิจกรรม 
 

     3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ   
           นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาตระหนักถึงความส าคัญของการลดและคัดแยกขยะและ 
           น ามาใช้ในชีวิตประจ าวัน 
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4. แผนการปฏิบัติงานประจ าปี (วิธีด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน) 

ที ่
ขั้นตอน 

การด าเนินงาน 

ช่วงระยะเวลาด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ เมษายน 2563 – มีนาคม 2564 

เม
.ย.

 

พ.
ค.

 

มิ.
ย. 

ก.
ค.

 

ส.ค
. 

ก.
ย. 

ต.
ค.

 

พ.
ย. 

ธ.ค
. 

ม.
ค.

 

ก.
พ.

 

มี.
ค.

 

1 ประชุมชี้แจงคณะครู             ผู้อ านวยการโรงเรียน 
2 แต่งตั้งคณะท างาน             ผู้อ านวยการโรงเรียน 

3 ขออนุมัติโครงการ             นายณัฐวัฒน์ ธรรมทวีวิทย์ 

4 
 

ด าเนินงานจัดอบรมให้
ความรู้เกี่ยวกับการคัด
แยกขยะ ให้กับ
บุคลากรทางการศึกษา
นักเรียนและแม่ค้าที่
เข้ามาขายของใน
โรงเรียนทุกคน 

             
 
 
นายณัฐวัฒน์ ธรรมทวีวิทย์ 

5 ประเมินโครงการ              
นายณัฐวัฒน์ ธรรมทวีวิทย์ 
 

6 สรุปผลโครงการ             
7 รายงานผลโครงการ             

 
5. กิจกรรมและวิธีด าเนินการ  
 

กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
1. กิจกรรมธนาคารขยะ  500  

 
 
 
นายณัฐวัฒน์ ธรรมทวีวิทย์ 

2. กิจกรรมการประกวดชุดชุดรีไซเคิล  500 

3. กิจกรรมปุ๋ยหมักจากเศษใบไม้  500 
4. กิจกรรมรณรงค์การคัดแยกขยะ
และลดการใช้ถุงพลาสติกในโรงเรียน
และชุมชน 

 500 

5. กิจกรรมตลาดนัดพอเพียง              
ตามรอยพ่อ และมหกรรมวิชาการ  

 500 

6. กิจกรรม Big Cleaning Day  500 

รวม 3,000  
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6. งบประมาณ ปีงบประมาณ 2563   จ านวน  3,000  บาท   
 

ที ่ รายการ จ านวน ราคา/หน่วย 
รวม 

(บาท) 

1 กิจกรรมธนาคารขยะ 1 500 500 
2 กิจกรรมการประกวดชุดชุดรีไซเคิล 1 500 500 

3 กิจกรรมปุ๋ยหมักจากเศษใบไม้ 1 500 500 

4 กิจกรรมรณรงค์การคัดแยกขยะและ
ลดการใช้ถุงพลาสติกในโรงเรียนและ
ชุมชน 

1 500 500 

5 กิจกรรมตลาดนัดพอเพียง                 
ตามรอยพ่อ และมหกรรมวิชาการ 
เปิดบ้าน ร.ว.ก. 

1 500 500 

6 กิจกรรม Big  Cleaning Day 1 500  
รวม 6 3000 3,000 

 

 
7. บุคลากร/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
     ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนร่วมราษฎร์วิทยานุกูล จ านวน  20  คน  

นักเรียนชั้นอนุบาล 1- ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 จ านวน  235  คน 
 
8. การประเมินผล 

 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
1. บุคลากรและนักเรียนมีจิตสานึกลักษณะนิสัยรับผิดชอบ

ต่อสิ่งแวดล้อม 
- การสังเกต 
 

- แบบสอบถาม 
 

2. นักเรียนมีจิตส านึกในการใช้ถุงพลาสติกและการลดใช้
ถุงพลาสติกเพ่ือลดปริมาณขยะทั้งในโรงเรียนและระดับ
ครัวเรือน 

- การสังเกต 
- การซักถาม 

- แบบสอบถาม 
- แบบสอบถาม 
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9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
    9.1 ด้านผลผลิต (Output) 
           ร้อยละของครูและนักเรียนโรงเรียนร่วมราษฎร์วิทยานุกูลมีจิตสานึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
 
    9.2 ด้านผลลัพธ์ (Outcomes) 
           ร้อยละ 80 ของนักเรียนมีจิตส านึกรักสิ่งแวดล้อมและการลดใช้ถุงพลาสติกเพ่ือลดปริมาณขยะ 
           ทั้งในโรงเรียนและระดับครัวเรือน 
 
  
 
 ลงชื่อ                                       ผู้เสนอโครงการ 

        (นายณัฐวัฒน์  ธรรมทวีวิทย์) 
                   คร ู

 

  
 

 

 ลงชื่อ                                       หัวหน้ากลุ่ม/สาระ 
        (นายธ ารงเกียรติ  ขามจัตุรัส) 
       หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป 

 

  
 

 

 ลงชื่อ                                       ผู้เห็นชอบโครงการ 
          (นางสงบ  เหลื่อมกลาง) 
       ผู้ช่วยผู้อ านวยการสถานศึกษา   

 

  
 

 

 ลงชื่อ                                       ผู้อนุมัติ     
            (นางนงค์นุช  คชา) 

