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โครงการ/งาน ปีงบประมาณ 2563 
กลุ่มกิจการนักเรียน 

โรงเรียนท่าแร่ศึกษา  สพม. เขต 23 
............................................................................................................................. ................................................ 

ชื่อโครงการ     ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
สนองนโยบาย สพฐ. นโยบายที่ 4  ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน 

และลดความเหลื่อมล ้าทางการศึกษา   
ตัวช้ีวัด    7. สถานศึกษามีระบบการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียนและการแนะแนวที่มี 

ประสิทธิภาพ 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน ข้อที่ 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก้าหนด 
4) สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม 

สนองกลยุทธ์โรงเรียน  ข้อที่ 2 สร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมพื นฐาน 12 ประการ ส้านึกในความเป็น 
ชาติไทยและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรสถานศึกษา  (2.2 พัฒนาระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียนด้วยเครื่องมือและวิธีการที่หลากหลายเหมาะสม) 

ผู้รับผิดชอบโครงการ   นายณัฐชาติ  ลือแสน  
ลักษณะโครงการ     ต่อเนื่อง 
สถานที่ด าเนินงาน     โรงเรียนท่าแร่ศึกษา 
ระยะเวลาด าเนินงาน    พ.ย. 62 – ก.ย. 2563 
งบประมาณ  6,800 บาท 
 
1. หลักการและเหตุผล 

การพัฒนานักเรียนให้บุคคลที่มีคุณภาพทั งด้านร่างกาย  จติใจ  สติปัญญาความสามารถ  คุณธรรม
จริยธรรม และมีวิถีชีวิตที่เป็นสุขตามสังคมที่มุ่งหวัง  นอกจากจะด้าเนินการด้านการส่งเสริมสนับสนุนนักเรียนแล้ว 
การป้องกันและการช่วยเหลือแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ซึ่งนักเรียนโรงเรียนท่าแร่ศึกษามีจ้านวนมากที่จะต้องมีการดูแล
ช่วยเหลือ 
 
2. วัตถุประสงค์ 

เพ่ือพัฒนานักเรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรม มีระเบียบวินัย มีอนามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงอยู่ร่วมกับสังคมด้วย
ความสงบสุข 
 
3. เป้าหมาย 
 3.1 ผลผลิต (Outputs) 
                นักเรียนร้อยละ 80 มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
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 3.2 ผลลัพธ์ (Outcomes) 
                 -นักเรียนร้อยละ 100 ได้รับการดูแลและช่วยเหลือจากอาจารย์ที่ปรึกษาอย่างใกล้ชิด 
                 -บ้านและโรงเรียนร่วมกันแก้ปัญหาที่อาจเกิดขึ นกับนักเรียนได้อย่างทันท่วงที 
 
4. การด าเนินการ กิจกรรมหลัก และประเภทงบประมาณ 
 

กิจกรรมหลัก 
งบประมาณ 

รวม 
งบประมาณ 

ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ตอบ
แทน 

ใช้สอย วัสดุ 

 
กิจกรรมที่ 1 เยี่ยมบ้านนักเรียน 
 
กิจกรรมที่ 2 คัดกรองนักเรียน 

  
5,000 

 

 
 
 

1,800 

 
5,000 

 
1,800 

 
2 ภาคเรียน 
 
2 ภาคเรียน 

   
นายณัฐชาติ  ลือแสน 
 
 
 

รวมทั งสิ น    6,800   

 
5. สถานที่ด าเนินการ  โรงเรียนท่าแร่ศึกษา  
 
6. ระยะเวลาด าเนินการ  พ.ย. 62 – ก.ย. 63 
 
7. การประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ 
 

ตัวบ่งชี สภาพความส้าเร็จ วิธีประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
ผลผลิต (Outputs)   
-นักเรียนร้อยละ 100 ได้รับการดูแลและช่วยเหลือ
จากอาจารย์ที่ปรึกษาอย่างใกล้ชิด 
-บ้านและโรงเรียนร่วมกันแก้ปัญหาที่อาจเกิดขึ นกับ
นักเรียนได้อย่างทันท่วงที 

 
-สังเกต   บันทึกพฤติกรรม
นักเรียน 
-สังเกต บันทึกการเยี่ยมบ้าน
นักเรียน 

 
-แบบสอบถาม 
 
-แบบบันทึกเยี่ยมบ้าน 
 

ผลลัพธ์ (Outcomes) 
นักเรียนร้อยละ 80 มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 

 
-บันทึกพฤติกรรมนักเรียน  
-สอบถาม 

 
-แบบบันทึก   
-แบบสอบถาม 
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8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 นักเรียนมีความรู้คู่คุณธรรม มีระเบียบวินัย มีอนามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงอยู่ร่วมกับสังคมด้วยความสงบสุข 
 

 
ลงชื่อ    ผู้เสนอโครงการ            

                  (นายณัฐชาติ  ลือแสน) 
  
 
ลงชื่อ    ผู้ตรวจสอบโครงการ            

                   (นายประวัติ  คุณแสน) 
  รก.รองผู้อ้านวยการกลุ่มกิจการนักเรียน 
 
 
ลงชื่อ     ผู้เห็นชอบโครงการ            

                    (นายนุรักษ์  บุญร่วม) 
                                                   รก.รองผู้อ้านวยการกลุ่มงบประมาณและแผนงาน   
                                                           
 

 สิบเอก               ผู้อนุมัติโครงการ 
                                                                    (เกษมศักดิ์  ทองสุ) 
                                                             ผู้อ้านวยการโรงเรียนท่าแร่ศึกษา 
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โครงการ/งาน ปีงบประมาณ 2563 
กลุ่มกิจการนักเรียน 

โรงเรียนท่าแร่ศึกษา  สพม. เขต 23 
.......................................................................................................................................................... ........................ 
ชื่อโครงการ     ซื้อวัสดุอุปกรณ์ส านักงานกิจการนักเรียน 
สนองนโยบาย สพฐ. นโยบายที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน

และลดความเหลื่อมล ้าทางการศึกษา   
ตัวช้ีวัด    5. สถานศึกษา ได้รับการพัฒนาให้มีมาตรฐานอย่างเหมาะสมตามบริบท ด้านประเภท  

ขนาด และพื นที่ 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ (ข้อที่ 2.5 จัด 

สภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ) 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน  ข้อที่  1  พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพตามหลักปรัชญาของ 

เศรษฐกิจพอเพียงและศาสตร์พระราชา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นายประวัติ   คุณแสน 
ลักษณะโครงการ     ต่อเนื่อง 
สถานที่ด าเนินงาน     โรงเรียนท่าแร่ศึกษา 
ระยะเวลาด าเนินงาน    พ.ย. 62 – ก.ย. 63 
งบประมาณ  17,000 บาท 
1. หลักการและเหตุผล 

การบริหารงานกิจการนักเรียนยังไม่คล่องตัวเนื่องจากห้องยังขาดวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในส้านักงานจึง
จ้าเป็นต้องจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ในการท้างาน อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

2. วัตถุประสงค์ 
เพ่ือให้กลุ่มงานกิจการนักเรียนมีวัสดุ อุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน  

 

3. เป้าหมาย 
 3.1 ผลผลิต (Outputs) 

งาน/โครงการ ร้อยละ 80 ประสบผลส้าเร็จตามเป้าหมายในแผนปฏิบัติการ 
 3.2 ผลลัพธ์ (Outcomes) 

มีวัสดุ-อุปกรณ์ส้าหรับบริหารส้านักงานอย่างเพียงพอร้อยละ 80 
4. การด าเนินการ กิจกรรมหลัก และประเภทงบประมาณ 

กิจกรรมหลัก 
งบประมาณ 

รวม 
งบประมาณ 

ระยะเวลา 
ด้าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ตอบ
แทน 

ใช้สอย วัสดุ 

กิจกรรมที่ 1 จัดซื อวัสดุอุปกรณ์   17,000 
 

17,000 
 

2 ภาคเรียน 
 

นายประวัติ  คุณแสน 
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รวมทั งสิ น    17,000   
 
5. สถานที่ด าเนินการ  โรงเรียนท่าแร่ศึกษา  
6. ระยะเวลาด าเนินการ  พ.ย. 62 – ก.ย. 63 
7. การประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ 

