
 

กลยุทธ์ที� 2 

พฒันาและเสริมสร้างศกัยภาพผูเ้รียนทั�งร่างกายและจิตใจ มีคุณลกัษณะอนั

พึงประสงค ์มีคุณธรรมตามค่านิยมหลกั12 ประการ  ห่างไกลยาเสพติด มี

จิตสาธารณะ  และอนุรักษสิ์�งแวดลอ้ม  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 1.โครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

สนองนโยบายของ สพฐ.ขอ้ที�1 การจดัการศึกษาเพื�อความมั�นคง 

 สนองกลยุทธ์ของ สพม.11 ที� 1 ดา้นการจดัการศึกษาเพื�อความมั�นคง  

สนองกลยุทธ์ของโรงเรียน ที�  2 พฒันาและเสริมสร้างศกัยภาพผูเ้รียนทั�งร่างกายและจิตใจ มีคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์มี

คุณธรรมตามค่านิยมหลกั12 ประการ  ห่างไกลยาเสพติด มีจิตสาธารณะ  และอนุรักษสิ์�งแวดลอ้ม  
สอดคล้องกบัมาตรฐานการศึกษาขั�นพื�นฐาน มาตรฐานที� 1 ดา้นคุณภาพผูเ้รียน 

ประเด็นพิจารณาที� 1.2(4) สุขภาวะทางรางกายและลักษณะจิตสังคม 

สอดคล้องกบัมาตรฐานการศึกษาขั�นพื�นฐาน มาตรฐานที� 3กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ   

ประเด็นพิจารณาที� ๓(๓) มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 

ลักษณะโครงการ  (   ) โครงการต่อเนื�อง  (   ) โครงการใหม ่  

ผู้รับผดิชอบโครงการ /กิจกรรม   นางเนธิภคั  พรมบุญแกว้ 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1.หลักการและเหตุผล 

โรงเรียนหงษเ์จริญวิทยาคมมีความประสงคใ์ห้นกัเรียนทุกคน  มีความสุข ใชชี้วิตเป็น และมีพฤติกรรมที�ดีที�เหมาะสม

ในการอยูร่่วมกนัในสังคม  มีหลกัการดาํรงตนดว้ยความถูกตอ้ง หากนกัเรียนไดรั้บการพฒันาให้เป็นผูที้�แกไ้ขปัญหาและสร้าง

พฤติกรรมที�ดี เป็นที�ยอมรับของสังคม ยอ่มทาํให้แนวโนม้ของประชาชนทุกคนมีศกัยภาพ และคุณค่าอยา่งเท่าเทียมกนัอนัจะ

ส่งผลให้สงัคมมีความเป็นปกติสุขส่งผลต่อการพฒันาประเทศต่อไป 

ดงันั�นการส่งเสริมนกัเรียนให้เกิดพฤติกรรมตามแบบอยา่งที�ดีใชชี้วิตอยา่ถูกตอ้งจึงมีความจาํเป็นที�ควรตอ้งโครงการ

พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เพื�อแกปั้ญหาดา้นต่างๆ  และส่งเสริมให้เกิดค่านิยมที�ดี ที�เป็นพื�นฐานของคนไทยตามหลกั

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ใหเ้กิดขึ�นในตวันกัเรียน 

�.วัตถุประสงค์ 

�.� เพื�อพฒันานกัเรียนให้คน้พบตวัตนและศกัยภาพของตนเอง 

�.� เพื�อแกแ้ละลดปัญหาต่างๆที�เกิดขึ�นกบันกัเรียนและพฒันานกัเรียนไดเ้ต็มตามศกัยภาพ 

�.เป้าหมาย 

�.� เป้าหมายเชิงปริมาณ 

 -นกัเรียนร้อยละ 80 ไดรั้บการแกไ้ขปัญหาดา้นต่างๆพฒันาให้มีพฤติกรรมที�ดีมีศกัยภาพ 

�.� เป้าหมายเชิงคุณภาพ   

 - นกัเรียนโรงเรียนหงษเ์จริญวิทยาคม สามารถใชชี้วิตอยูใ่นสังคมไดอ้ยา่ง มีความสุข 

 

 

 



 

 

�. กิจกรรมและการดาํเนนิการ 

ลําดับที� กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินการ ผู้รับผดิชอบ 

1 

2 

 

 

 

3 

4 

-ประชุมวางแผน ชี�แจง ออกคาํสั�ง 

-ดาํเนินกิจกรรม 

    -กิจกรรมพฒันาระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน 

   -กิจกรรมเยี�ยมบา้น 

   -กิจกรรมประชุมผูป้กครองเครื�องข่าย 

-สรุปรายงานผล 

-นาํผลไปใชใ้นโอกาสต่อไป 

 

 

พ.ค.62 - มี.ค.63 

มิ.ย.-ส.ค. 62 

พ.ค.62 , ม.ค.63 

มี.ค.63 

 

 

 

นางเนธิภคั  พรมบุญแกว้ 

ครูทุกคน 

นางเนธิภคั  พรมบุญแกว้ 

นางเนธิภคั  พรมบุญแกว้ 

 

5. งบประมาณที�ใช้ แผนงบประมาณ  เงินอุดหนุนรายหัว  จาํนวน  8,500  บาท 

รายละเอียดงบประมาณ 

ถวัจ่ายทุกรายการ 

�. ผลการประเมินผล 

ตวัชี�วดัความสาํเร็จ วิธีการประเมิน เครื�องมือที�ใช ้

ผลผลิต 

-ร้อยละของนกัเรียนที�ไดรั้บดูแลแกไ้ขปัญหาต่างๆ 

ผลลพัธ ์

- นกัเรียนมีใชชี้วิตไดอ้ยา่งมีความสุขและพฒันาตนเองไดเ้ต็มตามศกัยภาพ 

 

-การจดบนัทึก 

-สังเกตพฤติกรรม 

-รายงานผลการ

ดาํเนินงาน 

-แบบประเมิน 

-แบบบนัทึกการสังเกต

พฤติกรรมนกัเรียน 

-แบบรายงานผลการ

ดาํเนินงาน 

 

ที� 
 

กิจกรรม/รายการ 

เงินงบประมาณ เงินนอก

งบประมาณ 

 

รวม ตอบแทน ใชส้อย วสัดุ รวม 

1 กิจกรรมพฒันาระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน 

-ค่าวสัดุดาํเนินกิจกรรม 

  

 

 

500 

 

500 

  

500 

 รวม   500 500  500 

2 กิจกรรมเยี�ยมบา้น 

-ค่าวสัดุพฒันาระบบงานและกิจกรรม 

   

4,500 

 

4,500 

  

4,500 

 รวม   4,500 4,500  4,500 

3 กิจกรรมประชุมผูป้กครองเครื่องขาย 

-ค่าวสัดุพฒันาระบบงานและกิจกรรม 

  3,500 3,500  3,500 

 รวม   3,500 3,500  500 



 