   ผู้อ านวยการโรงเรียนร่วมราษฎร์วิทยานุกูล 

 

 
 
 



103 

 
ชื่อโครงการ    กีฬาและนันทนาการ      
แผนงาน     กลุ่มบริหารทั่วไป 
สนองยุทธศาสตร์ สพฐ.   ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1. ข้อที ่1 และ 2 
สนองจุดเน้น สพป.ชย.3   ข้อที่ 14  และ  15   
สนองกลยุทธ์โรงเรียน    กลยุทธ์ด้านที่ 1. ข้อ 5  และข้อ 2 
ลักษณะโครงการ   โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นายอาธิป  พุลนู 
ระยะเวลาด าเนินการ   ปีการศึกษา 2563     
 

 

1. หลักการและเหตุผล 
ตามหลักสูตรแกนกลาง พ.ศ. 2551  มีจุดมุ่งหมายส าคัญคือ  จัดการศึกษามุ่งให้ผู้เรียนมี

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ได้ แก่  ผู้เรียนต้องเป็นคนดี  มีปัญญา  และมีความสุขตามศักยภาพของ             
แต่ละบุคคล การจัดการเรียนรู้ต้องมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรมน าความรู้  มีทักษะที่จ าเป็นส าหรับการ
ด ารงชีวิตในสังคมและโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา  ตลอดจนแสวงหาความรู้เพ่ือพัฒนาตนเองได้
อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต  ด้วยการเรียนรู้ด้านวิชาการ ควบคู่กับการจัดกิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพเพ่ิมเติม   
ซึ่งผู้เรียนจะเกิดการเรียนรู้ได้ดีนั้น  จะต้องเป็นผู้ที่สุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี 
 โรงเรียนร่วมราษฎร์วิทยานุกูลจึงจัดท าโครงการส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการเพ่ือส่งเสริมให้
นักเรียนทุกคนได้มีทักษะการเล่นกีฬาและนันทนาการ  ซึ่งก่อให้เกิดเจตคติที่ดีต่อการเล่นกีฬาและ
นันทนาการต่อไป 
 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1  เพ่ือให้นักเรียนมีทักษะการเล่นกีฬาและนันทนาการ 
2.2  เพ่ือส่งเสริมสุขภาพกายและสุขภาพจิตของนักเรียน 
2.3  เพ่ือให้นักเรียนได้ได้แสดงออกถึงความสามารถด้านการกีฬาที่ตนเองถนัด 
2.4  เพ่ือให้นักเรียนมีน้ าใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้  รู้ชนะ  รู้อภัย 
2.5  เพ่ือให้นักเรียนรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 

 

3. เป้าหมาย  
    3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ   
           นักเรียนปีการศึกษา  2563  ทุกคนมีทักษะในการเล่นกีฬาเพ่ิมมากข้ึน 
    3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ   
           นักเรียนสามารถน าทักษะการเล่นกีฬาเข้าแข่งขันในระดับต่าง ๆ ได้ เป็นอย่างดี 
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4. แผนการปฏิบัติงานประจ าปี (วิธีด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน) 
 

ที ่
ขั้นตอน 

การด าเนินงาน 

ช่วงระยะเวลาด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ เมษายน 2563 – มีนาคม 2564 

เม
.ย.

 

พ.
ค.

 

มิ.
ย. 

ก.
ค.

 

ส.ค
. 

ก.
ย. 

ต.
ค.

 

พ.
ย. 

ธ.ค
. 

ม.
ค.

 

ก.
พ.

 

มี.
ค.

 

1 ประชุมชี้แจงคณะครู             ผู้อ านวยการโรงเรียน 

2 แต่งตั้งคณะท างาน             ผู้อ านวยการโรงเรียน 

3 ขออนุมัติโครงการ             นายอาธิป  พุลนู 
4 ด าเนินงานตาม

โครงการ 
1) จัดการแข่งขันกีฬา
ภายใน 
2) ส่งเสริมนักกีฬาร่วม
แข่งขันในระดับต่างๆ    

            นายอาธิป  พุลนู 

5 ประเมินโครงการ              
นายอาธิป  พุลนู 6 สรุปผลโครงการ             

7 รายงานผลโครงการ             
 
 
. กิจกรรมและวิธีด าเนินการ  
 

กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1. จัดการแข่งขันกีฬาภายใน พ.ค. 63 – ก.พ. 64 2,500 นายอาธิป  พุลนู 

2. ส่งเสริมนักกีฬาร่วมแข่งขันใน
ระดับต่างๆ    

พ.ค. 63 – ก.พ. 64 2,500 นายอาธิป  พุลนู 

รวม 5,000  
 
 
 
 
 
 



105 

 
6. งบประมาณ ปีงบประมาณ  2563   จ านวน  5,000 บาท   
 

ที ่ รายการ จ านวน ราคา/หน่วย 
รวม 

(บาท) 

1 จัดการแข่งขันกีฬาภายใน 1                         2,500 2,500 
2 ส่งเสริมนักกีฬาร่วมแข่งขันในระดับ

ต่างๆ    
1 2,500              2,500       

รวม 2 5,000 5,000 
 

 
7. บุคลากร/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
     7.1 ครู/บุคลากร 
     7.2 ชุมชน 
     7.3 องค์กรภาครัฐและเอกชน 
     7.4 หน่วยงานภาครัฐและเอกชน  
   
