
รายงานผลการด าเนินงาน

โรงเรียนบ้านพรุพ้อ
ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาสงขลา เขต 2

ส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน  กระทรวงศกึษาธกิาร

โครงการโรงเรยีนสขีาว

ปีการศึกษา 2563



 

บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ   โรงเรียนบา้นพรุพ้อ   

ที ่          /๒๕๖๔ วันที่  ๑๘ เมษายน ๒๕๖๔          

เรื่อง  รายงานผลการด าเนินงานโครงการโรงเรียนสีขาวประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓  

............................................................................................................................. ............................................ 
เรียน   ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านพรุพ้อ 
  ด้วยข้าพเจ้านางสาวสุนิษา  ไชยถาวร ต าแหน่ง ครูอัตราจ้างและว่าที่ ร.ต.หญิงวรรณนิมล บุญ
แก้ว ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนสีขาว ตามแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ ของ
โรงเรียนบ้านพรุพ้อ โดยได้ด าเนินการจัดกิจกรรมต่างๆ ตลอดปีการศึกษา ๒๕๖๓ ขอสรุปผลการด าเนินงานตาม
เอกสารที่แนบมา 
 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

 
   (นางสาวสุนิษา  ไชยถาวร) 

              ต าแหน่ง ครูอัตราจ้าง  
 
 

         (ว่าที่ ร.ต.หญิงวรรณนิมล บุญแก้ว)  
                                            ต าแหน่ง ครู 

 
 

 (นายอ านวย  สุวรรณชาตรี) 
              ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านพรุพ้อ 

 
 
 
 
 
 
 



แบบรายงานผลการด าเนินโครงการ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
 

๑.ชื่อโครงการ  โครงการโรงเรียนสีขาว 
  โครงการที่โรงเรียนด าเนินการเอง 
           โครงการที่หน่วยงานอื่นจัดและโรงเรียนไปเข้าร่วมกิจกรรม 
 
๒.วัตถุประสงค์ 
 ๒.๑ เพ่ือให้นักเรียนมีสุขภาพสมบูรณ์  แข็งแรง  ทางด้านร่างกายและจิตใจ 
 ๒.๒ เพ่ือเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงความสามารถอย่างเต็มศักยภาพ 
 ๒.๓ เพ่ือให้นักเรียนรู้จักการปฏิบัติตนให้ห่างจากสิ่งเสพติด 
 
๓.เป้าหมาย 

แผนที่ก าหนด ผลการด าเนินงาน 
๑.ร้อยละของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕-๖ ได้เป็น
ตัวแทนสภานักเรียนและด าเนินกิจกรรมตามที่ได้รับ
มอบหมาย 

นักเรียนทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่โรงเรียน
จัดขึ้น 

๒.ร้อยละของนักเรียนได้เข้าร่วมเล่นกีฬาทั้งในโรงเรียน
และนอกโรงเรียน 

นักเรียนทุกคนเห็นความส าคัญของการเข้าร่วม
การเล่นกีฬาทั้งในและนอกโรงเรียน ตามโอกาส
ต่างๆ 

๓.ร้อยละของนักเรียนรู้จักการปฏิบัติตนให้ห่างจากสิ่ง
เสพติด 

นักเรียนทุกคนรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 
เช่นการออกก าลังกาย อ่านหนังสือ เป็นต้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔.กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน  
 

แผนที่ก าหนด ผลการด าเนินงาน 
๑. กิจกรรมสภานักเรยีน - ผู้อ านวยการโรงเรียน คณะครู บุคลากร และนักเรียนทุกคนได้

เข้าร่วมกิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียนในโรงเรียน 
๒.กิจกรรมกีฬา - นักเรียนได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาทั้งในโรงเรียนและนอก

โรงเรียน 
๓.กิจกรรมต่อตา้นยาเสพติด - นักเรียนทุกคนได้ร่วมกันรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดในโรงเรียน

บ้านพรุพ้อ 
 

 หมายเหตุ  ด าเนินการไม่ครบทุกกิจกรรม เนื่องจากสถานการณ์โควิด19 ท าให้วันเวลาในการท ากิจกรรม
เลื่อนออกไปและทางโรงเรียนมีการป้องกันอย่างเคร่งครัดในการท ากิจกรรมเล็กๆ ภายในโรงเรียน  

 สรุปผลการด าเนินงานโครงการโรงเรียนสีขาว ทั้งหมด ๓ กิจกรรม ได้ด าเนินการ ๓ กิจกรรม  
คิดเป็นร้อยละ ๑oo  
 