�. ผลที�คาดว่าจะได้รับ 

7.� นกัเรียนคน้พบตวัตนและศกัยภาพของตนเอง 

7.� แกแ้ละลดปัญหาต่างๆที�เกิดขึ�นกบันกัเรียนและพฒันานกัเรียนไดเ้ต็มตามศกัยภาพ 

 

 

      ลงชื�อ ..............................................ผูเ้สนอโครงการ 

             (นางเนธิภคั  พรมบุญแกว้) 

 

       ลงชื�อ ............................................ ผูพ้ิจารณาโครงการ 

             (นางณัฐชา  วงศ์เพชร) 

                                        หัวหนา้งานแผนงาน 

 

        ลงชื�อ............................................ผูเ้ห็นชอบโครงการ   

                   (นางพรพนา   แดงสกล)   

                                                                                     ผูอ้าํนวยการโรงเรียนหงษเ์จริญวิทยาคม 

 

        ลงชื�อ............................................ผูอ้นุมตัิโครงการ 

                (นายอนุกูล  พลวชัรินทร์) 

                                                                   ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั�นพื�นฐาน 

โรงเรียนหงษเ์จริญวิทยาคม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.โครงการ  พัฒนาระเบียบวินัยนักเรียน 

สนองนโยบายของ สพฐ.ขอ้ที�1 การจดัการศึกษาเพื�อความมั�นคง 

 สนองกลยุทธ์ของ สพม.11 ที� 1 ดา้นการจดัการศึกษาเพื�อความมั�นคง  

สนองกลยุทธ์ของโรงเรียน ที�  2 พฒันาและเสริมสร้างศกัยภาพผูเ้รียนทั�งร่างกายและจิตใจ มีคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์มี

คุณธรรมตามค่านิยมหลกั12 ประการ  ห่างไกลยาเสพติด มีจิตสาธารณะ  และอนุรักษสิ์�งแวดลอ้ม  
สอดคล้องกบัมาตรฐานการศึกษาขั�นพื�นฐาน มาตรฐานที� 1 ดา้นคุณภาพผูเ้รียน 

ประเด็นพิจารณาที� 1.2(1)การมีคุณลักษณะและคานิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากําหนด 

ลักษณะโครงการ  (   ) โครงการต่อเนื�อง  (   ) โครงการใหม ่  

ผู้รับผดิชอบโครงการ /กิจกรรม   นายธีรชยั   ชื�นชูวงศ ์

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1.หลักการและเหตุผล 

โรงเรียนหงษเ์จริญวิทยาคมมีความประสงคใ์ห้นกัเรียนทุกคน  มีวินยั และพฤติกรรมที�ดีที�เหมาะสมใน 

การอยูร่่วมกนัในสังคม  มีหลกัการดาํรงตนดว้ยความถูกตอ้ง หากนกัเรียนไดรั้บการพฒันาให้เป็นผูมี้วินยัและพฤติกรรมที�ดี เป็น

ที�ยอมรับของสังคม ยอ่มทําให้แนวโน้มของประชาชนทุกคนมีศกัยภาพ และคุณค่าอย่างเท่าเทียมกัน  อนัจะส่งผลให้สังคมมี

ความเป็นปกติสุขส่งผลต่อการพฒันาประเทศต่อไป 

ดงันั�นการส่งเสริมนักเรียนให้เกิดพฤติกรรมตามแบบอย่างที� ดีจึงมีความจําเป็นที�ควรต้องดําเนิน โครงการพัฒนา

ระเบียบวนิัยนักเรียน เพื�อแกปั้ญหาพฤติกรรมที�ไม่เหมาะสม  และส่งเสริมให้เกิดค่านิยมที�ดี ที�เป็นพื�นฐานของคนไทยตามหลกั

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ให้เกิดขึ�นในตวันกัเรียน 

�.วัตถุประสงค์ 

�.� เพื�อพฒันาใหน้กัเรียนเคารพและปฏิบตัิตามตนตามกฏระเบียบของโรงเรียน 

�.� เพื�อพฒันาใหน้กัเรียนรู้จกัการใชคุ้ณธรรม และความอดทนต่อสิ�งย ั�วยไุด ้และมีพฤติเสี�ยงลดลง 

�.� เพื�อให้นกัเรียนไดป้ระพฤติตนเป็นคนดี  มีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที�พึงประสงค ์

�.เป้าหมาย 

�.� เป้าหมายเชิงปริมาณ 

 - นกัเรียนโรงเรียนหงส์เจริญวิทยาคมร้อยละ 70 ผา่นการประเมินการมีพฤติกรรมที�ดีมีวินยัในตนเอง มีคุณลกัษณะที�

พึงประสงค ์

�.� เป้าหมายเชิงคุณภาพ   

 - นกัเรียนโรงเรียนหงษเ์จริญวิทยาคมมีพฤติกรรมที�ดี มีคุณธรรม รัก สามคัคีและเป็นที�ตอ้งการของสังคมอยูใ่นสังคม

ไดอ้ยา่งมีความสุข 

 

 

 

�. กิจกรรมและการดําเนนิการ 



ลําดับที� กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินการ ผู้รับผดิชอบ 

1 

2 

 

 

 

 

3 

4 

-ประชุมวางแผน ชี�แจง ออกคาํสั�ง 

-ดาํเนินกิจกรรม 

    -กิจกรรมส่งเสริมระเบียบวินยันกัเรียน 

   -กิจกรรมขบัขี�ปลอดภยั 

   -กิจกรรมจดัทาํคู่มือนกัเรียน 

   -กิจกรรมสารสนเทศกลุ่มบริหารกิจการนกัเรียน 

-สรุปรายงานผล 

-นาํผลไปใชใ้นโอกาสต่อไป 

 

 

พ.ค.62 - มี.ค.63 

พ.ค.62 - มี.ค.63 

พ.ค.62  

พ.ค.62 - มี.ค.63 

 

 

 

นางกนันิกา  มีอารีย ์

นายธีรชยั  ชื�นชูวงศ ์

นายธีรชยั  ชื�นชูวงศ ์

นางสาวแสงรวี  แสงสม 

5. งบประมาณที�ใช้ 

 แผนงบประมาณ  เงินอุดหนุนรายหัว  จาํนวน  5,000  บาท 

รายละเอียดงบประมาณ 

 

 

 

 

 

 

 

ที� 
 

กิจกรรม/รายการ 

เงินงบประมาณ เงินนอก

งบประมาณ 

 

รวม ตอบแทน ใชส้อย วสัดุ รวม 

1 กิจกรรมส่งเสริมระเบียบวินยันกัเรียน 

-ค่าวสัดุดาํเนินกิจกรรม 

   