8. การประเมินผล 

 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
1. นักเรียนมีความสามารถด้านกีฬาเพ่ิมมากขึ้น -  เกียรติบัตร 

และถ้วยรางวัลจาก
การแข่งขัน 

- แบบสังเกต 

2. ผู้เรียนมีความแข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจ - สังเกต 
  

- แบบสังเกต 
- แบบบันทึก 

3. สถานศึกษาได้รับความเชื่อถือทางกีฬาเพ่ิมข้ึน -  สังเกตความร่วมมือ
จากชุมชนตลอดทั้ง
สนับสนุนทุนรางวัล
เพ่ือการกีฬา 

-  แบบสังเกต 

   รายงานผลการ
ด าเนินงานประจ าปี 
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9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
    9.1 ด้านผลผลิต (Output) 
           9.1.1  ผู้เรียนได้เรียนได้แสดงออกถึงความสามารถด้านการกีฬาที่ตนเองถนัด 
           9.1.2  ผู้เรียนรู้กฎกติกามารยาท 
 9.1.3  ผู้เรียนมีสุขภาพกายสุขภาพใจที่เข้มแข็ง 
     9.1.4  ผู้เรียนมีคุณธรรม มีน้ าใจเป็นนักกีฬา  คือ  รู้แพ้   รู้ชนะ   รู้อภัย 

 
9.2 ด้านผลลัพธ์ (Outcomes) 

9.2.1  นักเรียนมีความสามารถด้านกีฬาเพ่ิมมากข้ึน 
 9.2.2  ผู้เรียนมีความแข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจ 

           9.2.3  สถานศึกษาได้รับความเชื่อถือทางกีฬาเพ่ิมขึ้น 
 
 
 
 ลงชื่อ                                       ผู้เสนอโครงการ 

             (นายอาธิป  พุลนู) 
                   ครูผู้ช่วย 

 

  
 

 

 ลงชื่อ                                     หัวหน้ากลุ่ม/สาระ 
        (นายธ ารงเกียรติ  ขามจัตุรัส) 
        หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป 

 

  
 

 

 ลงชื่อ                                     ผู้เห็นชอบโครงการ 
          (นางสงบ  เหลื่อมกลาง) 
     ผูช้่วยผู้อ านวยการสถานศึกษา   

 

  
 

 

 ลงชื่อ                                     ผู้อนุมัติ     
            (นางนงค์นุช  คชา) 

  ผู้อ านวยการโรงเรียนร่วมราษฎร์วิทยานุกูล 
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ชื่อโครงการ    พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน      
แผนงาน     กลุ่มบริหารทั่วไป 
สนองยุทธศาสตร์ สพฐ.   ยุทธศาสตร์ที่ 1 ข้อที่ 1 และ  2  ยุทธศาสตร์ที่ 2  ข้อที่ 1 และ  2   
สนองจุดเน้น สพป.ชย.3   ข้อที่  9  และ 14   
สนองกลยุทธ์โรงเรียน    กลยุทธ์ที่ 1. ข้อ 5  และ 3  กลยุทธ์ที่  3. ข้อ 3 
ลักษณะโครงการ   โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางสงบ  เหลื่อมกลาง 
ระยะเวลาด าเนินการ   ปีการศึกษา 2563 
 

 

1. หลักการและเหตุผล 
ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน มีแนวทางการด าเนินงาน 5 ขั้นตอน ตั้งแต่การรู้จักนักเรียนเป็น

รายบุคคล  การคัดกรองนักเรียน  ส่งเสริมพัฒนา  ป้องกันและแก้ไขปัญหา และส่งต่อนักเรียน  เพ่ือให้
นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์มีภูมิคุ้มกันทางจิตใจ มีคุณภาพชีวิตที่ดี การด าเนินงานมีวิธีการ ขั้นตอน  
เครื่องมือที่ชัดเจนและท่ีส าคัญคือ การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายทั้งในและนอกสถานศึกษา ได้แก่ 
กรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน ผู้บริหาร ครู หน่วยงานที่เก่ียวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน เช่น  
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด  สาธารณสุขจังหวัด  ต ารวจ  ฝ่ายปกครอง  องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ฯลฯ   

ประโยชน์และคุณค่าของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ท าให้นักเรียนได้รับการดูแลช่วยเหลือ
อย่างทั่วถึง และตรงตามสภาพปัญหา เกิดสัมพันธภาพที่ดีและมีความอบอุ่นระหว่างครูกับนักเรียน นักเรียน
มีการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ EQ  ซึ่งเป็นรากฐานในการพัฒนาความเก่ง IQ  คุณธรรมจริยธรรม MQ 
และมีความมุ่งมั่นที่จะเอาชนะอุปสรรค์ AQ  มีทักษะในการด าเนินชีวิต เรียนรู้เต็มตามศักยภาพ และ
ความสุขในการด าเนินชีวิต 
 เพ่ือให้การด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ต่อเนื่องและ
สามารถดูแลช่วยเหลือนักเรียนในทุกปัญหา ทุกมิติ อย่างรอบด้าน โรงเรียนร่วมราษฎร์วิทยานุกูลจึงได้
ด าเนินการโครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 
2. วัตถุประสงค์ 