๕.งบประมาณ 

- งบประมาณตามโครงการ  ๕,๐๐๐  บาท 
- งบประมาณจ่ายจริง  ๕,๐๐๐   บาท   
- สามารถประหยัดงบประมาณได้จ านวน (เหลือเพ่ือด าเนินกิจกรรมอ่ืนอีก)  -   บาท 

๖.ระยะเวลาการด าเนินกิจกรรม/โครงการ 
  

กิจกรรม 
เวลาที่ก าหนดในการด าเนิน

กิจกรรม 
เวลาที่ด าเนินการจริง 

ตามกิจกรรม 
๑.กิจกรรมสภานักเรียน มิถุนายน เดือนสิงหาคม 
๒.กิจกรรมกีฬา ตลอดปีการศึกษา  * ไม่ได้ด าเนินการ 

(หมายเหต ุจัดเป็นกิจกรรม
ขยับกายขยายสมอง) 

๓.กิจกรรมต่อต้านยาเสพติด เดือนมิถุนายน เดือนกรกฎาคม 
          

 หมายเหตุ  ด าเนินการไม่ครบทุกกิจกรรม เนื่องจากสถานการณ์โควิด19 ท าให้วันเวลาในการท ากิจกรรม
เลื่อนออกไปและทางโรงเรียนมีการป้องกันอย่างเคร่งครัดในการท ากิจกรรมเล็กๆ ภายในโรงเรียน  

 

 

 



๗.ผลส าเร็จที่ได้รับจากกิจกรรมการด าเนินงาน  
  

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ผลการด าเนินงาน 
ร้อยละของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕-๖ ได้เป็น
ตัวแทนสภานักเรียนและด าเนินกิจกรรมตามที่ได้รับ
มอบหมาย 

- ผู้อ านวยการโรงเรียน คณะครู บุคลากร และ
นักเรียนทุกคนได้เข้าร่วมกิจกรรมเลือกตั้งสภา
นักเรียนในโรงเรียนจัดขึ้น ร้อยละ ๑๐๐ 

ร้อยละของนักเรียนได้เข้าร่วมเล่นกีฬาทั้งในโรงเรียน
และนอกโรงเรียน 

-นักเรียนทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมขยับกายขยาย
สมอง ร้อยละ ๑oo 

ร้อยละของนักเรียนรู้จักการปฏิบัติตนให้ห่างจากสิ่ง
เสพติด 

-นักเรียนทุกคนได้ร่วมกันรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด
ในโรงเรียนบ้านพรุพ้อ ร้อยละ ๑oo 

 
๘.ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 
           - ด าเนินงานให้ครบทุกกิจกรรม 
  
 
 
                        
                                          ลงชื่อ  
                (นางสาวสุนิษา  ไชยถาวร) 

   ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 
ลงชื่อ  

      (ว่าที่ ร.ต.หญิงวรรณนิมล บุญแก้ว)  
            ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                   ภาคผนวก 
      - ส าเนาโครงการ 

             - ประมวลภาพกิจกรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

ส าเนาโครงการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                      ชื่อโครงการ  โครงการโรงเรียนสีขาว 
ลักษณะโครงการ  โครงการใหม่ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน  ข้อที่ 3 พัฒนาคุณภาพนักเรียน        

                      สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน    มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน 
สนองกลยุทธ์ สพฐ.     ข้อที่ 2  พัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมการจัดการศึกษา เพ่ือสร้างขีดความสามารถ 
                                    ในการแข่งขัน   
แผนงาน การบริหารงานทั่วไป 
ระยะเวลา  ตลอดปีการศึกษา 2563  
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวสุนิษา ไชยถาวร และ ว่าที่ ร.ต.หญิงวรรณนิมล บุญแก้ว 

............................................................................................................................. ........................................ 
1.หลักการและเหตุผล 

ปัจจุบันปัญหายาเสพติดในหมู่เยาวชนก าลังเป็นปัญหาที่นับวันจะทวีความรุนแรงขึ้น ซึ่งส่งผลกระทบต่อ
คุณภาพชีวิตของเยาวชน ท าให้ไร้อนาคตและเกิดปัญหาสังคม ซึ่งพวกเขาเหล่านี้จะเป็นภาระของประเทศชาติที่
จะต้องแก้ปัญหา  นอกจากปัญหายาเสพติดแล้วยังมีปัญหาด้านอื่นๆ ที่ได้แพร่ระบาดเข้าสู่สถานศึกษาอีกหลาย
เรื่องจนเป็นที่น่าห่วงใย เช่น ปัญหาด้านอบายมุข การเล่นการพนัน รวมไปถึงสื่อสิ่งพิมพ์ที่ไม่เหมาะสม ซึ่งจะส่งผล
ให้พฤติกรรมของเยาวชนเบี่ยงเบนไปในทางท่ีไม่พึงประสงค์ ตลอดจนปัญหาการทะเลาะวิวาท อันก่อให้เกิดความ
เสียหายและความเดือดร้อนให้แก่คนทั่วไปในสังคม ปัญหาดังกล่าวจึงจ าเป็นต้องได้รับการดูแล ป้องกัน และแก้ไข
อย่างเร่งด่วน  