1500 

 

1500 

  

1500 

 รวม   1,500 1,500  1,500 

2 กิจกรรมขบัขี�ปลอดภยั 

-ค่าวสัดุพฒันาระบบงานและกิจกรรม 

   

500 

 

500 

  

500 

 รวม   500 500  500 

3 กิจกรรมจดัทาํคู่มือนกัเรียน 

-ค่าวสัดุทาํกิจกรรม 

   

1,500 

 

1,500 

  

1,500 

 รวม   1,500 1,500  1,500 

4 กิจกรรมสารสนเทศกลุ่มบริหารกิจการ

นกัเรียน 

  1,500 1,500  1,500 

 รวม   1,500 1,500  1,500 



�. ผลการประเมินผล 

ตวัชี�วดัความสาํเร็จ วิธีการประเมิน เครื�องมือที�ใช ้

ผลผลิต 

-ร้อยละของนกัเรียนที�ผา่นการประเมินคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์

-ร้อยละของนกัเรียนที�ไดรั้บการยกยอ่งให้เป็นนกัเรียนดีเด่น 

-ร้อยละนกัเรียนที�ไดรั้บการช่วยเหลือแกปั้ญหาดา้นพฤติกรรม 

ผลลพัธ ์

- นกัเรียนมีระเบียบวินยัในตนเอง 

- นกัเรียนปรับเปลี�ยนพฤติกรรมที�ไม่พึงประสงคไ์ด ้

- นกัเรียนเป็นผูมี้คุณธรรมจริยธรรมและมีคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์

- นกัเรียนสามารถนาํความรู้ที�ไดรั้บมาปรับใชก้บัชีวิตของตนเอง 

 

-การจดบนัทึก 

-สังเกตพฤติกรรม 

-รายงานผลการ

ดาํเนินงาน 

 

-แบบประเมิน 

-แบบบนัทึกการสังเกต

พฤติกรรมนกัเรียน 

-แบบรายงานผลการ

ดาํเนินงาน 

 

�. ผลที�คาดวา่จะไดรั้บ 

7.� นกัเรียนเคารพและปฏิบตัิตามตนตามกฏระเบียบของโรงเรียน 

7.� นกัเรียนรู้จกัการใชคุ้ณธรรม และความอดทนต่อสิ�งย ั�วยไุด ้และมีพฤติเสี�ยงลดลง 

7.� นกัเรียนไดป้ระพฤติตนเป็นคนดี  มีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที�พึงประสงค ์

 

      ลงชื�อ ..............................................ผูเ้สนอโครงการ 

             (นายธีรชยั  ชื�นชูวงศ์) 

       ลงชื�อ ............................................ ผูพ้ิจารณาโครงการ 

             (นางณัฐชา  วงศ์เพชร) 

                                        หัวหนา้งานแผนงาน 

        ลงชื�อ............................................ผูเ้ห็นชอบโครงการ   

                   (นางพรพนา   แดงสกล)   

                                                                                     ผูอ้าํนวยการโรงเรียนหงษเ์จริญวิทยาคม 

 

        ลงชื�อ............................................ผูอ้นุมตัิโครงการ 

                (นายอนุกูล  พลวชัรินทร์) 

                                                                   ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั�นพื�นฐาน 

โรงเรียนหงษเ์จริญวิทยาคม 

 

 



3. โครงการวันสําคัญ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 

สนองนโยบายของ สพฐ.ขอ้ที�1 การจดัการศึกษาเพื�อความมั�นคง 

 สนองกลยุทธ์ของ สพม.11 ที� 1 ดา้นการจดัการศึกษาเพื�อความมั�นคง  

สนองกลยุทธ์ของโรงเรียน ที�  2 พฒันาและเสริมสร้างศกัยภาพผูเ้รียนทั�งร่างกายและจิตใจ มีคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์มี

คุณธรรมตามค่านิยมหลกั12 ประการ  ห่างไกลยาเสพติด มีจิตสาธารณะ  และอนุรักษสิ์�งแวดลอ้ม  
สอดคล้องกบัมาตรฐานการศึกษาขั�นพื�นฐาน มาตรฐานที� 1 ดา้นคุณภาพผูเ้รียน 

ประเด็นพิจารณาที� 1.2(1)การมีคณุลักษณะและคานิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากําหนด 

ประเด็นพิจารณาที� 1.2(2)ความภูมิใจในทองถิ่นและความเปนไทย 

ลักษณะโครงการ  (   ) โครงการต่อเนื�อง  (   ) โครงการใหม ่  

ผูรั้บผิดชอบโครงการ /กิจกรรม  นายธีระชยั  ชื�นชูวงศ ์

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

�.หลักการและเหตุผล 

 โรงเรียนหงษเ์จริญวิทยาคมมีความประสงคใ์ห้นกัเรียนทุกคน  มีพฤติกรรมที�ดีที�เหมาะสมในการอยูร่่วมกนัในสังคม  

มีหลกัการดาํรงตนดว้ยความถูกตอ้งมีหลกัยึดเหนี�ยวเป็นหนึ�งเดียว  หากนกัเรียนไดรั้บการพฒันาใหเ้ป็นผูมี้เจตคตทีิ�ดี ถูกตอ้ง

ของสังคมโดยรวม ดาํรงตนร่วมกบัคนส่วนรวมได ้ ยอ่มทาํให้แนวโนม้ของประชาชนทุกคนมีศกัยภาพ และคุณค่าอยา่ง

เท่าเทียมกนั  อนัจะส่งผลการพฒันาต่อประเทศต่อไปดงันั�นการส่งเสริมนกัเรียนให้เกิดพฤติกรรมตามแบบอยา่งที�ดี 

งานบริหารกิจการนกัเรียน จึงดาํเนินโครงการวันสําคญั ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เพื�อส่งเสริมการมีเจตคติที�ดีต่อ

สถาบนัหลกัของชาติ แกปั้ญหาพฤติกรรมของสงัคมโดยรวม  และส่งเสริมให้เกิดค่านิยมที�ดี ที�เป็นพื�นฐานของคนไทยตามหลกั

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ใหเ้กิดขึ�น 

�.วัตถุประสงค์ 

�.� เพื�อพฒันานกัเรียนใหเ้คารพและปฏิบตัิตามตนตามระเบียบและกฏของสังคมประเทศได ้

�.� เพื�อพฒันานกัเรียนรู้จกัการใชชี้วิตบนพื�นฐานของความเป็นไทย ประยกุตป์ระเพณี วฒันธรรมในฐานะพลเมืองโลกได ้

2.3 เพื�อส่งเสริมนกัเรียนใหมี้ส่วนร่วมในการอนุรักษค์วามเป็นไทย  และส่งเสริมวฒันธรรมทอ้งถิ�นอยา่งเต็มศกัยภาพ 