2.1  เพ่ือให้การด าเนินงานดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นไปอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพ 
      นักเรียนได้รับการดูแลช่วยเหลืออย่างทั่วถึงและตรงตามสภาพปัญหาและความต้องการ 

 2.2  นักเรียนเรียนรู้อย่างมีความสุข และได้รับการส่งเสริมพัฒนาเต็มตามศักยภาพ 
 2.3  ภาคีเครือข่ายการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ได้รับการพัฒนาให้มีความเข้มแข็งและต่อเนื่อง 
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3. เป้าหมาย  
    3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ   

นักเรียนทุกกลุ่มปกติ กลุ่มเสี่ยง กลุ่มมีปัญหา ได้รับการดูแลช่วยเหลือตรงตามสภาพจริง 
 

    3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ   
3.2.1  นักเรียนได้รับการดูแลช่วยเหลือและสามารถพัฒนาตนเองได้ตามศักยภาพทั้งด้าน 

        ร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา 

3.2.2  นักเรียนมีสัมพันธภาพอันดีต่อกันระหว่างครู  ผู้ปกครอง เพื่อนนักเรียน 

3.2.3  นักเรียนมีความฉลาดทางอารมณ์  มั่นใจในตนเอง เคารพผู้อ่ืน สามารถเรียนรู้ได้ 

        อย่างมีความสุข 

4. แผนการปฏิบัติงานประจ าปี (วิธีด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน) 
 

กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ 
 

ผู้รับผิดชอบ 
 

1. ประชุมคณะครู ชี้แจงก าหนดวัตถุประสงค์และ
เป้าหมาย 

พ.ค. 2563 - ผอ.รร. 

2. แต่งตั้งคณะท างาน พ.ค. 2563 - ผอ.รร. 

3. ก าหนดเครื่องมือและแผนปฏิบัติงาน พ.ค. 2563 - นางสงบ 
  เหลื่อมกลาง 

4.ปฏิบัติตามแผน 
- กิจกรรมแนะแนว 
1. ศึกษาและรวบรวมข้อมูลผู้เรียนในความรับผิดชอบ

เป็นรายบุคคล 
2. คัดกรองผู้เรียนเพื่อจ าแนกผู้เรียนออกเป็น 3 กลุ่ม 

คือกลุ่มปกติ  กลุ่มเสี่ยง และกลุ่มมีปัญหา 
3. ดูแลช่วยเหลือให้ค าปรึกษาเบื้องต้น ในด้านต่าง ๆ  

ให้ผู้เรียนพัฒนาเด็กตามศักยภาพ 
4. ประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องภายในสถานศึกษา 

เพ่ือให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับผู้เรียน แนวทางการดูแล
ช่วยเหลือ และการส่งต่อผู้เรียน 
 

 
 
พ.ค. 2563 
 
มิ.ย. 2563 
 
มิ.ย. 2563 
 
มิ.ย. 2563 

 

 
 
 
 

1,000 
 

 
 
 
 

น.ส.จินต์จุฑา   
บุญรัตน์ 
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กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
 

   - เครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน 
     1. ประชุมผู้ปกครองนักเรียน 
     2. ประชุมสัมมนาเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนให้มี
ความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ในการดูแลช่วยเหลือ
บุตรหลาน 
    3. วางแผนการด าเนินงานของกิจกรรมเครือข่าย
ผู้ปกครองนักเรียน 
   4. ด าเนินการตามแผนที่ก าหนดไว้ 
   5. สรุปผลและรายงานผล    

 
 

พ.ค.2563 
พ.ค.2563 

 
มิ.ย.2563 
 

ตลอดปี 
มี.ค.2564 

 
 

2,000 

 
 
สงบ,จินต์จุฑา 
ครูประจ าชั้น/
อาจารย์ที่
ปรึกษา/
ครูผู้สอน 

- การเยี่ยมบ้านนักเรียน 
   1. ประชุมครู 
   2. จัดเตรียมเอกสารและแบบฟอร์มการเยี่ยมบ้าน 
   3. ก าหนดเวลาและรูปแบบในการออกเยี่ยมบ้าน 
   4. ครูทุกคนออกเยี่ยมบ้านตามโครงการร้อย
เปอร์เซ็นต์ 
    5. น าข้อมูลจากการเยี่ยมบ้านมาคัดกรองนักเรียน 
    6. จัดกิจกรรมที่ได้คัดกรองนักเรียนให้ได้รับการ
ส่งเสริมและพัฒนาต่อยอด 

 
พ.ค. 2563 
พ.ค.2563 
มิ.ย.2563 
มิ.ย.2563 

 
ตลอดปี 
ตลอดปี 

 
- 
 
 
 
 
 
 

 
น.ส.จินต์จุฑา 
  บุญรัตน์ 
ครูประจ าชั้น/
อาจารย์ที่
ปรึกษา/
ครูผู้สอน 

- ป้องกันแก้ไขปัญหาตามสภาพจริง 
  1. ป้องกันแก้ไขปัญหา 
  2. กิจกรรมแนะแนวการศึกษา  
  3. ป้องกัน แก้ปัญหา ส่งต่อ 
  4. ติดตามผล 
  5. วัดผลประเมินผลและรายงานผล 