โรงเรียนบ้านพรุพ้อตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว จึงได้จัดโครงการนี้ขึ้นเพ่ือเป็นแนวด าเนินการรณรงค์
ป้องกันแก้ไขปัญหาสิ่งเสพติด การพนัน สิ่งไม่เหมาะสมและการทะเลาะวิวาทท่ีจะเกิดขึ้นกับนักเรียน และเห็น
ความส าคัญด้านกีฬา การเป็นผู้น า ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการเรียนรู้ที่ดี  และน าความเป็นเลิศมาสู่โรงเรียน  ชุมชน  
และครอบครัว   

 

2.วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือให้นักเรียนมีสุขภาพสมบูรณ์  แข็งแรง  ทางด้านร่างกายและจิตใจ 
 2.2 เพ่ือเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงความสามารถอย่างเต็มศักยภาพ 
 2.3 เพ่ือให้นักเรียนรู้จักการปฏิบัติตนให้ห่างจากสิ่งเสพติด 
3.เป้าหมาย  
 3.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ 
        นักเรียนโรงเรียนบ้านพรุพ้อ ระดับชั้น ป.1-ป.๖ และบุคลากรทั้งหมดในโรงเรียน มีส่วนร่วม 
รับผิดชอบการเรียนรู้บูรณาการกับโครงการ “โรงเรียนสีขาว” 
 3.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
        นักเรียนและบุคลากรมีส่วนร่วมรับผิดชอบการเรียนรู้บูรณาการกับโครงการ “โรงเรียนสีขาว” 
 
 
 
 
 
 



4.รายละเอียดกิจกรรมและค าชี้แจงการใช้งบประมาณ 
    งบประมาณ  ๕,ooo  บาท 
 

 

  

5.การประเมินผล  
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

ร้อยละของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕-๖ ได้เป็นตัวแทนสภา
นักเรียนและด าเนินกิจกรรมตามที่ได้รับมอบหมาย 

การเลือกตั้ง/ 
การประเมิน 

บัตรเลือกตั้ง/ 
แบบประเมิน 

ร้อยละของนักเรียนได้เข้าร่วมเล่นกีฬาทั้งในโรงเรียนและนอก
โรงเรียน 

การประเมิน แบบประเมิน 

ร้อยละของนักเรียนรู้จักการปฏิบัติตนให้ห่างจากสิ่งเสพติด การประเมิน แบบประเมิน 
 

6.ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 6.1 นักเรียนมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ 
 6.2 นักเรียนได้แสดงความสามารถอย่างเต็มศักยภาพ 
 6.3 นักเรียนรู้จักการปฏิบัติตนให้ห่างจากสิ่งเสพติด 
 

 
     ลงชื่อ     ผู้เสนอโครงการ        
               (นางสาวสุนิษา ไชยถาวร)                  
 
     ลงชื่อ    ผู้เสนอโครงการ 
          (ว่าที่ ร.ต.หญิงวรรณนิมล บุญแก้ว)               
 

                           ลงชื่อ   ผู้อนุมัติโครงการ 
                                (นายอ านวย  สุวรรณชาตรี) 

            ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านพรุพ้อ 
 
 
 
 

กิจกรรม 
ระยะเวลาด าเนินงาน  

งบประมาณ 
 

ผู้รับผิดชอบ พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. 
1.กิจกรรมสภา
นักเรียน 

           ๑,๐๐๐ นางสาวสุนิษา 
ไชยถาวร และ 
ว่าท่ี ร.ต.หญิง
วรรณนมิล  
บุญแก้ว 

2.กิจกรรมกีฬา            ๓,๐๐๐ 

3.กิจกรรมต่อต้านยา
เสพติด 

           ๑,๐๐๐ 



 
ประมวลภาพกิจกรรม 

ภาพประกอบการรายงานโครงการโรงเรียนสีขาว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 นักเรียนเข้าแถวเพื่อไปนั่งที่โดมอเนกประสงค์    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวแทนชุมชนมาร่วมเดินรนรงค์ต่อต้านยาเสพติดร่วมกับนักเรียน  



 

ภาพประกอบการรายงานโครงการโรงเรียนสีขาว 

 