ตัวบ่งชี สภาพความส้าเร็จ วิธีประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
ผลผลิต (Outputs)   
งาน/โครงการ ร้อยละ 80 ประสบผลส้าเร็จตาม
เป้าหมายในแผนปฏิบัติงบประมาณ 

 
สังเกต 

 

 
แบบสังเกต 

 
ผลลัพธ์ (Outcomes) 
มีวัสดุ-อุปกรณ์ส้าหรับบริหารส้านักงานอย่าง
เพียงพอร้อยละ 80 

 
สังเกต 

 
แบบสังเกต 

 
8. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 การบริหารงานในฝ่ายมีความคล่องตัว มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ น 

 
 
ลงชื่อ     ผู้เสนอโครงการ 
      (นายประวัติ   คุณแสน) 
 
 
ลงชื่อ     ผู้ตรวจสอบโครงการ 
       (นายประวัติ  คุณแสน) 
รก.รองผู้อ้านวยการกลุ่มกิจการนักเรียน 
 

 
ลงชื่อ                          ผู้เห็นชอบโครงการ 
       (นายนุรักษ์  บุญร่วม) 

                                                      รก.รองผู้อ้านวยการกลุ่มงบประมาณและแผนงาน 
 
 

 สิบเอก    ผู้อนุมัติโครงการ 
          (เกษมศักดิ์  ทองสุ) 
   ผู้อ้านวยการโรงเรียนท่าแร่ศึกษา 
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โครงการ/งาน ปีงบประมาณ 2563 
กลุ่มกิจการนักเรียน 

โรงเรียนท่าแร่ศึกษา  สพม. เขต 23 
ชื่อโครงการ      โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 
สนองนโยบาย สพฐ.  นโยบายที่ 3  ด้านการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ 
ตัวช้ีวัด   6. ผู้เรียนทุกคนมีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองให้มีสุขภาวะที่ดี สามารถ 

ด้ารงชีวิตอย่าง มีความสุขทั งด้านร่างกายและจิตใจ 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน  ข้อที่ 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ฃอง 

ผู้เรียน (4) สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน  กลยุทธ์หลักที่ 2 สร้างเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ค่านิยมหลัก 12 ประการ  
         ส้านึกในความเป็นชาติไทยและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรสถานศึกษา  
ผู้รับผิดชอบ    นางขนิษฐา  ศรีวรกุล       
ลักษณะของโครงการ (   )  ใหม่ ( / )  ต่อเนื่อง 
งบประมาณ    7,200 บาท 
1.   หลักการและเหตุผล 

การที่นักเรียนมีสุขภาพดีทั งทางร่างกายและจิตใจ   จะท้าให้นักเรียนสามารถปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อม
ต่างๆ และมีวิธีการแก้ปัญหาได้ดี อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขและพร้อมที่จะร่วมกิจกรรมการเรียนการสอนใน
โรงเรียนและปรับปรุงตนเองในด้านต่าง ๆ  ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2.  วัตถุประสงค์ 
          นักเรียนมีสุขภาพอนามัยแข็งแรง   มีสุขภาพจิตดีและมีความสุข 
3.  เป้าหมาย 
 3.1  ผลผลิต  ( Outputs ) 

1.  นักเรียนมากกว่าร้อยละ 65  มีน ้าหนักส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐาน 
  2.  นักเรียนมากกว่าร้อยละ 75  มีการดูแลสุขภาพอนามัยที่ดีและออกก้าลังกายสม่้าเสมอ 

3.2  ผลลัพธ์  ( Outcomes ) 
1.  นักเรียนมีสุขนิสัยที่ดีในการดูแลสุขภาพและออกก้าลังกายสม่้าเสมอ 

  2.  นักเรียนมีน ้าหนักส่วนสูงและสมรรถภาพตามเกณฑ์ 
4.  กิจกรรมการด าเนินงานและรายละเอียดการใช้งบประมาณ (แยกเป็นรายกิจกรรมที่มีในโครงการเรียงราย
กิจกรรม)  

4.1) วิธีด้าเนินการ 
 

กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลาด าเนินการ 
งบประมาณ

(บาท) 
ผู้รับผิดชอบ 
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1. จัดซื อยารักษาโรคและ 
   อุปกรณ์อ่ืนๆที่จ้าเป็น 
2. ส่งต่อผู้ป่วยไปยัง 
   สถานพยาบาลอื่นๆ 
3. การเฝ้าระวังภาวะ 
   ทุพโภชนาการ 
4. ฟันสะอาดเหงือกแข็งแรง 
5. ป้องกันโรคไข้เลือดออก 

 
พ.ย.62-ก.ย.63 

 
พ.ย.62-ก.ย.63 

 
ธ.ค.62-ก.ย.63 

ก.ค.63 
พ.ย.62-ก.ย.63 

 
5,000 

 
500 

 
700 
500 
500 

 
นางขนิษฐา 

 

 
4.2) ค่าใช้จ่าย 

ใช้งบประมาณทั งสิ น 7,200  บาท จ้าแนกตามรายการใช้จ่าย และแหล่งงบประมาณ ได้ดังนี  

ที ่
กิจกรรมและค าชี้แจง 
การใช้งบประมาณ 

        งบประมาณ 
รวมงบ 

ประมาณ 
ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ ตอบ

แทน 
ใช้สอย วัสดุ 

 1. จัดซื อยารักษาโรคและ 
   อุปกรณ์อ่ืนๆที่จ้าเป็น 
2. ส่งต่อผู้ป่วยไปยัง 
   สถานพยาบาลอื่นๆ 
3. การเฝ้าระวังภาวะ 
   ทุพโภชนาการ 
4. ฟันสะอาดเหงือกแข็งแรง 
7. ป้องกันโรคไข้เลือดออก 

  
 
 

500 
 
 
 
 

 
6,000 

 
 
 

 700 
500 
500 

 
5,000 

 
500 

 
 700 
 500 

500 
 

 
พ.ย.62- ส.ค.63 

 
พ.ย.62-ก.ย.63 

 
ธ.ค.62-ก.ย.63 

ก.ค.63 
พ.ย.62-ก.ย.63 

 
นางขนิษฐา 
    ศรีวรกุล 

     7,200   
 
5.  สถานที่ด าเนินการ   
 โรงเรียนท่าแร่ศึกษา 
6.  ระยะเวลาด าเนินการ   
 ตุลาคม  2562 – กันยายน 2563 
7.    การประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ  

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

ผลลัพธ์ (Out comes)   
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1.  นักเรียนมีสุขนิสัยที่ดีในการ
ดูแลสุขภาพ 

 2.  นักเรียนมีน ้าหนักส่วนสูง
และสมรรถภาพตามเกณฑ์ 
ผลผลิต( Outputs ) 
      1.  นักเรียนมากกว่าร้อยละ 65  
มีน ้าหนักส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐาน 
      2.  นักเรียนมากกว่าร้อยละ 75  
มีการดูแลสุขภาพอนามัยที่ดีและออก
ก้าลังกายสม่้าเสมอ 

- ตรวจสุขภาพนักเรียน  
สอบถามและบันทึกสุขภาพ
นักเรียนรายคน 

- ชั่งน ้าหนักวัดส่วนสูงและหาค่า 
BMI 

 
 

- ตรวจสุขภาพนักเรียน  
สอบถามและบันทึกสุขภาพ
นักเรียนรายคน 

- แบบบันทึกสุขภาพนักเรียนรายคน
ของครูที่ปรึกษาและแบบบันทึกการ
ใช้ห้องพยาบาล 

- แบบบันทึกน ้าหนักส่วนสูงนักเรียน 
 
 
 
แบบบันทึกสุขภาพนักเรียนรายคน
ของครูที่ปรึกษาและแบบบันทึก
การใช้ห้องพยาบาล 

 
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

-  นักเรียนมีสุขนิสัยที่ดีในการดูแลสุขภาพ 
 -  นักเรียนมีน ้าหนักส่วนสูงและสมรรถภาพตามเกณฑ์ 
 
 

ลงชื่อ                           ผูเ้สนอโครงการ                  
                     (นางขนิษฐา  ศรีวรกุล)                                                
               
                                                               ลงชื่อ     ผู้ตรวจสอบโครงการ 
                                                                      (นายประวัติ  คุณแสน) 
                                                            รก.รองผู้อ้านวยการกลุ่มกิจการนักเรียน                                                   
 

ลงชื่อ     ผู้เห็นชอบโครงการ 
                                                                      (นายนุรักษ์  บุญร่วม) 
                                                       รก.รองผู้อ้านวยการกลุ่มงบประมาณและแผนงาน 
 