 
ตลอดปี 
ตลอดปี 
ตลอดปี 
ตลอดปี 
มี.ค.2564 

 
 

1,000 
1,000 

 
 

 
 
สงบ 
จินต์จุฑา 
 
 

รวม 5,000  

 
 
 
 
 



110 

 
5. กิจกรรมและวิธีด าเนินการ  
 

กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

การคัดกรองนักเรียน พฤษภาคม 1,000 นางสาวจินต์จุฑา  บุญรัตน์ 
ประชุมผู้ปกครองและเครือข่าย
ผู้ปกครองนักเรียน 

พฤษภาคม 2,000 นางสงบ  เหลื่อมกลาง 
นางสาวจินต์จุฑา  บุญรัตน์ 

การเยี่ยมบ้าน มิถุนายน - ครูประจ าชั้น 
กิจกรรมแนะแนวการศึกษา กุมภาพันธ์ 1,000 นางสงบ  เหลื่อมกลาง 

แนะแนว ป้องกัน แก้ปัญหา ส่งต่อ ตลอดปี 1,000 นางสาวจินต์จุฑา  บุญรัตน์ 
รวม 5,000  

 
 
6. งบประมาณ ปีงบประมาณ  2562    จ านวน  5,000 บาท   
 

ที ่ รายการ จ านวน ราคา/หน่วย 
รวม 

(บาท) 

1 การคัดกรองนักเรียน ตามสภาพจริง 1,000 1,000 

2 ประชุมผู้ปกครองและเครือข่าย
ผู้ปกครองนักเรียน 

2 2,000 2,000 

3 การเยี่ยมบ้าน 1 - - 
4 กิจกรรมแนะแนวการศึกษา 1 1,000 1,000 

5 แนะแนว ป้องกัน แก้ปัญหา ส่งต่อ ตามสภาพจริง 1,000 1,000 

รวม  5,000 5,000 
 

 
7. บุคลากร/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
     7.1 ครู/บุคลากร 
     7.2 ชุมชน 
     7.3 องค์กรภาครัฐและเอกชน 
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8. การประเมินผล 

 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 

1. การรู้จักนักเรียนเป็น รายบุคคล 

-   การศึกษาข้อมูลนักเรียนเป็น  
    รายบุคคล 

-   การเยี่ยมบ้าน 

-   การสังเกต  สอบถาม 

    การสัมภาษณ์ การทดสอบ 

 
-  สังเกต 
-  สอบถาม   
- สัมภาษณ์ 
- ทดสอบ 

 

 
- แบบสังเกต 
-  แบบสอบถาม   
- แบบสัมภาษณ์ 
- แบบทดสอบ 

 

2. การคัดกรองนักเรียน 

 
- คัดกรอง 
  

- แบบคัดกรอง 
 

3. การส่งเสริมและการพัฒนา 

-   กิจกรรมโฮมรูม 

-   การประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน 

-   กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาทักษะ  
    ชีวิตที่หลากหลาย 

 
-  สังเกต 
-  สอบถาม   
- สัมภาษณ์ 
 

 
- แบบสังเกต 
-  แบบสอบถาม   
- แบบสัมภาษณ์ 
 

4. การป้องกันช่วยเหลือและแก้ไข 

-  การให้ค าปรึกษาเบื้องต้น 

-  กิจกรรมซ่อมเสริม 

- กิจกรรมเสริมหลักสูตร 

- กิจกรรมในห้องเรียน 

- การสื่อสารกับผู้ปกครอง 

- การส่งต่อนักเรียนที่สอดคล้องกับสภาพปัญหา 

 
-  สังเกต 
-  สอบถาม   
- สัมภาษณ์ 
 

 

 
- แบบสังเกต 
-  แบบสอบถาม   
- แบบสัมภาษณ์ 
 

 

5. เครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน 

-  ผู้ปกครอง  ชุมชนมีส่วนร่วมในงานระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 

 

 
-  สังเกต 
-  สอบถาม   
- สัมภาษณ์ 

 
- แบบสังเกต 
-  แบบสอบถาม   
- แบบสัมภาษณ์ 
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9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
     9.1 ด้านผลผลิต (Output) 

   9.1.1  นักเรียนทุกคนได้รับการพัฒนาทางด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์และสังคม  

   9.1.2  มีความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียน  ผู้ปกครอง  ชุมชน  
 

     9.2 ด้านผลลัพธ์ (Outcomes) 
   9.2.1  นักเรียนมีการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ 

9.2.2  นักเรียนเรียนรู้อย่างมีความสุข 
9.2.3  โรงเรียนมีการด าเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ 

 
 
 
 ลงชื่อ                                      ผู้เสนอโครงการ 

           (นางสงบ  เหลื่อมกลาง) 
                    คร ู

 

  
 

 

 ลงชื่อ                                      หัวหน้ากลุ่ม/สาระ 
        (นายธ ารงเกียรติ  ขามจัตุรัส) 
       หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป 
 
 

 

 

 ลงชื่อ                                     ผู้เห็นชอบโครงการ 
          (นางสงบ  เหลื่อมกลาง) 
      ผูช้่วยผู้อ านวยการสถานศึกษา   

 

  
 

 

 ลงชื่อ                                     ผู้อนุมัติ     
            (นางนงค์นุช  คชา) 