�.เป้าหมาย 

�.� เป้าหมายเชิงปริมาณ 

-นกัเรียนร้อยละ 90 ไดรั้บการพฒันาให้มีเจตคติที�ถูกตอ้งต่อสถาบนัหลกัของชาติ และส่งเสริมความเป็นไทยและผา่น

การประเมินการมีคุณลกัษณะที�พงึประสงค ์

�.� เป้าหมายเชิงคุณภาพ   

 -นกัเรียนโรงเรียนหงษเ์จริญวิทยาคมม ี เจตคติที�ถูกตอ้ง มีคุณลกัษณะอนัพึงประสงคเ์ป็นที�ตอ้งการของสังคมอยูใ่น

สังคมไดอ้ยา่งมีความสุข 

 

 

 



�. กิจกรรมและการดําเนินการ 

ลําดับที� กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินการ ผู้รับผดิชอบ 

1 

2 

 

 

 

 

3 

4 

-ประชุมวางแผน ชี�แจง ออกคาํสั�ง 

-ดาํเนินกิจกรรม 

     -กิจกรรมวนัสาํคญัของชาติและ

พระมหากษตัริย ์

    -กิจกรรมวนัสาํคญัทางศาสนา     

    -กิจกรรมวนัสาํคญัตามประเพณี 

-สรุปรายงานผล 

-นาํผลไปใช ้

 

 

พ.ค.62 - มี.ค.63 

 

พ.ค.62 - มี.ค.63 

พ.ค.62 - มี.ค.63 

 

 

 

นางเนธิภคั  พรมบุญแกว้และคณะ 

 

นางเนธิภคั  พรมบุญแกว้และคณะ 

นายธีรชยั  ชื�นชูวงศแ์ละคณะ 

5. งบประมาณที�ใช้ 

 แผนงบประมาณ  เงินอุดหนุนรายหัว  จาํนวน 7,910.-  บาท 

 รายละเอียดงบประมาณ 

 

 

 

 

 

 

ที� กิจกรรม/รายการ เงินงบประมาณ เงินนอก

งบประมา 

รวม 

ตอบแทน ใชส้อย วสัดุ รวม 

1 กิจกรรมวนัสาํคญัของชาติและพระมหากษตัริย ์

-ค่าใชส้อยในการดาํเนินกิจกรรม 

-ค่าวสัดุดาํเนินกิจกรรม 

  

.- 

 

 

4,310.- 

 

 

4,310.- 

  

 

4,310.- 

 รวม   1,000.- 2,000.-  2,000.- 

2 กิจกรรมวนัสาํคญัทางศาสนา     

-ค่าใชส้อยในการดาํเนินกิจกรรม 

-ค่าวสัดุดาํเนินกิจกรรม 

  

 

 

 

1,800. 

 

 

1,800. 

  

 

1,800. 

 รวม   1,800. 1,800.  1,800. 

3 กิจกรรมวนัสาํคญัตามประเพณี 

 -ค่าใชส้อยในการดาํเนินกิจกรรม 

-ค่าวสัดุดาํเนินกิจกรรม 

  

 

 

 

1,800. 

 

 

1,800. 

  

 

1,800. 

 รวม   1,800. 1,800.  1,800. 



6.ผลการประเมินผล 

ตวัชี�วดัความสาํเร็จ วิธีการประเมิน เครื�องมือที�ใช ้

ผลผลิต 

-ร้อยละของการประเมินนกัเรียนที�มีคุณลกัษณะที�พงึประสงค ์

-ร้อยละของจาํนวนนกัเรียนที�ไดรั้บเกียรติบตัรหรือมีผลงานจากแต่ละกิจกรรม 

ผลลพัธ ์

นกัเรียนมีเจตคติที�ดีและถูกตอ้งตอ่สถาบนัหลกั และปฏิบตัิตนตามจารีต

ประเพณี ของสังคมและอยูใ่นสงัคมไดอ้ยา่งมีความสูขเพิ�มขึ�น ร้อยละ �� 

 

 

-สังเกตและประเมิน

นกัเรียน 

 

 

แบบประเมิน 

แบบบนัทึกการสังเกต 

�. ผลที�คาดว่าจะได้รับ 

7.� นกัเรียนเคารพและปฏิบตัิตามตนตามระเบียบและกฏของสังคมประเทศได ้

7.� นกัเรียนรู้จกัการใชชี้วิตบนพื�นฐานของความเป็นไทย ประยกุตป์ระเพณี วฒันธรรมในฐานะพลเมืองโลกได ้

7.3 นกัเรียนมีส่วนร่วมในการอนุรักษค์วามเป็นไทย  และส่งเสริมวฒันธรรมทอ้งถิ�นอยา่งเต็มศกัยภาพ 

 

ลงชื�อ                                              ผูเ้สนอโครงการ 

               (นายธีระชยั  ชื�นชูวงศ์) 

ลงชื�อ                                              ผูพ้ิจารณาโครงการ 

       (นางณัฐชา  วงศ์เพชร) 

                                   หัวหนา้งานแผนงาน 

ลงชื�อ                                           ผูเ้ห็นชอบโครงการ 

                                                               (นางพรพนา   แดงสกล)   

  ผูอ้าํนวยการโรงเรียนหงษเ์จริญวิทยาคม 

ลงชื�อ                                           ผูอ้นุมตัิโครงการ 

              (นายอนุกูล  พลวชัรินทร์) 

                                                                   ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั�นพื�นฐาน 

โรงเรียนหงษเ์จริญวิทยาคม 

 

 

 

 

 

 

 



4.โครงการ  พัฒนาการเรียนรู้บูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง 

สนองนโยบายของ สพฐ.ขอ้ที�1 การจดัการศึกษาเพื�อความมั�นคง 

 สนองกลยุทธ์ของ สพม.11 ที� 1 ดา้นการจดัการศึกษาเพื�อความมั�นคง  

สนองกลยุทธ์ของโรงเรียน ที�  2 พฒันาและเสริมสร้างศกัยภาพผูเ้รียนทั�งร่างกายและจิตใจ มีคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์มี

คุณธรรมตามค่านิยมหลกั12 ประการ  ห่างไกลยาเสพติด มีจิตสาธารณะ  และอนุรักษสิ์�งแวดลอ้ม  
สอดคล้องกบัมาตรฐานการศึกษาขั�นพื�นฐาน มาตรฐานที� 1 ดา้นคุณภาพผูเ้รียน 

ประเด็นพิจารณาที� 1.2(1) การมีคุณลักษณะและคานิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากําหนด 

ประเด็นพิจารณาที� 1.2(2) ความภูมิใจในทองถิ่นและความเปนไทย 

ลักษณะโครงการ  (   ) โครงการต่อเนื�อง  (   ) โครงการใหม ่  

ผูรั้บผิดชอบโครงการ /กิจกรรม  นางจรัสศรี  ซงัธาดา 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