 
                                                                สิบเอก                       ผู้อนุมัติโครงการ 
                                                                         (เกษมศักดิ์  ทองสุ) 
                                                                 ผู้อ้านวยการโรงเรียนท่าแร่ศึกษา 
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โครงการ /งาน ปีงบประมาณ  2563 
กลุ่มกิจการนักเรียน 

โรงเรียนท่าแร่ศึกษา   สพม.เขต 23                                                                    
............................................................................................................................. ..................................................... 
ชื่อโครงการ        พิธีไหว้ครู      
สนองนโยบาย สพฐ.   นโยบายที่ 1  ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ 
ตัวช้ีวัด   2. ร้อยละของผู้เรียน ที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงการมีทัศนคติท่ีดีต่อบ้านเมือง มีหลัก 

คิดท่ีถูกต้องเป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์  มี 
คุณธรรมอัตลักษณ์   มีจิตสาธารณะ   มีจิตอาสา   รับผิดชอบต่อครอบครัว  ผู้อ่ืน และ
สังคมโดยรวม ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย และรักษาศีลธรรม 

สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน  ข้อ 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ 
ผู้เรียน   (1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก้าหนด 

สนองกลยุทธ์โรงเรียน  ข้อที่ 1 พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพตามหลักปรัชญาของ 
เศรษฐกิจพอเพียงและศาสตร์พระราชา 
ข้อที่ 2 สร้างเสริมคุณธรรม  จริยธรรม ค่านิยมหลัก 12 ประการ ส้านึกในความเป็นชาติ
ไทยและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรสถานศึกษา 
ข้อที่ 4 สร้างเสริมนักเรียนสืบสานขนบธรรมเนียมจารีตประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และรัก
ถิ่นเกิด 

ผู้รับผิดชอบโครงการ     น.ส.จิรัชยา  ทองธรากุล  

ลักษณะโครงการ   (   )  ใหม่ ( / )  ต่อเนื่อง 
ระยะเวลา  พฤษภาคม - มิถุนายน 2563 
งบประมาณ     6,000  บาท 
1.  หลักการและเหตุผล        
 ครู ต้องพัฒนาบุคลิกภาพตนเอง  เสริมพลังบุคลิกภาพบวก  เรียนรู้หลักจิตวิทยาลักษณะนิสัยและ
พฤติกรรมการแสดงออกของเด็ก  และกระท้าตนเป็นแบบอย่างที่ดี  เมื่อครูเต็มเปี่ยมไปด้วยบุคลิกทางบวกที่สง่า
งาม  เต็มด้วยเมตตาจิตและศักดิ์ศรี   พร้อมด้วยศักยภาพและบุคลิกภาพที่ทรงพลังในเชิงจัดการและบริหาร
ทรัพยากรในตนเองและในเด็กแล้ว  จะสามารถมองและฟังใจเด็กด้วยความรักและความเข้าใจ  ในความรู้สึกของ
เด็กและปฏิสัมพันธ์ทางบวกกับครู  จะช่วยให้เด็กมีค่านิยมคุณค่าและศักดิ์ศรีในตนเอง  มีคุณธรรม  จริยธรรม    
ความรักเคารพต่อคุณครูผู้มีพระคุณที่ให้ความรู้คู่คุณธรรม   ดังนั นทางโรงเรียนจึงเล็งเห็นความส้าคัญของกิจกรรม
วันไหว้ครู  ถือว่าเป็นกิจกรรมที่ควรส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนได้เข้ามีส่วนร่วมในกิจกรรมวันไหว้ครูที่ได้
กระท้ามาเป็นเวลาช้านานอย่างต่อเนื่อง  จนเป็นที่ยอมรับเป็นประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามที่นักเรียนควรยึดถือและ
ปฏิบัติต่อครูผู้มีพระคุณด้วยการแสดงออกด้วยการกราบไหว้ครู 
2.  วัตถุประสงค์ 
          1. เพื่อให้นักเรียนแสดงความเคารพ  ความกตัญญูกตเวทีต่อครูผู้มีพระคุณ 
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 2. เพ่ือให้นักเรียนแสดงออกในทางที่ถูกท่ีควร  ในโอกาสที่เหมาะสม 
 3. เพ่ือให้นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมระลึกถึงพระคุณของคุณครู 
 4. เพ่ือให้นักเรียนจัดพานดอกไม้ธูปเทียนในการอนุรักษ์ประเพณีอันดีงาม 
 
3.  เป้าหมาย 
     ผลผลิต (Outputs)   
          นักเรียนได้แสดงความเคารพ  ความรักต่อครูผู้มีพระคุณ 
     ผลลัพธ์  (Outcomes)   
  นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมวันไหว้ครูร้อยละ 100           
4.  กิจกรรมการด าเนินงานและรายละเอียดการใช้งบประมาณ  

4.1 วิธีด้าเนินการ 

กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลาด าเนินการ 
งบประมาณ

(บาท) 
ผู้รับผิดชอบ 

พิธีไหว้ครู มิ.ย. 63 6,000 น.ส.จิรัชยา   
ทองธรากุล 

 
4.2 ค่าใช้จ่าย 

ใช้งบประมาณทั งสิ น 6,000 บาท จ้าแนกตามรายการใช้จ่าย และแหล่งงบประมาณ ได้ดังนี  

กิจกรรม 
งบประมาณ 

รวม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ ค่าตอบแทน ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ 

พิธีไหว้ครู 
- จัดกิจกรรมประกวดพาน
ไหว้ครู มอบรางวัลนักเรียน
จ้านวน 15 ห้องเรียน 
ตกแต่งสถานที่ รายงานผล 

 

 
 
 
 
 

  

6,000 

 

6,000 

 
 

มิ.ย. 63 

 
น.ส.จิรัชยา 

ทองธรากุล 

รวม   6,000 6,000   
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5.  สถานที่ด าเนินการ  โรงเรยีนท่าแร่ศึกษา 
6.  ระยะเวลาด าเนินการ   มิถุนายน 2563 
7.  การประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ 

เครื่องมือที่ใช้ วิธีการประเมิน ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
-แบบสังเกต  
-แบบสอบถามความคิดเห็น 
-แบบบันทึกนักเรียนที่ร่วมกิจกรรม 

-สังเกต สอบถาม ส้ารวจความ
คิดเห็น 
-ส้ารวจรายชื่อนักเรียนที่เข้าร่วม
กิจกรรม สังเกตสอบถามความ
คิดเห็น 

ผลลัพธ์ (Out comes) 
นักเรียนได้แสดงความเคารพ  
ความรักต่อครูผู้มีพระคุณ 
ผลผลิต( Outputs ) 
นักเรียนทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมวัน
ไหว้ครู           

 
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
    -  นักเรียนเห็นความส้าคัญของกิจกรรมพิธีไหว้ครู และเป็นผู้มีความกตัญญูกตเวที  
 

 
ลงชื่อ      ผู้เสนอโครงการ            

             (น.ส.จิรัชยา  ทองธรากุล) 
 
 
ลงชื่อ      ผู้ตรวจสอบโครงการ            

              (นายประวัติ  คุณแสน) 
                                                  รก.รองผู้อ้านวยการกลุ่มกิจการนักเรียน 

 
 
ลงชื่อ      ผู้เห็นชอบโครงการ            

                  (นายนุรักษ์  บุญร่วม) 
                                            รก.รองผู้อ้านวยการกลุ่มงบประมาณและแผนงาน 

 

สิบเอก       ผู้อนุมัติโครงการ 

                                                               (เกษมศักดิ์  ทองสุ) 
                                                                          ผู้อ้านวยการโรงเรียนท่าแร่ศึกษา 
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โครงการ /งาน ปีงบประมาณ  2563 
กลุ่มกิจการนักเรียน 

โรงเรียนท่าแร่ศึกษา   สพม.เขต 23                                                                    
................................................................ ............................................................................................. ................. 