   ผู้อ านวยการโรงเรียนร่วมราษฎร์วิทยานุกูล 
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ชือ่โครงการ     สาธารณูปโภคในโรงเรียน 
แผนงาน      บริหารทั่วไป 
สนองยุทธศาสตร์ สพฐ.    ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4  
สนองจุดเน้น สพป.ชย.3    ข้อที่ 10 , 14  และ  15    
สนองกลยุทธ์โรงเรียน     กลยุทธ์ที่ 3. ข้อที่ 1 และ 2   
ลักษณะโครงการ    โครงการใหม่ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ    นายภาณุพงศ ์ โคนชัยภูมิ  
ระยะเวลาด าเนินการ    ปีการศึกษา 2563 
 

 

1. หลักการและเหตุผล 
โรงเรียนร่วมราษฎร์วิทยานุกุล  เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 2 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  มี

นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษาจ านวนมาก  จึงเป็นภารกิจที่ส าคัญอย่างยิ่งที่ โรงเรียนจะต้องมีการ
บริหารจัดการเพื่อส่งเสริม  สนับสนุนให้กระบวนการจัดการศึกษาของโรงเรียนประสบผลส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ตั ้งไว้  ซึ่งจะส่งผลให้การบริหารจัดการมีคุณภาพ  และผลสัมฤทธิ์ของ
นักเรียนดีขึ้น  ดังนั้นโรงเรียนร่วมราษฎร์วิทยานุกุล  จึงได้จัดท าโครงการค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภค  เพื่อ
เป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการเกี่ยวกับค่าไฟฟ้า  ค่าน้ าประปา และค่าบริการอินเตอร์เน็ตเพื่อใช้
พัฒนาการจัดการศึกษา 

 
2. วัตถุประสงค์ 
     2.1  เพื่อใช้จ่ายค่าไฟฟ้า  ค่าน้ าประปา  ค่าบริการอินเตอร์เน็ตของโรงเรียนกระบวนการจัด 

                 กิจกรรมการเรียนการสอนให้เกิดประสิทธิภาพแก่ผู้เรียนยิ่งขึ้น 

     2.2  เพื่อสนับสนุนส่งเสริมการบริการจัดการศึกษา  
2.3  เพ่ือให้การบริหารจัดการด้านสาธารณูปโภคภายในโรงเรียนเป็นไปด้วยความถูกต้องตาม 
      ระเบียบการของทางราชการ 

 
3. เป้าหมาย  
     3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ   

3.1.1 จัดสรรค่าสาธารณูปโภคเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายค่าไฟฟ้า  ค่าน้ าประปา  ค่าบริการ 
        อินเตอร์เน็ตของโรงเรียนได้อย่างเพียงพอ 
3.1.2 นักเรียน ครูและบุคลากรทุกคนในโรงเรียนได้รับการสนับสนุนให้มีสาธารณูปโภค 
        อย่างเพียงพอและเหมาะสม 
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          3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ   

3.2.1  การใช้จ่ายงบประมาณของโรงเรียนมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด 
3.2.2  การจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ 

 
4. แผนการปฏิบัติงานประจ าปี (วิธีด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน) 
 

ที ่
ขั้นตอน 

การด าเนินงาน 

ช่วงระยะเวลาด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ เมษายน 2563 – มีนาคม 2564 

เม
.ย.

 

พ.
ค.

 

มิ.
ย. 

ก.
ค.

 

ส.ค
. 

ก.
ย. 

ต.
ค.

 

พ.
ย. 

ธ.ค
. 

ม.
ค.

 

ก.
พ.

 

มี.
ค.

 

1 ประชุมชี้แจงคณะครู             ผู้อ านวยการโรงเรียน 

2 แต่งตั้งคณะท างาน             ผู้อ านวยการโรงเรียน 

3 ขออนุมัติโครงการ             

นายภาณุพงศ์ โคนชัยภูมิ 

4 ด าเนินงานตาม
โครงการ 

            

5 ประเมินโครงการ             

6 สรุปผลโครงการ             

7 รายงานผลโครงการ             
 
5. กิจกรรมและวิธีด าเนินการ  
 

กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1. ค่าไฟฟ้า ปีงบประมาณ 
2563 (เม.ย.-ก.ย.) 
– ปีงบประมาณ 
2564 (ต.ค.-มี.ค.) 

  
นายภาณุพงศ์ โคนชัยภูมิ 2. ค่าน้ าประปา  

3. ค่าบริการอินเตอร์เน็ต  

รวม 110,000  
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6. งบประมาณ ปีงบประมาณ  2563   จ านวน  110,000   บาท   
 

ที ่ รายการ จ านวน ราคา/หน่วย 
รวม 

(บาท) 

1 ค่าไฟฟ้า   ≈ 70,000 
2 ค่าน้ าประปา   ≈ 30,000 

3 ค่าบริการอินเตอร์เน็ต    ≈ 10,000 

รวม    ≈ 110,000 
 
7. บุคลากร/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
     โรงเรียนร่วมราษฎร์วิทยานุกูล  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3  
 

8. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการ/เครื่องมือ ข้อมูลที่ต้องการ 

1. ร้อยละ 90  ของนักเรียน  ครู  และ
บุคลากรเห็นความส าคัญและตระหนักถึง
คุณค่าในการใช้สาธารณูปโภคอย่าง
ประหยัด   