หลักการและเหตุผล 

 ตามพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระวชิระเกลา้เจา้อยูห่ัว รัชกาลที� 10 ไดท้รงเนน้ถึงการนาํหลกัปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นปรัชญาพื�นฐานของการบูรณาการชีวิตใหเ้ป็นองคร์วมของการศึกษา ศาสนา ศิลปวฒันธรรมและ

ธรรมชาติอยา่งมีสมดุล ส่งเสริมสนบัสนุนซึ�งกนัและกนั และมีการพฒันาอยา่งต่อเนื�อง เพื�อใหทุ้กคนเป็นคนดีคนเก่งและมี

ความสุข สมบูรณ์ทั�งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ คุณธรรม มีจริยธรรมในการดาํรงชีวิตสามารถอยูก่บัผูอื้�นไดอ้ยา่งมี

ความสุข  โรงเรียนหงส์เจริญวิทยาคมเห็นวา่การบูรณาการ การสอน ในสาขาวิชาต่าง ๆ แก่นกัเรียน โดยยดึแนวปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงมาประยกุต ์นั�นจะมีส่วนในการปลูกฝัง คุณลกัษณะ ค่านิยมและแนวในการดาํเนินชีวิต การแกปั้ญหาดา้นต่างๆ

และเป็นส่วนที�ช่วยส่งเสริมพฒันาสังคมในอนาคตให้เป็นสังคมที�มั�นคงย ั�งยนืได ้

 ดงันั�นโรงเรียนจึงไดด้าํเนิน โครงการพฒันาการเรียนรู้บูรณาการตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงขึ�นดว้ยเหตุผล

ดงักล่าว 

2.วัตถุประสงค์ 

2.1  เพื�อนาํหลกัการตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการในการเรียนการสอน 

2.2 เพื�อปลูกฝังแนวคิดในการพฒันาชีวิตให้มีความมั�นคง ย ั�งยืนให้แก่นกัเรียน 

2.3 เพื�อสร้างเสริมความรู้ แนวทางในการเลือกประกอบอาชีพในอนาคตได ้

�.เป้าหมาย 

�.� เป้าหมายเชิงปริมาณ 

 -นกัเรียนร้อยละ 90 สามารถเรียนรู้บูรณาการตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สามารถประยกุตใ์ชใ้น

ชีวิตประจาํวนัและใชเ้ป็นทางในการประกอบอาชีพ 

 

 

 

 



 �.� เป้าหมายเชิงคุณภาพ   

 -นกัเรียนโรงเรียนหงษเ์จริญวิทยาคมทุกคนเป็นคนดีคนเก่งและมีความสุข สมบูรณ์ทั�งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ 

คุณธรรม มีจริยธรรมในการดาํรงชีวิต 

�. กิจกรรมและการดําเนนิการ 

ลําดับที� กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินการ ผู้รับผดิชอบ 

1 

2 

 

 

3 

4 

-ประชุมวางแผน ชี�แจง ออกคาํสั�ง 

-ดาํเนินกิจกรรม 

     -กิจกรรมฐานการเรียนรู้หลกัเศรษฐกิจพอเพียง 

    -กิจกรรมส่งเสริมการออมทรัพย ์

-สรุปรายงานผล 

-นาํผลไปใช ้

 

 

พ.ค.62 - มี.ค.63 

พ.ค.62 - มี.ค.63 

 

 

 

นางจรัสศรี  ซงัธาดาและคณะ 

5. งบประมาณที�ใช้ 

 แผนงบประมาณ  เงินอุดหนุนรายหัว  จาํนวน 5,000.-  บาท 

รายละเอียดงบประมาณ 

ถวัจ่ายทุกรายการ 

�. ผลการประเมินผล 

ตวัชี�วดัความสาํเร็จ วิธีการประเมิน เครื�องมือที�ใช ้

ผลผลิต 

-ร้อยละของนกัเรียนที�ผา่นการประเมินกิจกรรม 

-ผลลพัธ ์

นกัเรียนสามารถบูรณาการหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมี

พฤติกรรมที�ดีมีคุณลกัษณะที�พึงประสงคเ์พิ�มขึ�นร้อยละ �� 

 

 

-สังเกตและประเมินนกัเรียน 

 

 

แบบประเมิน 

แบบบนัทึกการสังเกต 

 

 

ที� กิจกรรม/รายการ เงินงบประมาณ เงินนอก

งบประมา 

รวม 

ตอบแทน ใชส้อย วสัดุ รวม 

1 -กจิกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักเศรษฐกิจ

พอเพียง 

-ค่าใชส้อยในการดาํเนินกิจกรรม 

-ค่าวสัดุดาํเนินกิจกรรม 

  

1,000.- 

 

 

1,000.- 

 

1,000.- 

1,000.- 

  

1,000.- 

1,000.- 

 รวม  1,000.- 1,000.- 2,000.-  2,000.- 

2 กิจกรรมส่งเสริมการออมทรัพย ์

 

      



�. ผลที�คาดว่าจะได้รับ 

7.1  โรงเรียนสามารถนาํหลกัการตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการในการเรียนการสอน 

7.2 นกัเรียนไดรั้บการปลูกฝังแนวคิดในการพฒันาชีวิตให้มีความมั�นคง ย ั�งยืน 

7.3 นกัเรียนมีความรู้ แนวทางในการเลือกประกอบอาชีพในอนาคตได ้

  

ลงชื�อ                                              ผูเ้สนอโครงการ 

              (นางจรัสศรี  ซงัธาดา) 

 

ลงชื�อ                                              ผูพ้ิจารณาโครงการ 

       (นางณัฐชา  วงศ์เพชร) 

                                   หัวหนา้งานแผนงาน 

 

ลงชื�อ                                           ผูเ้ห็นชอบโครงการ  

  (นางพรพนา  แดงสกล)   

                   ผูอ้าํนวยการโรงเรียนหงษเ์จริญวทิยาคม 

 

 ลงชื�อ                                           ผูอ้นุมตัิโครงการ 

            (นายอนุกูล  พลวชัรินทร์) 

                                                                              ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั�นพื�นฐาน 

โรงเรียนหงษเ์จริญวทิยาคม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.โครงการ  ส่งเสริมการดําเนินการโรงเรียนวิถีพุทธ 

สนองนโยบายของ สพฐ.ขอ้ที�1 การจดัการศึกษาเพื�อความมั�นคง 

 สนองกลยุทธ์ของ สพม.11 ที� 1 ดา้นการจดัการศึกษาเพื�อความมั�นคง  

สนองกลยุทธ์ของโรงเรียน ที�  2 พฒันาและเสริมสร้างศกัยภาพผูเ้รียนทั�งร่างกายและจิตใจ มีคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์มี