ชื่อโครงการ        ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่    
สนองนโยบาย สพฐ.  นโยบายที่ 3  ด้านการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ 
ตัวช้ีวัด   5. ผู้เรียนทุกคนมีทักษะพื นฐานในการด้ารงชีวิต สามารถด้ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมี 

ความสุข มีความยืดหยุ่นทางด้านความคิด สามารถท้างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ ภายใต้สังคมที่
เป็นพหุวัฒนธรรม           

สนองกลยุทธ์โรงเรียน  ข้อที่ 1 พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพตามหลักปรัชญาของ 
เศรษฐกิจพอเพียงและศาสตร์พระราชา 

   ข้อที่ 2 สร้างเสริมคุณธรรม  จริยธรรม ค่านิยมหลัก 12 ประการ ส้านึกในความเป็น 
ชาติไทยและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรสถานศึกษา 

   ข้อที่ 4 สร้างเสริมนักเรียนสืบสานขนบธรรมเนียมจารีตประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และรัก 
ถิ่นเกิด 

ผู้รับผิดชอบโครงการ     นายอาภันตรา  แสงวงศ์  

ลักษณะโครงการ   (   )  ใหม่ ( / )  ต่อเนื่อง 
งบประมาณ             3,200 บาท 
1. หลักการและเหตุผล 
 นักเรียนระดับชั นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั นมัธยมศึกษาปีที่ 4  เป็นนักเรียนระดับชั นแรกในระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย ซึ่งถือว่านักเรียนได้เข้ามาเรียนเป็นปีแรกในระดับชั นมัธยม เพ่ือให้นักเรียนเกิด
ความภาคภูมิใจ รักในสถาบัน รู้จักการเรียนรู้ และวางตัวให้เหมาะสมกับวุฒิภาวะ ของตน มีความรักสามัคคีในหมู่
คณะนักเรียนในสถาบันเดียวกัน รวมทั งมีความรับผิดชอบ มีระเบียบวินัยในการด้าเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข 
ดังนั นคณะครูโรงเรียนท่าแร่ศึกษา จึงเห็นความส้าคัญของการจัดการปฐมนิเทศให้กับนักเรียน 
 
2. วัตถุประสงค์ 
     1. เพื่อให้นักเรียนปฏิบัติตนได้ถูกต้องตามระเบียบของโรงเรียน 
     2. เพื่อให้นักเรียนตระหนักในหน้าที่ของตน มีความภาคภูมิใจในสถาบัน และมีความรัก ความสามัคคีใน
หมู่คณะ 
 
3. เป้าหมาย 
 ผลผลิต (Outputs) 
 นักเรียนระดับชั นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีความรักและภาคภูมิใจในสถาบันของตนมี
ความรักความสามัคคีในหมู่คณะและปฏิบัติตนได้ถูกต้องตามระเบียบของโรงเรียน 
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ผลลัพธ์ (Outcomes) 

 นักเรียนระดับชั นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีความรักและภาคภูมิใจในสถาบัน 
ของตนมีความรักความสามัคคีในหมู่คณะและปฏิบัติตนได้ถูกต้องตามระเบียบของโรงเรียน ร้อยละ 100 
 

4.  กิจกรรมการด าเนินงานและรายละเอียดการใช้งบประมาณ  

4.1 วิธีด้าเนินการ 

กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลาด าเนินการ 
งบประมาณ

(บาท) 
ผู้รับผิดชอบ 

ปฐมนิเทศนักเรียน พฤษภาคม 2563 3,200 นายอาภันตรา   
แสงวงศ์  

และคณะกรรมการ 

 

4.2 ค่าใช้จ่าย 
ใช้งบประมาณทั งสิ น 3,200 บาท จ้าแนกตามรายการใช้จ่าย และแหล่งงบประมาณ ได้ดังนี  

ที ่
กิจกรรมและค าชี้แจง 

การใช้งบประมาณ 

        งบประมาณ รวมงบ 

ประมาณ 
ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

 ปฐมนิเทศนักเรียน 
-จัดซื อวัสดุอุปกรณ์ท่ี
เกี่ยวข้อง ตกแต่งสถานที่ 
-รายงานผล 

- - 3,200 3,200 พ.ค.2563 นายอาภันตรา   

แสงวงศ์ 

    3,200 3,200   

 
5. สถานที่ด าเนินการ   โรงเรียนท่าแร่ศึกษา 
 
6. ระยะเวลาด าเนินการ   พฤษภาคม  2563 
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7.    การประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ 
ตัวชี วัดความส้าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

ผลผลิต (Outputs) 
     นกัเรียนระดับชั นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 มีความรักและภาคภูมิใจใน
สถาบันของตนมีความรักความสามัคคีในหมู่คณะ
และปฏิบัติตนได้ถูกต้องตามระเบียบของโรงเรียน 
 

     
สังเกต 

 

 
-  แบบบันทึก 
 

ผลลัพธ์ (Outcomes) 
นักเรียนระดับชั นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 มีความรักและภาคภูมิใจใน
สถาบันของตนมีความรักความสามัคคีในหมู่คณะ
และปฏิบัติตนได้ถูกต้องตามระเบียบของโรงเรียน 
ร้อยละ 100 

       
สังเกต 

 

 
-  แบบบันทึก 
-  แบบรายงานผลจ้านวน
นักเรียน 

 
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

-  โรงเรียนท่าแร่ศึกษามีนักเรียนมีระเบียบวินัย ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบของโรงเรียนอย่างเคร่งครัด 
 
 

ลงชื่อ        ผู้เสนอโครงการ            
             (นายอาภันตรา  แสงวงศ์) 

 
ลงชื่อ         ผู้ตรวจสอบโครงการ            

                (นายประวัติ  คุณแสน) 
                                                    รก.รองผู้อ้านวยการกลุ่มกิจการนักเรียน 

 
ลงชื่อ         ผู้เห็นชอบโครงการ            

                   (นายนุรักษ์  บุญร่วม) 
                                              รก.รองผู้อ้านวยการกลุ่มงบประมาณและแผนงาน 

 

สิบเอก         ผู้อนุมัติโครงการ                       
                                                       (เกษมศักดิ์  ทองสุ) 

     ผู้อ้านวยการโรงเรียนท่าแร่ศึกษา 
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โครงการ/งาน ปีงบประมาณ 2563 

กลุ่มกิจการนักเรียน  
โรงเรียนท่าแร่ศึกษา  สพม. เขต 23 

ชื่องาน/โครงการ จัดหาสื่อวัสดุ ครุภัณฑ์พัฒนาปรับปรุงห้องแนะแนว                         
สนองนโยบาย สพฐ.  นโยบายที่ 4   ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ  มี 

มาตรฐาน และการลดความเหลื่อมล ้าทางการศึกษา 
ตัวช้ีวัด   5. สถานศึกษา ได้รับการพัฒนาให้มีมาตรฐานอย่างเหมาะสมตามบริบท ด้านประเภท  

ขนาด และพื นที่ 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มาตรฐานที ่2 ด้านกระบวนการบริหารและจัดการ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน   กลยุทธ์หลัก ข้อ 7 พัฒนาโรงเรียนตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ  ส้านักงาน 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั นพื นฐาน  ส้านักงานศึกษาธิการภาค 11 ส้านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร  และส้านักงานเขตพื นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 23 โดย
เน้นหลักธรรมมาภิบาล และจัดระบบการประกันคุณภาพภายในให้มีประสิทธิภาพ 

ผู้รับผิดชอบ   นางสาวกรรณิกา  พันธุรักษ์     
ลักษณะของโครงการ (  )  ใหม่ ( / )  ต่อเนื่อง 
งบประมาณ   2,550 บาท 
1.   หลักการและเหตุผล 

         ในการจัดการเรียนการสอนโดยยึดผู้เรียนเป็นส้าคัญ  การแนะแนวการศึกษาจ้าเป็นอย่างยิ่งท่ีได้รับ 
การปรับปรุงพัฒนาระบบงานและวิธีการในการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการศึกษาต่อของนักเรียนในสถาบันต่างๆ
อย่างรวดเร็ว  ห้องแนะแนวยังขาดสื่อวัสดุอุปกรณ์   เครื่องใช้ส้านักงานท่ีทันสมัยและเหมาะสม  ดังนั นเพ่ือให้งาน
แนะแนวมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ น  จึงได้จัดท้าโครงการเพ่ือพัฒนางานของกลุ่มงานและจะส่งผลให้ผู้เรียนเกิด
คุณลักษณะตามที่คาดหวังต่อไป 
 
2.  วัตถุประสงค์ 
              เพ่ือให้บุคลากรมีวัสดุครุภัณฑ์  ที่ใช้ในการท้างานเพียงพอตามความจ้าเป็น  เพื่อบริการให้แก่นักเรียน
ได้รับความสะดวกรวดเร็ว  และบุคลากรในกลุ่มงานมีก้าลังใจในการท้างาน  ท้าให้ท้างานอย่างมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ น 
 