 นักเรียนมีการเลือกตั้งตัวแทนสภานักเรียน เป็นนักเรียนแกนน ากิจกรรมต่างๆ   

  

 

นักเรียนมีการเลือกตั้งตัวแทนสภานักเรียน เป็นนักเรียนแกนน ากิจกรรมต่างๆ   



หมายเหตุ เนื่องจากสถานณ์การโควิด19 ท าให้จัดกิจกรรมแบบเล็กๆภายในโรงเรียน  

ภาพประกอบการรายงานโครงการโรงเรียนสีขาว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวแทนนักเรียนน าออกก าลังกายในตอนเช้า 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
หมายเหตุ เนื่องจากสถานณ์การโควิด19 ท าให้จัดกิจกรรมแบบเล็กๆภายในโรงเรียน 

 



 
ค ำสั่งโรงเรียนบ้ำนพรุพ้อ 

ท่ี      / ๒๕๖๔ 
เร่ือง แต่งต้ังคณะกรรมกำรสภำนักเรียน ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๔ 

................................................ 
ด้วยโรงเรียนบ้านพรุพ้อ  ได้จัดโครงการสภานักเรียนเพื่อพัฒนาองค์กรนักเรียนให้เข้มแข็งให้นักเรียนเข้าใจ

บทบาทหน้าท่ีในวิถีประชาธิปไตยมีกระบวนการคิดการเป็นผู้น าตระหนักถึงการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข 
เคารพกติกาของสังคมมีส่วนร่วมในการบริหารและพัฒนาโรงเรียนอย่างสร้างสรรค์ และเสริมเจตคติท่ีดีต่อสังคม และ
ส่วนรวมมีกลไกป้องกันและแก้ไขความทุกข์ร้อนรวมทั้งเพื่อปลูกฝังค่านิยมและทัศนคติความเป็นประชาธิปไตย 

เพื่อให้การด าเนินงานของคณะกรรมการสภานักเรียนประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ สามารถด าเนินการได้อย่าง
มีประสิทธิภาพบรรลุวัตถุประสงค์ตลอดจนสามารถขยายผลการด าเนินงานได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืนจึงแต่งต้ัง
คณะกรรมการสภานักเรียนดังนี้ 

 
๑. คณะกรรมกำรฝ่ำยอ ำนวยกำร   
    ๑.๑  นายอ านวย สุวรรณชาตรี ผู้อ านวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ 
    ๑.๒  นางสาววัชรี ย่องสรรเจริญ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการ กรรมการ 
    ๑.๓  นางฟองนภา จันทร์แดง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานงบประมาณ กรรมการ 
    ๑.๔  นางสาวบุษรา ช่อมณี หัวหน้าฝ่ายบริหารงานท่ัวไป กรรมการ 
    ๑.๕  นางสาวศิรภัสร์ เกนุ้ย 
    ๑.๖ ว่าท่ีร.ต.หญิงวรรณวิมล บุญแก้ว      

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล 
ครูท่ีปรึกษาสภานักเรียน 

กรรมการ 
กรรมการและเลขานุการ 

 
๒. ครูที่ปรึกษำ 

   

    ๒.๑  ว่าท่ีร.ต.หญิงวรรณวิมล บุญแก้ว ครู ประธานกรรมการ 
    ๒.๒  นางสาวปาลิตา สัจจากุล ครูอัตราจ้าง กรรมการ 
    ๒.๓  นางสาววัชรี ย่องสรรเจริญ ครู  กรรมการและเลขานุการ 

 
          มีหน้ำที่  ก าหนดกรอบนโยบายความคิดให้ค าปรึกษา แนะน า สนับสนุนพร้อมก ากับติดตามการท างานของ
คณะกรรมการสภานักเรียน 

 
๓. คณะกรรมกำรสภำนักเรียน   
    ๓.๑   เด็กชายพงศกร พรหมคง นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๖ ประธานสภานักเรียน 
    ๓.๒   เด็กหญิงกานต์ศุภา ศิริอักษร นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๖ รองประธานสภานักเรียน 
    ๓.๓   เด็กชายลุฏฟาน  เย๊าะลีมา นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๕ กรรมการ/ฝ่ายวิชาการ 
    ๓.๔   เด็กหญิงปาลิตา หนูรุ่งเรือง นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๖ กรรมการ/ฝ่ายอาคารสถานท่ี 
    ๓.๕   เด็กหญิงสลิลทิพย์ ศิริอักษร นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๖ กรรมการ/ฝ่ายปกครอง 
    ๓.๖   เด็กหญิงพิมรดา ไชยเมือง นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๓ กรรมการ/ฝ่ายอนามัย 
    ๓.๗  เด็กหญิงฐิตานันต์ ดิเรกวัฒนสาร นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๕ กรรมการ/ฝ่ายเหรัญญิก 
    ๓.๘  เด็กหญิงวรกานต์  พุฒทอง นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๔ กรรมการ/ฝ่ายปฏิคม 
    ๓.๙  เด็กชายจรรยาวรรธ ด าฝ้าย นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๕ กรรมการ/ฝ่ายสารวัตรนักเรียน 