คุณธรรมตามค่านิยมหลกั12 ประการ  ห่างไกลยาเสพติด มีจิตสาธารณะ  และอนุรักษสิ์�งแวดลอ้ม  
สอดคล้องกบัมาตรฐานการศึกษาขั�นพื�นฐาน มาตรฐานที� 1 ดา้นคุณภาพผูเ้รียน 

ประเด็นพิจารณาที� 1.2(1) การมีคุณลักษณะและคานิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากําหนด 

ลักษณะโครงการ  (   ) โครงการต่อเนื�อง  (   ) โครงการใหม ่  

ผูรั้บผิดชอบโครงการ /กิจกรรม   นางบุญยาพร  เยาวยงั 

�.หลักการและเหตุผล 

 สภาพเหตุการณ์ทางสังคมในปัจจุบนัมีผลทาํให้สถาบนัครอบครัว และชุมชนไดรั้บผลกระทบดา้นเศรษฐกิจ ทาํให้

ผูป้กครองไม่มีเวลาอบรมเลี�ยงดูบุตรหลาน  และเนื�องจากสภาวะการแพร่ระบาดของสารเสพติด และอบายมุขต่าง ๆ ในสังคม

นบัวนัมีมากขึ�นและ เป็นไปอยา่งรวดเร็วและรุนแรงยิ�งขึ�น  และเขา้สู่กลุ่มเด็กและเยาวชนในสถาบนัการศึกษาโดยตรง  ส่งผลให้

นกัเรียนมีพฤติกรรมที�ไม่ดีสร้างปัญหาให้เกิดขึ�นทั�งในโรงเรียนและสังคมภายนอก  หากไดด้าํเนินการแกไ้ขปัญหาโดยใชห้ลกั

คุณธรรมและจริยธรรม ตามแนววิถีพุทธ อยา่งเหมาะสมตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอยา่งต่อเนื�องแลว้  จะไดล้ด

ผลกระทบที�เกิดขึ�นและช่วยขดัเกลาจิตใจของนกัเรียนให้เป็นคนที�มีคุณธรรม จริยธรรม มากขึ�นและปฏิบตัิตนในสังคมอยา่ง

สร้างสรรคเ์ขา้ใจบทบาทหนา้ที�ของตนเองในฐานะพลเมืองของชาติไดอ้ยา่งถูกตอ้ง จึงดาํเนินการโครงการนี�ขึ�นเพื�อเป็นการช่วย

แกปั้ญหาทางสังคมที�ย ั�งยนืไดอี้กทางหนึ�ง 

�.วัตถุประสงค์ 

�.� เพื�อใหน้กัเรียนรู้จกันาํหลกัธรรมทางพระพุทธศาสนาไปใชใ้นชีวิตประจาํวนัได ้

�.� เพื�อให้นกัเรียนตระหนกัถึงบทบาทหนา้ที�ของตนเองและต่อสงัคมและมีทกัษะชีวิต 

2.3 เพื�อปลูกฝังใหน้กัเรียนความรักทอ้งถิ�น รักชาติ และปฏิบตัิตนโดยอาศยัหลกัและวิถีของศาสนาพุทธ 

 �.เป้าหมาย 

�.� เป้าหมายเชิงปริมาณ 

 -นกัเรียนโรงเรียนหงษเ์จริญวิทยาคมร้อยละ70 ผา่นการประเมินคุณธรรมและจริยธรรม ตามแนววถีิพทุธ ที�เหมาะสม

ตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

�.� เป้าหมายเชิงคุณภาพ   

 -นกัเรียนสามารถนาํคุณธรรมและจริยธรรมที�เหมาะสมตามหลกัศาสนา และปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียงไปใชใ้น

การดาํเนินชีวิตและพฒันาตนเองให้มีคุณภาพที�ดี 

 

 

 

 



�. กิจกรรมและการดําเนินการ 

ลําดับ

ที� 

กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินการ ผู้รับผดิชอบ 

1 

2 

 

 

3 

4 

-ประชุมวางแผน ชี�แจง ออกคาํสั�ง 

-ดาํเนินกิจกรรม 

     -กิจกรรมค่ายคุณธรรม  เส้นทางคนดี ตามวถีิพอเพียง 

     -กิจกรรมวิถีพุทธ (ศุกร์สงบ  พบพระธรรม) 

-สรุปรายงานผล 

-นาํผลไปใช ้

 

พฤษภาคม 62 

พ.ค.62 - มี.ค.63 

 

 

นางบุญญาพร  เยาวยงั 

 

นายีระชยั  ชื�นชูวงศ ์

 

5. งบประมาณที�ใช้ 

 แผนงบประมาณ  เงินอุดหนุนเรียนฟรี พฒันาคุณภาพผูเ้รียน 21,000.-      บาท 

รายละเอียดงบประมาณ 

 

ที� 

 

กิจกรรม/รายการ 

เงินงบประมาณ(รายหัว) เงินนอก

งบประ

มาณ 

 

รวม ตอบแทน ใชส้อย วสัดุ รวม 

1 กิจกรรมค่ายคุณธรรม  เส้นทางคนดี ตามวถีิ

พอเพียง 

-ค่าใชส้อยในการดาํเนินกิจกรรม 

-ค่าวสัดุดาํเนินกิจกรรม 

  

15,500.- 

 

 

1,000 

 

15,500.- 

1,000 

  

15,500.- 

1,000.- 

 รวม  15,500.- 1,000. 16,500.-  16,500.- 

2 กิจกรรมวิถีพทุธ (ศุกร์สงบ  พบพระธรรม) 

-ค่าวสัดุดาํเนินกิจกรรม 

-ค่าใชส้อยในการดาํเนินกิจกรรม 

  

3,500.- 

 

 

2,000 

 

3,500.- 

2,000 

  

3,500.- 

2,000 

 รวม  3,500.-  5,500  5,500 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



�. ผลการประเมินผล 

ตวัชี�วดัความสาํเร็จ วิธีการประเมิน เครื�องมือที�ใช ้

ผลผลิต (outputs) 

-ดาํเนินการจดักิจกรรมค่ายคุณธรรม 

-จดักิจกรรมเรียนรู้นอกห้องเรียนดา้นคุณธรรม 

-จาํนวนครั� งที�นกัเรียนไปร่วมกิจกรรมวิถีชาวพุทธ 

ผลลพัธ์(outcomes) 

-นกัเรียนสามารถใชห้ลกัศาสนามาประยกุตใ์หเ้กิดความพอเพียงและลด

ปัญหาทางสังคมร้อยละ �� 

 

-ประเมินกิจกรรม 

 

-แบบประเมิน 

 

�. ผลที�คาดว่าจะได้รับ 

 1.นกัเรียนสามารถนาํคุณธรรมและจริยธรรมตามแนววิถีพุทธ ที�เหมาะสมตามหลกัปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียงไป

ใชใ้นการดาํเนินชีวิตและพฒันาตนเองให้มีคุณภาพที�ดี 

 2.นกัเรียนเรียนรู้บทบาทหนา้ที�ของตนเองในฐานะนกัเรียนพลเมืองชาติและนาํไปใชไ้ดอ้ยา่งเหมาะสม 

 

ลงชื�อ                                              ผูเ้สนอโครงการ 

       (นางบุญยาพร  เยาวยงั) 

ลงชื�อ                                              ผูพ้ิจารณาโครงการ 

       (นางณัฐชา  วงศ์เพชร) 

                                   หัวหนา้งานแผนงาน 

ลงชื�อ                                             ผูเ้ห็นชอบโครงการ 

  (นางพรพนา  แดงสกล) 

     ผูอ้าํนวยการโรงเรียนหงส์เจริญวิทยาคม 

ลงชื�อ                                           ผูอ้นุมตัิโครงการ 

           (นายอนุกูล  พลวชัรินทร์) 

                                                                        ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั�นพื�นฐาน 

       โรงเรียนหงษเ์จริญวิทยาคม 

 

 

 

 

 



6.โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข 

สนองนโยบายของ สพฐ.ขอ้ที�1 การจดัการศึกษาเพื�อความมั�นคง 

 สนองกลยุทธ์ของ สพม.11 ที� 1 ดา้นการจดัการศึกษาเพื�อความมั�นคง  

สนองกลยุทธ์ของโรงเรียน ที�  2 พฒันาและเสริมสร้างศกัยภาพผูเ้รียนทั�งร่างกายและจิตใจ มีคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์มี

คุณธรรมตามค่านิยมหลกั12 ประการ  ห่างไกลยาเสพติด มีจิตสาธารณะ  และอนุรักษสิ์�งแวดลอ้ม  
สอดคล้องกบัมาตรฐานการศึกษาขั�นพื�นฐาน มาตรฐานที� 1 ดา้นคุณภาพผูเ้รียน 

ประเด็นพิจารณาที� 1.2(1) การมีคุณลักษณะและคานิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากําหนด 

ประเด็นพิจารณาที� 1.2(4) สุขภาวะทางรางกายและลักษณะจิตสังคม 

ลักษณะโครงการ  (   ) โครงการต่อเนื�อง  (   ) โครงการใหม่ 

ผู้รับผดิชอบโครงการ    นายจิรพจน์  ศรีไสยเพชร 
 

1. หลักการและเหตุผล 

 ปัจจุบนั “ยาเสพติด”เป็นปัญหาสําคญัระดบัชาติ และเป็นปัญหาที�ตอ้งไดรั้บการแกไ้ขจากทุกภาคส่วน  ทั�งภาครัฐและ

เอกชน รัฐบาลไดก้าํหนดให้เป็นวาระแห่งชาติซึ� งจะตอ้งแกไ้ขปัญหาอยา่งเร่งด่วน ยาเสพติดเป็นบ่อนเซาะทาํลายความมั�นคง

ของชาติและแทรกซึมเขา้ไปในครอบครัว สถานศึกษา  ชุมชน สังคม อนัส่งผลกระทบทุกดา้น ไดแ้ก่ เศรษฐกิจ สังคม การเมือง

และความมั�นคงของประเทศ  ดงันั�นกระทรวงศึกษาธิการไดเ้ล็งเห็นความสําคญัของการพฒันาเด็ก เยาวชนให้พน้ภยัจากยาเสพ

ติดและสิ�งมอมเมา จึงได้กาํหนดเป็นแนวนโยบายให้โรงเรียนปราศจากยาเสพติด โดยให้สถานศึกษาร่วมกบัคณะกรรมการ

สถานศึกษา องค์กรภาคีเครือข่ายทั�งภาครัฐและเอกชน ร่วมกนัหามาตรการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา

ควบคู่กบัการพฒันาคุณภาพของผูเ้รียน  

ดงันั�นเพื�อให้นกัเรียนเป็นผูที้�มีความรู้ความสามารถ ทกัษะชีวิตที�นาํมาประยกุตใ์ชใ้นการดาํรงชีวิตอยา่งมีความสุข ดว้ย

การปลูกฝัง สร้างจิตสาํนึก สามารถรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคมและประเทศ โดยมุ่งหวงัให้สถานศึกษา ชุมชน 

สังคมปราศจากยาเสพติด และเป็นสถานศึกษาในโครงการ “สถานศึกษาสีขาว  ปลอดยาเสพติดและอบายมุข” งานป้องกนัและ

แกไ้ขปัญหายาเสพติดโรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคมจึงดาํเนินจดัทาํโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ขึ�น

เพื�อแกปั้ญหายาเสพติด 
 

2. วัตถุประสงค์ 

  2.1 เพื�อให้นกัเรียนมีองคค์วามรู้และภูมิคุม้กนัเกี�ยวกบัยาเสพติด 

  2.2 เพื�อให้นกัเรียนรู้จกัเรียนรู้ป้องกนัการแพร่ระบาดของสารเสพติดและสิ�งมอมเมา 

  2.3 เพื�อส่งเสริมให้ผูเ้รียนมีทกัษะชีวิตและรณรงคต์่อตา้นยาเสพติดในสถานศึกษา 

  2.4 เพื�อให้นกัเรียนรู้จกัการช่วยเหลือดูแลเพื�อนจากภยัยาเสพติดและสิ�งมอมเมา   

 

 

 



�. เป้าหมาย 

  �.� เชิงปริมาณ 

  3.1.1 นกัเรียนร้อยละ 90 เขา้ร่วมกิจกรรมหอ้งเรียนสีขาว 

 �.�.� นกัเรียนร้อยละ 90 เขา้ร่วมกิจกรรมทาํโครงงานเพื�อลดปัญหายาเสพติด 

  3.1.3 นกัเรียนร้อยละ 90 เขา้ร่วมกิจกรรมค่ายคุณธรรมหรืออบรมจากพระวิทยากร 

  3.1.4 นกัเรียนร้อยละ 90 เขา้ร่วมกิจกรรมวนัต่อตา้นยาเสพติดโลก 

  3.1.5 นกัเรียนร้อยละ �� เขา้ร่วมกิจกรรมทกัษะชีวิตตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

  3.1.6 นกัเรียนร้อยละ 90 เขา้ร่วมกิจกรรมการเสริมการเรียนรู้เกี�ยวกบัยาเสพติดและอบายมุข ที�เหมาะสม 

  �.� เชิงคุณภาพ 

 3.2.1 โรงเรียนมีมาตรการในการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติดอยา่งเป็นระบบมีคุณภาพระดบัดี 