3.  เป้าหมาย 
 3.1 ผลผลิต (Outputs) 
                 มีวัสดุครุภัณฑ์  ที่จ้าเป็นต่อการปฏิบัติงานอย่างเพียงพอ 
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 3.2 ผลลัพธ์ (Outcomes) 
      บุคลากรในงานแนะแนวสามารถปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและท้าให้เกิดผลผลิตตามเป้าหมาย
ของโรงเรียน 
 
4.  กิจกรรมการด าเนินงานและรายละเอียดการใช้งบประมาณ  

4.1) วิธีด้าเนินการ 

กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลาด าเนินการ 
งบประมาณ

(บาท) 
ผู้รับผิดชอบ 

1.ขั นเตรียมการ 
2.ขั นด้าเนินการ 
-จัดซื อสื่อ อุปกรณ์วัสดุครุภัณฑ์ 
3.กิจกรรมตามโครงการ 
4.ขั นประเมินผล 
5.ขั นรายงานผล/สรุปผล 

พ.ย. 62 
 

พ.ย.62-ก.ย.63 
พ.ย.62-ก.ย.63 

ก.ย. 63 
ก.ย. 63 

 
 

2,550 

 
 

นางสาวกรรณิกา 
พันธุรักษ์ 

 
4.2) ค่าใช้จ่าย 

ใช้งบประมาณทั งสิ น 2,550 บาท จ้าแนกตามรายการใช้จ่าย และแหล่งงบประมาณ ได้ดังนี  
 

ที ่
กิจกรรมและค าชี้แจง 
การใช้งบประมาณ 

งบประมาณ 
รวมงบ 

ประมาณ 
ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ ตอบ

แทน 
ใช้สอย วัสดุ 

1. 
 
2. 
 
 
3 
 
 
4. 
 

จัดซื อสื่อ อุปกรณ์วัสดุ
ครุภัณฑ์ดังนี  
กระดาษดับเบิลA เอ4 
1 กล่อง (5รีม ) 
กระดาษการ์ดสี A4  
กระดาษท้าปก 
-หมึกเครื่องปริ นเลเชอร์  
Cannon LBP3050 
-หมึกเครื่องปริ นสีและขาว
ด้า Cannon(G200) 

  700 
 

120 
 
 
 
 

1,500 
 

230 

700 
 

120 
 
 
 
 

1,500 
 

230 

พ.ย.62-ก.ย.63 
 
 

 

กรรณิกา   
พันธุรักษ์ 
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วัสดุอุปกรณ์ส้านักงานอื่นๆ  
 
 

 
 
 

    รวมทั้งสิ้น   2,550 2,550   
 
5.  สถานที่ด าเนินการ   โรงเรียนท่าแร่ศึกษา 
 
6.  ระยะเวลาด าเนินการ  พฤศจิกายน 2562 – กันยายน 2563 
 
7.  การประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

ผลลัพธ์ (Out comes) 
-นักเรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาใน
ระดับท่ีสูงขึ น 

 
-ดูสถิติการศึกษาต่อ 

 
-สมุดบันทึก 
-แบบสอบถาม 

ผลผลิต( Outputs ) 
-กลุ่มงานแนะแนวมีวัสดุครุภัณฑ์ ที่
ทันสมัย เพียงพอต่อความต้องการ  
ในการท้างานดียิ่งขึ น 

 
-สังเกต 
-แบบส้ารวจ 

 
-แบบบันทึกการสังเกต 
-แบบส้ารวจความคิดเห็น 
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8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
     8.1  ห้องแนะแนวมีวัสดุครุภัณฑ์  ที่จ้าเป็นต่อการปฏิบัติงานอย่างเพียงพอ 
     8.2  กลุ่มงานแนะแนวมีวัสดุครุภัณฑ์ ที่ทันสมัย เพียงพอต่อความต้องการ  ในการท้างานดียิ่งขึ น 
     8.3 บุคลากรในงานแนะแนวสามารถปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและท้าให้เกิดผลผลิตตามเป้าหมายของ
โรงเรียน 
 

ลงชื่อ                           ผูเ้สนอโครงการ  
         (นางสาวกรรณิกา   พันธุรักษ์)  
                                                                
 
      ลงชื่อ      ผู้ตรวจสอบโครงการ 
              (นายประวัติ  คุณแสน) 
                       รก.รองผู้อ้านวยการกลุ่มกิจการนักเรียน 
  
 

ลงชื่อ      ผู้เห็นชอบโครงการ 
              (นายนุรักษ์  บุญร่วม) 
                                                        รก.รองผู้อ้านวยการกลุ่มงบประมาณและแผนงาน 
 
 
                 สิบเอก      ผู้อนุมัติโครงการ 
                 (เกษมศักดิ์  ทองสุ) 
          ผู้อ้านวยการโรงเรียนท่าแร่ศึกษา 
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โครงการ/งาน ปีงบประมาณ 2563 
กลุ่มกิจการนักเรียน  

โรงเรียนท่าแร่ศึกษา  สพม. เขต 23 
ชื่องาน/โครงการ   แนะแนวศึกษาต่อ                          
สนองนโยบายสพฐ.  นโยบายที่ 4   ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ  มี 

มาตรฐาน และการลดความเหลื่อมล ้าทางการศึกษา 
ตัวช้ีวัด   7. สถานศึกษามีระบบการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียนและการแนะแนวที่มี 

ประสิทธิภาพ 
8. สถานศึกษาที่ มีระบบฐานข้อมูลประชากรวัยเรียนและสามารถน้ามาใช้ในการ
วางแผน จัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มาตรฐานที่ 2 ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน   กลยุทธ์หลัก ข้อ 7 พัฒนาโรงเรียนตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ  ส้านักงาน
คณะกรรมการสถานศึกษาขั นพื นฐาน  ส้านักงานศึกษาธิการภาค 11 ส้านักงานศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร  และ
ส้านักงานเขตพื นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 23 โดยเน้นหลักธรรมมาภิบาล และจัดระบบการประกันคุณภาพ
ภายในให้มีประสิทธิภาพ 
ผู้รับผิดชอบ   นางสาวกรรณิกา  พันธุรักษ์     
ลักษณะของโครงการ (  )  ใหม่ ( / )  ต่อเนื่อง 
งบประมาณ   3,400 บาท 
1.   หลักการและเหตุผล 

การจัดการเรียนการสอนตามแนวปฏิรูปการศึกษามีความจ้าเป็นอย่างยิ่งที่ชุมชนจะต้องมีส่วนร่วมในการ
จัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพเพ่ือให้นักเรียน  ได้รับการพัฒนาทางด้านร่างกาย  จิตใจ  อารมณ์  สังคม 
และวิธีการในการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการศึกษาต่อแก่นักเรียนในโรงเรียนและในเขตพื นที่บริการเพื่อให้นักเรียน
ได้มีโอกาสเรียนอย่างเสมอภาค  ส่งผลให้โรงเรียนมีจ้านวนนักเรียนเพิ่มมากขึ น 
 
2.  วัตถุประสงค์ 
           เพ่ือให้นักเรียนได้รับการพัฒนาทางด้านร่างกาย  จิตใจ  อารมณ์  สังคม 
 
3.  เป้าหมาย 
 3.1 ผลผลิต (Outputs) 

 นักเรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาในระดับที่สูงขี น 
 

 3.2 ผลลัพธ์ (Outcomes)  
  นักเรียนได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถในการเรียนการสอนที่ดีขึ น 
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4.  กิจกรรมการด าเนินงานและรายละเอียดการใช้งบประมาณ  

4.1) วิธีด้าเนินการ 

กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลาด าเนินการ 
งบประมาณ

(บาท) 
ผู้รับผิดชอบ 

1.ขั นเตรียมการ 
2.ขั นด้าเนินการ 
-ออกแนะแนวในเขตพื นที่บริการ 
3.ขั นประเมินผล 
4.ขั นรายงานผล 
 

ม.ค. 63 
 

         ก.พ. 63 
มี.ค. 63 
มี.ค. 63 

 
 

3,400 
 
 

 
น.ส.กรรณิกา 

พันธุรักษ์ 
 

 

 
4.2)ค่าใช้จ่าย 

ใช้งบประมาณทั งสิ น 3,400 บาท จ้าแนกตามรายการใช้จ่าย และแหล่งงบประมาณ ได้ดังนี  
 

ที ่
กิจกรรมและค าชี้แจง 
การใช้งบประมาณ 

งบประมาณ 
รวมงบ 

ประมาณ 
ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ ตอบ

แทน 
ใช้สอย วัสดุ 

1. 
 