- การสังเกต  
- สัมภาษณ์ 
- แบบส ารวจ 

ผ่านเกณฑ์ไม่ต่ ากว่า ร้อยละ 90   

2.  โรงเรียนมีการใช้สาธารณูปโภคอย่าง
เพียงพอส าหรับการบริหารจัดการพัฒนา
การศึกษาภายในโรงเรียน         

- การสังเกต  
- สัมภาษณ์ 
- แบบส ารวจ 

 นักเรียน  ครูและบุคลากรใน
โรงเรียนมีการใช้สาธารณูปโภค ที่
เพียงพอและเหมาะสมต่อการ
ปฏิบัติงาน 

3. ร้อยละ 90  ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมี
ความพึงพอใจต่อโครงการ  

แบบส ารวจความ            
พึงพอใจ 

ผ่านเกณฑ์ไม่ต่ ากว่า ร้อยละ 90 
 

 
 

 

9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
9.1  โรงเรียนมีการบริหารจัดการค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภคอย่างเป็นระบบ 
9.2  สถานศึกษามีการพัฒนาให้เป็นฐานการเรียนรู้ที่สมบูรณ์ท้ังด้านวิทยบริการ และ 
      สาธารณูปโภคท่ีเพียงพอต่อการจัดการศึกษาภายในโรงเรียน 

 9.3  มีการบริหารจัดการด้านสาธารณูปโภคภายในโรงเรียนเป็นไปด้วยความถูกต้องตามระเบียบ 
       ราชการ 
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 ลงชื่อ                                         ผู้เสนอโครงการ 

           (นายภาณุพงศ์  โคนชัยภูมิ) 
                      คร ู

 

  
 

 

 ลงชื่อ                                         หัวหน้ากลุ่ม/สาระ 
          (นายธ ารงเกียรติ ขามจัตุรัส) 
         หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป 

 

  
 

 

 ลงชื่อ                                        ผู้เห็นชอบโครงการ 
             (นางสงบ  เหลื่อมกลาง) 
          ผูช้่วยผู้อ านวยการสถานศึกษา   

 

  
 
 

 

 ลงชื่อ                                     ผู้อนุมัติ     
             (นางนงค์นุช  คชา) 

   ผู้อ านวยการโรงเรียนร่วมราษฎร์วิทยานุกูล 
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ชื่อโครงการ     เฝ้าระวังป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  
แผนงาน      บริหารทั่วไป 
สนองยุทธศาสตร์ สพฐ.    ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ข้อที่ 2 
สนองจุดเน้น สพป.ชย.3    ข้อที่ 14    
สนองกลยุทธ์โรงเรียน     กลยุทธ์ที่ 1. ข้อที่  5 
ลักษณะโครงการ    โครงการใหม่ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ    นางพรรณิภา  ไกยวงค์ และนางสมคิด  ค าภีระ 
ระยะเวลาด าเนินการ    ปีการศึกษา  2563  
 

 
1. หลักการและเหตุผล 
 เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดอย่างรุนแรงของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  (COVID-19)  
มีการแพร่ระบาดในหลายประเทศรวมถึงประเทศไทย  และส่งผลกระทบต่อสุขภาพของนักเรียน  ครู 
บุคลากร ผู้ปกครอง และประชาชนทั่วไป  ทั้งนี้การเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคในส่วนของโรงเรียน
จ าเป็นต้องมีการด าเนินการให้ความรู้   ค าแนะน า  การดูแลเฝ้าระวังป้องกันตนเอง  และจัดหาวัสดุอุปกรณ์ 
ป้องกันการระบาดตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสุข 

 โรงร่วมราษฎร์วิทยานุกูลตระหนักถึงความปลอดภัยในชีวิตของบุคลากรในสังกัดและผู้มาติดต่อ
ราชการ  ที่ได้รับความเสี่ยงผลกระทบจากการแพร่ระบาดดังกล่าว  จึงได้จัดท าโครงการเฝ้าระวังป้องกันโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  ขึ้น 
 
2. วัตถุประสงค์ 
   2.1  เพ่ือเสริมสร้างความเข้าใจแก่นักเรียนเกี่ยวกับโรคและการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
                 2019 (COVID-19) 

2.2  เพ่ือจัดหาวัสดุอุปกรณ์ สารเคมีในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
 

3. เป้าหมาย  
     3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ   

3.1.1   นักเรียนโรงเรียนร่วมราษฎร์วิทยานุกูลร้อยละ 100  ได้รับหน้ากากอนามัย 
 3.1.2   โรงเรียนจัดเตรียมอุปกรณ์ล้างมือ น้ ายาท าความสะอาดและบรรจุภัณฑ์ที่ 
          เกี่ยวข้อง   
 3.1.3   โรงเรียนมีอุปกรณ์วัดอุณหภูมิร่างกายไว้บริการ จ านวน  2  เครื่อง 
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        3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ   
   3.1.1 นักเรียนร้อยละ 100  มีความรู้ความเข้าใจแก่เกี่ยวกับโรคและการป้องกันโรคติด 
                             เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
  3.1.2 โรงเรียนมีมาตรการมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
                             (COVID-19)  
 

4. แผนการปฏิบัติงานประจ าปี (วิธีด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน) 

ที ่
ขั้นตอน 

การด าเนินงาน 
 

ช่วงระยะเวลาด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ มิถุนายน 2563 – มีนาคม 2564 

มิ.
ย. 