 



   ๓.๑๐  เด็กหญิงภัทรนภา ตะโกบ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๕ กรรมการ/ฝ่ายสารสนเทศและ
เทคโนโลยี 

   ๓.๑๑  เด็กหญิงพัชรพร จันทร์ปาน นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๔ กรรมการ/ฝ่ายวัฒนธรรม 
   ๓.๑๒  เด็กหญิงศศิวิมล เกื้อมณี นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๕ กรรมการ/ฝ่ายส่งเสริมคุณธรรม

และจริยธรรม 
   ๓.๑๓  เด็กหญิงพรธิภา  แก้วนวล นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๔ กรรมการ/ฝ่ายประชาสัมพันธ์ 
   ๓.๑๔  เด็กหญิงสรวิศา  ศิริอักษร 
   ๓.๑๕ หัวหน้า/รองหัวหน้าทุกช้ันเรียน 

นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๔ 
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑-๖ 

กรรมการ/ผู้ช่วยฝ่ายวิชาการ 
อนุกรรมการ 

   ๓.๑๖  เด็กหญิงณิชกานต์ พรหมเมศร์ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๕ กรรมการและเลขานุการ 
          
 มีหน้ำที่ 

  

          ๑. คิดริเริ่มโครงการ/กิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม นักเรียนสามารถปฏิบัติได้จริงและส่งผลต่อ 
 การพัฒนาโรงเรียนตามขอบข่ายดังต่อไปนี้ 
                     ๑.๑ กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยตามวิถีประชาธิปไตยท่ีสอดคล้องตามหลัก ๓ ประการ    
ได้แก่  คารวธรรมสามัคคีธรรมและปัญญาธรรม 
                     ๑.๒ กิจกรรมส่งเสริมหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสอดคล้องคุณลักษณะ ๓ ประการ ได้แก่                 
ความพอประมาณ ความรู้และคุณธรรม 
                     ๑.๓ กิจกรรมส่งเสริม/พัฒนานักเรียนให้มีคุณลักษณะ ๙ ประการ ได้แก่     ๑) รักชาติ  
ศาสน์กษัตริย์    ๒) ซื่อสัตย์สุจริต    ๓) มีวินัย    ๔) ใฝ่เรียนรู้    ๕) อยู่อย่างพอเพียง   ๖) มุ่งมั่นในการท างาน 
 ๗) รักความเป็นไทย   ๘)มีจิตสาธารณะ   ๙) กตัญญ ู
                    ๑.๔ กิจกรรมเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
                    ๑.๕ กิจกรรมการรณรงค์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยท่ีถูกต้อง
กับเพื่อนนักเรียนและเครือข่ายสังคม 
                     ๑.๖ กิจกรรมส่งเสริมตามหลักธรรมมาภิบาล  ได้แก่  ๑) หลักนิติธรรม  ๒) หลักคุณธรรม        
๓) หลักความโปร่งใส     ๔) หลักความมีส่วนร่วม    ๕) หลักความ รับผิดชอบ    ๖) หลักความคุ้มค่า 
                     ๑.๗ กิจกรรมส่งเสริมส่งเสริม/มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ท้ังใน
โรงเรียนและชุมชน 
         ๒.เป็นผู้น าในการปฏิบัติกิจกรรมของนักเรยีนเพื่อส่วนรวมตามกฎกติกาข้อตกลงของโรงเรียนและสังคม 
         ๓.จัดให้มีการประชุมน าเสนอความคิดเห็นในการพัฒนาโรงเรียน และสังคมตามบทบาท และหน้าท่ี                  
ของนักเรียน 
         ๔.ร่วมประสานงานกับบุคลากรและหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อประโยชน์และความก้าวหน้าท่ีท่ี
นกัเรียนควรได้รับ 
         ๕. งานอื่นๆท่ีได้รับมอบหมาย 

 
        ท้ังนี้ต้ังแต่วันท่ี  ๒๗  มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 
                   ส่ัง  ณ วันท่ี  ๒๗  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

 
 ( นายอ านวย สุวรรณชาตรี ) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านพรพุ้อ 