 
2. 

ค่าพาหนะในการออกแนะ
แนวโรงเรียนในเขตพื นที่
บริการ 
วัสดุอุปกรณ์ในการท้า
เอกสารออกแนะแนว 

1,500 - - 
 

 
1,900 

1,500 
 
 

1,900 

ก.พ.63 
 
 

 

น.ส.กรรณิกา 

    รวมทั้งสิ้น    3,400   
 
5.  สถานที่ด าเนินการ   โรงเรียนท่าแร่ศึกษา 
 
6.  ระยะเวลาด าเนินการ  พฤศจิกายน 2562 – กันยายน 2563 
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7.    การประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

ผลลัพธ์ (Out comes) 
-นักเรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาใน
ระดับท่ีสูงขึ น 
 

 
-ตรวจรายงานผลการรับนักเรียน 

 
-สมุดบันทึก 
-แบบสอบถาม 

ผลผลิต( Outputs ) 
อัตราการเรียนต่อของนักเรียน ม.ต้น
และม.ปลาย 

 
-สังเกต 
-แบบส้ารวจ 

 
-แบบบันทึกการสังเกต 
-แบบส้ารวจความคิดเห็น 

 
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  8.1  นักเรียนรู้แนวทางในการศึกษาต่อ 
  8.2  นักเรียนสามารถตัดสินใจในการเรียนได้อย่างเหมาะสม 
  8.3  โรงเรียนสามารถรับนักเรียนได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ 
 

ลงชื่อ                            ผู้เสนอโครงการ  
         (นางสาวกรรณิกา   พันธุรักษ์)  
                                                                
      ลงชื่อ     ผู้ตรวจสอบโครงการ 
             (นายประวัติ  คุณแสน) 
                      รก.รองผู้อ้านวยการกลุ่มกิจการนักเรียน 
  

ลงชื่อ      ผู้เห็นชอบโครงการ 
              (นายนุรักษ์  บุญร่วม) 
                                                         รก.รองผู้อ้านวยการกลุ่มงบประมาณและแผนงาน 
 
                สิบเอก      ผู้อนุมัติโครงการ 
                 (เกษมศักดิ์  ทองสุ) 
         ผู้อ้านวยการโรงเรียนท่าแร่ศึกษา 
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โครงการ/งาน ปีงบประมาณ 2563 
กลุ่มกิจการนักเรียน  

โรงเรียนท่าแร่ศึกษา  สพม. เขต 23 
ชื่องาน/โครงการ     แนะแนวสานฝันแบ่งปันความรู้                            
สนองนโยบาย สพฐ. นโยบายที่ 4   ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ  มี 

มาตรฐาน และการลดความเหลื่อมล ้าทางการศึกษา 
ตัวช้ีวัด 7. สถานศึกษามีระบบการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียนและการแนะแนวที่มี

ประสิทธิภาพ 
8. สถานศึกษาที่ มีระบบฐานข้อมูลประชากรวัยเรียนและสามารถน้ามาใช้ในการ
วางแผน จัดการเรียนรู้ให้แก่ ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ   
ข้อ 2.3 ด้าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร
สถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 

สนองกลยุทธ์โรงเรียน  ข้อ 7 พัฒนาโรงเรียนตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ  ส้านักงานคณะกรรมการ 
สถานศึกษาขั นพื นฐาน  ส้านักงานศึกษาธิการภาค 11 ส้านักงานศึกษาธิการจังหวัด
สกลนคร  และส้านักงานเขตพื นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 23 โดยเน้นหลักธรรมมาภิ
บาล และจัดระบบการประกันคุณภาพภายในให้มีประสิทธิภาพ 

ผู้รับผิดชอบ   นางสาวกรรณิกา  พันธุรักษ์     
ลักษณะของโครงการ (  )  ใหม่ ( / )  ต่อเนื่อง 
ระยะเวลา  พฤศจิกายน 2562 – กันยายน 2563 
งบประมาณ   -  บาท 
 
1.   หลักการและเหตุผล 

การจัดการแนะแนวในโรงเรียน มุ่งส่งเสริมและพัฒนาความสามารถของผู้เรียนให้เหมาะสมตามความ
แตกต่างระหว่างบุคคล ให้สามารถค้นพบและพัฒนาศักยภาพของตนอง  โดยจัดควบคู่กับการจัดการศึกษาตาม
หลักสูตรขั นพื นฐาน  จัดการแนะแนวให้มีความหลากหลายในการปฏิบัติ  เป็นการแนะแนวในเชิงรุก  ให้หลาย 
ๆ  ส่วน  หลายหน่วยสังคมมีส่วนร่วมเป็นเครือข่าย  ในการแนะแนวชีวิตและสังคม  เพ่ือให้นักเรียนของโรงเรียน
สามารถด้าเนินชีวิตตามคุณลักษณะของการเป็น  คนดี  คนเก่ง  และเป็นคนที่มีความสุข 
 
2.  วัตถุประสงค์ 
       2.1 เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้และข้อมูลข่าวสารด้านการศึกษา 
       2.2 เพ่ือให้นักเรียนได้รับความรู้และข้อมูลข่าวสารด้านอาชีพ 
       2.3 เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้และข้อมูลข่าวสารด้านส่วนตัวและสังคม 
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3.  เป้าหมาย 
 3.1 ผลผลิต (Outputs) 

   นักเรียนได้รับความรู้ด้านต่างๆ  แล้วสามารถคิด  ตัดสินใจ  หรือวางแผนชีวิตส้าหรับอนาคต   
   ได้อย่างเหมาะสมและถูกต้อง   

 3.2 ผลลัพธ์ (Outcomes)  

      เพ่ือให้นักเรียนของโรงเรียนสามารถด้าเนินชีวิตตามคุณลักษณะของการเป็น  คนด ี คนเก่ง    
               และเป็นคนที่มีความสุข 
 
4.  กิจกรรมการด าเนินงานและรายละเอียดการใช้งบประมาณ  

4.1) วิธีด้าเนินการ 

กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลาด าเนินการ 
งบประมาณ

(บาท) 
ผู้รับผิดชอบ 

1.จัดท้าโครงการเพ่ือเสนอผู้บริหาร
อนุมัติ 
2.ประชุมผู้รับผิดชอบและมอบหมาย
งานด้าเนินการตามท่ีก้าหนด 
-จัดรายการออกเสียงตามสาย  ทุกวัน
ศุกร์ของสัปดาห์  เวลา 12.30 - 
13.00 น. 
3.สรุปผลและประเมินผล 

ต.ค.62 
 

พ.ย.62 
 

ตลอดปีการศึกษา 
 
 

สิ นปีการศึกษา 

- 
 
- 
 
- 
 
 
- 

 
นางสาวกรรณิกา 

พันธุรักษ์ 
และคณะกรรมการ

นักเรียน 
 

 

 
4.2)ค่าใช้จ่าย 

ใช้งบประมาณทั งสิ น ………-……… บาท จ้าแนกตามรายการใช้จ่าย และแหล่งงบประมาณ ได้ดังนี  

ที ่
กิจกรรมและค าชี้แจง 
การใช้งบประมาณ 

งบประมาณ 
รวมงบ 

ประมาณ 
ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ ตอบ

แทน 
ใช้สอย วัสดุ 

1. 
 