ก.
ค.

 

ส.ค
. 

ก.
ย. 

ต.
ค.

 

พ.
ย. 

ธ.ค
. 

ม.
ค.

 

ก.
พ.

 

มี.
ค.

 

1 ประชุมชี้แจงคณะครู           ผู้อ านวยการโรงเรียน 
2 แต่งตั้งคณะท างาน           ผู้อ านวยการโรงเรียน 

3 ขออนุมัติโครงการ           นางพรรณิภา  ไกยวงค์ 

4 ด าเนินงานตาม
โครงการ 
4.1 จัดท ามาตรการเฝ้า
ระวังและป้องกันโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19)  
4.2 จัดหาหน้ากาก
อนามัย 
4.3 จัดหาอุปกรณ์ล้าง
มือ น้ ายาท าความ
สะอาด 
4.4 จัดหาอุปกรณ์วัด
อุณหภูมิร่างกาย 
4.5 สร้างความรู้ความ
เข้าใจให้กับนักเรียน 

           
 
 
 
 
นางพรรณิภา  ไกยวงค์         
นางสมคิด  ค าภีระ 
คณะครูทุกคน 

5 ประเมินโครงการ           
นางพรรณิภา  ไกยวงค์ 
นางสมคิด  ค าภีระ 

6 สรุปผลโครงการ           

7 รายงานผลโครงการ           
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5. กจิกรรมและวิธีด าเนินการ  
 

กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1. จัดท ามาตรการเฝ้าระวังและ
ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) และด าเนินการ
ประชาสัมพันธ์ 

 1,000  
 
นางพรรณิภา  ไกยวงค์ 
นางสมคิด  ค าภีระ 

2. จัดหาหน้ากากอนามัย  10,000 
3. จัดหาอุปกรณ์ล้างมือและน้ ายาท า
ความสะอาด 

 12,000 

4. จัดหาอุปกรณ์วัดอุณหภูมิร่างกาย  6,000 
5. สร้างความรู้ความเข้าใจให้กับ
นักเรียน 

 1,000 คณะครู 

รวม 30,000  

 
 
6. งบประมาณ ปีงบประมาณ  2563   จ านวน   30,000  บาท  *งบเงินอุดหนุน 
 

ที ่ รายการ จ านวน ราคา/หน่วย 
รวม 

(บาท) 

1 จัดท ามาตรการเฝ้าระวังและป้องกันโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
และด าเนินการประชาสัมพันธ์ 

1 1,000 1,000 

2 จัดหาหน้ากากอนามัย 500 20 10,000 

3 จัดหาอุปกรณ์ล้างมือและน้ ายาท าความ
สะอาด 

300 40 12,000 

4 จัดหาอุปกรณ์วัดอุณหภูมิร่างกาย 2 3,000 6,000 

5 สร้างความรู้ความเข้าใจให้กับนักเรียน 1 1,000 1,000 
รวม 30,000 
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7. บุคลากร/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
        โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลกะฮาด 

โรงพยาบาลเนินสง่า 
 
8. การประเมินผล 

 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 

1. นักเรียนสามารถดูแลและป้องกันตนเองเบื้องต้นเพ่ือ
ระวังและป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019                
(COVID-19) 
2. โรงเรียนมีวัสดุอุปกรณ์  สารเคมีในการป้องกันโรค           
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) อย่างเพียงพอ 
 

- การสังเกต 
 
 
- การส ารวจ 

- แบบสังเกต 
 
 
- แบบส ารวจ 

 
 
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
    9.1 ด้านผลผลิต (Output) 
  9.1.1  นักเรียนโรงเรียนร่วมราษฎร์วิทยานุกูลสามารถดูแลและป้องกันตนเองเบื้องต้น 
                             เพ่ือระวังและป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

9.1.2  โรงเรียนมีวัสดุอุปกรณ์  สารเคมีในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  
        (COVID-19) อย่างเพียงพอ 

 
    9.2 ด้านผลลัพธ์ (Outcomes) 
  9.2.1  นักเรียนโรงเรียนร่วมราษฎร์วิทยานุกูลมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคและ 

        การป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  2019  (COVID-19) 
  9.2.2  โรงเรียนมีมาตรการมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  2019 
                             (COVID-19)  
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 ลงชื่อ                                         ผู้เสนอโครงการ 

          (นางพรรณิภา  ไกยวงค์) 
                    คร ู

 

  
 

 

 ลงชื่อ                                         หัวหน้ากลุ่ม/สาระ 
         (นายธ ารงเกียรติ  ขามจัตุรัส) 
         หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป 

 

  
 

 

 ลงชื่อ                                       ผู้เห็นชอบโครงการ 
          (นางสงบ  เหลื่อมกลาง) 
      ผูช้่วยผู้อ านวยการสถานศึกษา   

 

  
 
 

 

 ลงชื่อ                                       ผู้อนุมัติ     
            (นางนงค์นุช  คชา) 

   ผู้อ านวยการโรงเรียนร่วมราษฎร์วิทยานุกูล 

 

 
      
 