 
 

จัดท้าโครงการเพ่ือเสนอ
ผู้บริหารอนุมัติ 

- - - - -  
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2 
 

ประชุมผู้รับผิดชอบและ
มอบหมายงานด้าเนินการ
ตามท่ีก้าหนด 
-จัดรายการออกเสียงตาม
สาย  ทุกวันศุกร์ของสัปดาห์  
เวลา 12.30 - 13.00 น. 
3.สรุปผลและประเมินผล 

 
คณะกรรม 
การนักเรียน 

 
5.  สถานที่ด าเนินการ   โรงเรียนท่าแร่ศึกษา 
 
6.  ระยะเวลาด าเนินการ  ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563 
 
7. การประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ 
 

ตัวบ่งชี้สภาพความส าเร็จ วิธีประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
ผลผลิต (Outputs) 
-นักเรียนได้รับความรู้ด้านต่างๆ  แล้วสามารถคิด  
ตัดสินใจ  หรือวางแผนชีวิตส้าหรับอนาคตได้อย่าง
เหมาะสมถูกต้อง    

 
- ส้ารวจ 
- สังเกต 

 
-แบบบันทึกการสังเกต 

-แบบส้ารวจความคิดเห็น 

ผลลัพธ์ (Outcomes) 

-เพ่ือให้นักเรียนของโรงเรียนสามารถด้าเนินชีวิตตาม
คุณลักษณะของการเป็น  คนดี  คนเก่ง  และเป็นคน
ที่มีความสุข 

 
-สังเกต 

 

 
-แบบส้ารวจความคิดเห็น 
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8. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
  8.1 นักเรียนได้รับความรู้และข้อมูลข่าวสารด้านการศึกษาเพ่ิมมากขึ น 
  8.2 นักเรียนได้รับความรู้และข้อมูลข่าวสารด้านอาชีพสู่โลกของงานกว้างขึ น 
  8.3 นักเรียนได้รับความรู้และข้อมูลข่าวสารด้านส่วนตัวและสังคมปรับตัวให้ด้ารงชีวิตในสังคมอย่างเป็นสุข 
 
 

ลงชื่อ                              ผู้เสนอโครงการ  
          (นางสาวกรรณิกา   พันธุรักษ์)  
                                                              
          
      ลงชื่อ                 ผู้ตรวจสอบโครงการ 
              (นายประวัติ   คุณแสน) 
                        รก.รองผู้อ้านวยการกลุ่มกิจการนักเรียน 
  
 

ลงชื่อ        ผู้เห็นชอบโครงการ 
                (นายนุรักษ์  บุญร่วม) 
                                                         รก.รองผู้อ้านวยการกลุ่มงบประมาณและแผนงาน 
 
 
      สิบเอก                        ผู้อนุมัติโครงการ 
                  (เกษมศักดิ์  ทองสุ) 
           ผู้อ้านวยการโรงเรียนท่าแร่ศึกษา 
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โครงการ /งาน ปีงบประมาณ  2563 
กลุ่มกิจการนักเรียน 

โรงเรียนท่าแร่ศึกษา   สพม.เขต 23                                                                    
............................................................................................................................. ................................................ 

ชื่อโครงการ     ประชุมผู้ปกครอง 
สนองนโยบาย สพฐ. นโยบายที่  6  ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา   
ตัวช้ีวัด 2. สถานศึกษา  ส้านักงานเขตพื นที่การศึกษา  และส้านักงานส่วนกลาง ได้รับการพัฒนา

ให้เป็นหน่วยงานที่มีความทันสมัย  ยืดหยุ่น คล่องตัวสูง  พร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา เป็นหน่วยงานที่ มีหน้าที่ สนับสนุน ส่งเสริม 
ตรวจสอบ ติดตาม เพ่ือให้สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ครอบคลุมทุกต้าบล 

สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน  ข้อที่  6  ระดมทรัพยากรทั งภาครัฐ เอกชน และภาคประชาสังคม เพ่ือการพัฒนา 

การศึกษาและความเป็นโรงเรียนประชารัฐ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางสาวจิรัชยา  ทองธรากุล   
ลักษณะโครงการ     ต่อเนื่อง 
สถานที่ด าเนินงาน     โรงเรียนท่าแร่ศึกษา 
ระยะเวลาด าเนินงาน    1 พ.ย.62 – 30 ก.ย. 63 
งบประมาณ  7,650 บาท 
 
1. หลักการและเหตุผล 

โรงเรียนท่าแร่ศึกษาเป็นโรงเรียนขนาดกลาง สังกัดส้านักงานเขตพื นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 ได้
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพ่ือสนองนโยบายของส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั นพื นฐาน  
กระทรวงศึกษาธิการ และเป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนชุมชนและผู้ปกครอง ดังนั นทาง
นักเรียน เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้แสดงความคิดเห็นและเสนอแนะแนวทางการดูแลนักเรียนเพ่ือสร้าง
ความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ปกครองกับโรงเรียน   
 
2. วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือให้ผู้ปกครองได้ทราบถึงการด้าเนินงานด้านต่างๆของโรงเรียน ทั งระบบการเรียนการสอน 
กฎระเบียบ กิจกรรมการพัฒนา สวัสดิการ ตลอดจนระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

2.  เพ่ือรายงานความก้าวหน้าของโรงเรียน การจัดตั งภาคีเครือข่ายผู้ปกครองชั นเรียนตามนโยบายของ
ส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั นพื นฐาน 

3. เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนชุมชนและผู้ปกครอง 



กลุ่มกิจการนกัเรียน 

 
116 

 

 
3. เป้าหมาย 
 3.1 ผลผลิต (Outputs) 

ผู้ปกครองร้อยละ 80 มีความพึงพอใจในกิจกรรมประชุมผู้ปกครอง 
 3.2 ผลลัพธ์ (Outcomes) 

ผู้ปกครองร้อยละ 80 ทราบถึงการด้าเนินงานด้านต่างๆของโรงเรียน ทั งระบบการเรียนการสอน 
กฎระเบียบ  กิจกรรมการพัฒนา  สวัสดิการ  ตลอดจนระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

 
4. การด าเนินการ กิจกรรมหลัก และประเภทงบประมาณ 

กิจกรรมหลัก 
งบประมาณ 

รวม 
งบประมาณ 

ระยะเวลา 
ด้าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ตอบ
แทน 

ใช้สอย วัสดุ 

ประชุมผู้ปกครอง   
 

  7,650 7,650 2 ภาคเรียน 
ภาคเรียน
ละ 1 ครั ง 

นางสาวจิรัชยา  
ทองธรากุล   

รวมทั งสิ น   7,650 7,650   
 
5. สถานที่ด าเนินการ 
 โรงเรียนท่าแร่ศึกษา  
 
6. ระยะเวลาด าเนินการ 
 1 พ.ย. 62 – 30 ก.ย. 63 
 
7. การประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ 

ตัวบ่งชี สภาพความส้าเร็จ วิธีประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
ผลผลิต (Outputs)  ผู้ปกครองร้อยละ 80 มีความ
พึงพอใจในการกรรมประชุมผู้ปกครอง 
 
ผู้ปกครองร้อยละ 80 ทราบถึงการด้าเนินงานด้าน
ต่างๆของโรงเรียน ทั งระบบการเรียนการสอน 
กฎระเบียบ  กิจกรรมการพัฒนา  สวัสดิการ  
ตลอดจนระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 

สังเกต   บันทึกพฤติกรรม
ผู้ปกครอง 
 
สังเกต บันทึกพฤติกรรม
ผู้ปกครอง 
 

แบบสอบถาม 
 
 
แบบสอบถาม 
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ผลลัพธ์ (Outcomes) 
 

วิธีประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

ผู้ปกครอง 80 มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ บันทึกบันทึกพฤติกรรม
ผู้ปกครอง 
 

แบบสอบถาม 
 

 
8. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

1. ผู้ปกครองร้อยละ 80 ได้ทราบถึงการด้าเนินงานด้านต่างๆของโรงเรียน ทั งระบบการเรียนการสอน 
กฎระเบียบ กิจกรรมการพัฒนา สวัสดิการ  ตลอดจนระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

2.  ผู้ปกครองร้อยละ 80 ความก้าวหน้าของโรงเรียน การจัดตั งภาคีเครือข่ายผู้ปกครองชั นเรียนตาม
นโยบายของส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั นพื นฐาน 

3. โรงเรียนชุมชนและผู้ปกครองมีความสัมพันธ์อันดีต่อกัน 
 

 
                                                          ลงชื่อ     ผู้เสนอโครงการ 
                                                               (นางสาวจิรัชยา  ทองธรากุล) 
 
 
                                                          ลงชื่อ     ผู้ตรวจสอบโครงการโครงการ 

    (นายประวัติ   คุณแสน) 
                                                          รก.รองผู้อ้านวยการกลุ่มกิจการนักเรียน 
 

 
                 ลงชื่อ     ผู้เห็นชอบโครงการ 

     (นายนุรักษ์    บุญร่วม) 
 รก.รองผู้อ้านวยการกลุ่มงบประมาณและแผนงาน 
 

 
                 สิบเอก        ผู้อนุมัติโครงการ 

        (เกษมศักดิ์  ทองสุ) 
                                                              ผู้อ้านวยการโรงเรียนท่าแร่ศึกษา 
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โครงการ/งาน ปีงบประมาณ 2563 
กลุ่มกิจการนักเรียน  

โรงเรียนท่าแร่ศึกษา  สพม. เขต 23 
ชื่องาน/โครงการ     ส่งเสริมความประพฤติของนักเรียน 
สนองนโยบาย สพฐ. นโยบายที่ 1  ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ 
ตัวช้ีวัด 2. ร้อยละของผู้เรียน ที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงการมีทัศนคติท่ีดีต่อบ้านเมือง มีหลัก

คิดท่ีถูกต้องเป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์  มี
คุณธรรมอัตลักษณ์   มีจิตสาธารณะ   มีจิตอาสา   รับผิดชอบต่อครอบครัว  ผู้อ่ืน และ
สังคมโดยรวม ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย และรักษาศีลธรรม 
3. ร้อยละของผู้เรียน มีความรู้  ความเข้าใจ และมีความพร้อมสามารถรับมือกับภัย
คุกคามทุกรูปแบบที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง เช่น ภัยจากยาเสพตดิ ความรุนแรง การ
คุกคามในชีวิตและทรัพย์สิน การค้ามนุษย์ อาชญากรรมไซเบอร์ และภัยพิบัติต่าง ๆ 
เป็นต้น 

สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน  ข้อ 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ 
ผู้เรียน   (1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก้าหนด 

สนองกลยุทธ์โรงเรียน  ข้อ 2 สร้างเสริมคุณธรรม  จริยธรรม ค่านิยมหลัก 12 ประการ ส้านึกในความเป็นชาติ 
ไทยและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรสถานศึกษา 

ผู้รับผิดชอบ   นายปกรณ์  ปัญญาพ่อ      
ลักษณะของโครงการ (   )  ใหม่ ( / )  ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ พฤศจิกายน 2562 - กันยายน 2563 
งบประมาณ    12,750 บาท 
1.   หลักการและเหตุผล 
 โรงเรียนท่าแร่ศึกษามีกฎระเบียบให้นักเรียนทุกคนประพฤติและปฏิบัติอันสอดคล้องตามกฎระเบียบของ
กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งปัจจุบันโรงเรียนประสบปัญหาการแต่งกายไม่ถูกต้องของนักเรียนอันเนื่องมาจาก
หลากหลายสาเหตุ ดังนั นการเอาใจใส่เรื่องการประชาสัมพันธ์ การจัดท้าสื่อชี แจงให้กับนักเรียนได้ทราบและเลือกที่
จะปฏิบัติตามจึงเป็นเรื่องที่ส้าคัญ รวมถึงการดูแลเอาใจใส่ทรงผมนักเรียนให้ถูกต้อง มีการจัดตั งจุดบริการตัดผม
ให้กับนักเรียนจึงเป็นอีกวิธีการหนึ่งที่สามารถช่วยลดปัญหาดังกล่าว  ซึ่งนอกจากจะเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์แล้ว  ยังเป็นการสร้างอาชีพ  ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงอีกด้วยเศรษฐกิจพอเพียง   เป็นปรัชญาที่
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชด้ารัสชี แนะแนวทางการด้าเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทยให้สามารถ
ด้ารงชีวิตอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์   
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2.  วัตถุประสงค์ 

2.1  เป็นการช่วยลดปัญหาการแต่งกายไม่ถูกต้องขอนักเรียน และช่วยให้นักเรียนอยู่ในกฎระเบียบวินัย
ของโรงเรียน 

2.2  เพ่ือฝึกอาชีพเสริมให้กับนักเรียนได้เรียนรู้วิธีการตัดผมต่างๆเป็นการสร้างโอกาสในการเลือก
ประกอบอาชีพในอนาคต 

2.3  เพ่ือเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้องภายในโรงเรียน 
3.  เป้าหมาย 
 3.1  ผลผลิต  ( Outputs ) 
  3.1.1  นักเรียนแต่งกายถูกต้องตามระเบียบวินัยของโรงเรียน 
  3.1.2  นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมทุกคนได้รับความรู้ในวิชาการตัดผม 

3.2  ผลลัพธ์  ( Outcomes ) 
  3.2.1  นักเรียนมากกว่าร้อยละ 95 ปฏิบัติตามระเบียบวินัยด้านการแต่งกายได้อย่างถูกต้อง 
  3.2.2  นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ 100 ได้รับความรู้และพัฒนาในด้านการตัดผม 
4.  กิจกรรมการด าเนินงานและรายละเอียดการใช้งบประมาณ  

4.1) วิธีด้าเนินการ 

กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลาด าเนินการ 
งบประมาณ

(บาท) 
ผู้รับผิดชอบ 

ขั้นเตรียมการ 
-ประสานงานกับครูและนักเรียน 

-จัดเตรียมสถานที่ให้เหมาะให้กับ
นักเรียน 

ขั้นด าเนินการ 
-จัดกิจกรรมตามโครงการ 

ขั้นประเมินผล 
-สังเกตการณ์เข้าร่วมกิจกรรม 

-ประเมินผลความส้าเร็จ 

-สรุปและประเมินผล 

 

 

 

1 พฤศจิกายน 2562 
ถึง 30 กันยายน 2563 

 

 

 

12,750  

 

 

 

นายปกรณ์  ปัญญาพ่อ 
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4.2) ค่าใช้จ่าย   ใช้งบประมาณทั งสิ น 12,750 บาท จ้าแนกตามรายการใช้จ่าย และแหล่งงบประมาณ ได้
ดังนี  

ที ่

กิจกรรมและค าชี้แจง 

การใช้งบประมาณ 

        งบประมาณ 
รวมงบ 

ประมาณ 
ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ ตอบ

แทน 
ใช้สอย วัสดุ 

1. 
2. 

จัดท้าคู่มือนักเรียน 
จัดท้าป้ายระเบียบวินัย 

    
12,750 

1 พฤศจิกายน        
           2562 
- 30 กันยายน              

2563 

นายปกรณ์  
ปัญญาพ่อ 

 รวม    12,750   

 

5.  สถานที่ด าเนินการ     โรงเรียนท่าแร่ศึกษา 

6.  ระยะเวลาด าเนินการ  1 พฤศจิกายน 2562 - 30 กันยายน 2563 

7.  การประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

ผลผลิต( Outputs ) 
1. นักเรียนแต่งกายถูกต้องตาม
ระเบียบวินัยของโรงเรียน 
2. นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมทุกคน
ได้รับความรู้ในวิชาการตัดผม 

 
- สังเกต 
- บันทึกการกระท้าผิดระเบียบวินัย 
 

 
- แบบบันทึกการสังเกต 
 

ผลลัพธ์ (Out comes) 
1. นักเรียนมากกว่าร้อยละ 95 ปฏิบัติ
ตามระเบียบวินัยด้านการแต่งกายได้
อย่างถูกต้อง 
2. นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ 
100 ได้รับความรู้และพัฒนาในด้าน
การตัดผม 

 
- ประเมิน 
- รายงานผลการปฏิบัติงาน 
 

 
-แบบประเมิน 
- แบบรายงาน 
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8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1.  นักเรียนมีทรงผมที่ถูกต้องตามระเบียบวินัยของโรงเรียน 
 2.  นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมได้รับความรู้ในวิชาการตัดผม 
 

 

ลงชื่อ                             ผู้เสนอโครงการ                  
                     (นายปกรณ์  ปัญญาพ่อ)                                                
                                                               
 
                                                              ลงชื่อ        ผู้ตรวจสอบโครงการ 
                                                                       (นายประวัติ  คุณแสน) 
                                                              รก.รองผู้อ้านวยการกลุ่มกิจการนักเรียน                           
 
 

ลงชื่อ         ผู้เห็นชอบโครงการ 
                                                                         (นายนุรักษ์  บุญร่วม) 
                                                          รก.รองผู้อ้านวยการกลุ่มงบประมาณและแผนงาน 
 
 
                                                               สิบเอก                            ผู้อนมุัติโครงการ 
                                                                          (เกษมศักดิ์  ทองสุ) 
                                                                   ผูอ้้านวยการโรงเรียนท่าแร่ศึกษา 
 

 

 

 

 

 

 