  3.2.2 นกัเรียนตระหนกัต่อโทษของสิ�งเสพติด อบายมุขและหลีกเลี�ยงสิ�งเสพติดและอบายมุข 

   3.2.3 โรงเรียนปราศจากสิ�งเสพติดและเป็น “สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข” 

�. กิจกรรม/ขั�นตอน/วิธีดําเนินการ 

กิจกรรมสําคัญ ระยะเวลา ผู้รับผดิชอบ 

1. ประชุม/วางแผน/ประสานงาน เม.ย.62 นายจิรพจน์  ศรีไสยเพชร 

2. จดัทาํโครงการเพื�อดาํเนินการขออนุมตั ิ พ.ค.62 นายจิรพจน์  ศรีไสยเพชร 

3. ประชุมชี�แจงบุคลากร/วางแผนจดักิจกรรม พ.ค.62 นายจิรพจน์  ศรีไสยเพชร 

4. ดาํเนินการจดักิจกรรม ดงันี�  

    4.� กิจกรรมห้องเรียนสีขาว 

    4.2 กิจกรรมโครงงานเพื�อลดปัญหายาเสพติด 

    4.3 กิจกรรมเสมารักษ ์รักสุขภาพ 

    4.4 กิจกรรมวนังดสูบบุหรี�โลก 

    4.5 กิจกรรมวนัต่อตา้นยาเสพติดโลก 

    4.6 กิจกรรมทกัษะชีวิตตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

    4.7 กิจกรรมการเสริมการเรียนรู้เกี�ยวกบัยาเสพติด 

    4.8 กิจกรรมอบรมคุณธรรม ศุกร์สงบพบพระธรรม 

พ.ค.62–มี.ค.63 นายจิรพจน์  ศรีไสยเพชรและ

คณะครูทุกคน 

5. นิเทศ กาํกบั ติดตาม และประเมินผลโครงการ พ.ค.62–มี.ค63 นายจิรพจน์  ศรีไสยเพชร 

6. สรุปและรายงานผลโครงการ มี.ค.63 นายจิรพจน์  ศรีไสยเพชร 
 

 

 

 

 

 

 



�.   รายละเอียดการใช้งบประมาณ เงินอุดหนุนค่าจดัการเรียนการสอนจาํนวน 3,500 บาท 

รายละเอียดงบประมาณ 

         (ถวัจ่ายทุกรายการ) 

 

6. หน่วยงาน/ผู้ที�เกี�ยวข้อง 

 7.1 โรงเรียนในเครือข่ายท่าแซะ 1    7.2 สภ.สลุย              

 7.3 รพ.สต.หงษเ์จริญ     7.4 อบต.หงษเ์จริญ   

7. การประเมนิผล 

ตัวชี�วัดความสําเร็จ วิธีการประเมนิผล เครื�องมือที�ใช้ 

ผลผลิต   

�. ร้อยละของนกัเรียนเขา้ร่วมกิจกรรมห้องเรียนสีขาว ตรวจสอบ แบบบนัทึก 

2. ร้อยละของนกัเรียนเขา้ร่วมกิจกรรมโครงงานเพื�อลดปัญหายาเสพติด ตรวจสอบ แบบบนัทึก 

3. ร้อยละของนกัเรียนที�เขา้ร่วมกิจกรรมทกัษะชีวิตตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง 
ตรวจสอบ แบบบนัทึก 

4.ร้อยละของนกัเรียนที�ตระหนกัต่อโทษภยัของยาเสพติดและหลีกเลี�ยง            

  ยาเสพติดและอบายมุข 

ตรวจสอบ แบบบนัทึก 

5. ร้อยละของนกัเรียนปลอดจากสารเสพติด ตรวจสอบ แบบบนัทึก 

ผลลัพธ์   

1. โรงเรียนมีมาตรการในการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติดอยา่งเป็นระบบ ตรวจสอบ แบบบนัทึก 

2. นกัเรียนมีคุณภาพชีวิตที�ดีปลอดจากยาเสพติด  ตรวจสอบ แบบบนัทึก 

3. โรงเรียนผา่นเกณฑก์ารประเมินสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมขุ ตรวจสอบ แบบตรวจสอบ 

 

 

 

ที� กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ เงินนอก

งบประมาณ 

รวม 

ตอบแทน ใชส้อย วสัดุ รวม 

1 - กิจกรรมหอ้งเรียนสีขาว  

- ค่าวสัดุจดัทาํป้ายไวนิลและจดัซื�ออุปกรณ์จดับอร์ด 

   

 

1,500 

 

 

1,500 

  

 

1,500 

2 - กิจกรรมโครงงานเพื�อลดปัญหายาเสพติด 

- ค่าวสัดุดาํเนินกิจกรรม 

   

1,000 

 

1,000 

  

1,000 

3 กิจกรรมเสมารักษ ์รักสุขภาพ 

- ค่าวสัดุดาํเนินกิจกรรม 

   

1,000 

 

1,000 

  

1,000 

รวม   3,500 3,500  3,500 



8. ผลที�คาดว่าจะได้รับ 

      8.1  นกัเรียนมีองคค์วามรู้เกี�ยวกบัยาเสพติด 

      8.2  นกัเรียนรู้จกัวิธีปฏิบตัิตนให้หลีกเลี�ยงยาเสพติดและสิ�งมอมเมา 

      8.3  สถานศึกษาเป็น “สถานศึกษาสีขาว ปลอดจากยาเสพติดและอบายมุข” 

 

ลงชื�อ...................................................ผูเ้สนอโครงการ 

                               (นายจิรพจน์  ศรีไสเพชร) 

                                                                     

 

               ลงชื�อ…………………………………………....ผูพ้ิจารณาโครงการ 

                                   (นางณัฐชา  วงศ์เพชร) 

                                       หัวหนา้งานนโยบายและแผนงาน 

 

       ลงชื�อ.................................................ผูเ้ห็นชอบโครงการ 

                                                                                                   

(นางพรพนา  แดงสกล) 

  ผูอ้าํนวยการโรงเรียนหงษเ์จริญวิทยาคม 

 

 

         ลงชื�อ................................................ผูอ้นุมตัิโครงการ 

           (นายอนุกูล  พลวชัรินทร์) 

                               ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั�นพื�นฐาน 

                                           โรงเรียนหงษเ์จริญวิทยาคม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7.โครงการ โรงเรียนปลอดบุหรี� 

สนองนโยบายของ สพฐ.ขอ้ที�1 การจดัการศึกษาเพื�อความมั�นคง 

สนองกลยุทธ์ของ สพม.11 ที� 1 ดา้นการจดัการศึกษาเพื�อความมั�นคง  

สนองกลยุทธ์องค์กรที� 2 พฒันาและเสริมสร้างศกัยภาพผูเ้รียนทั�งร่างกายและจิตใจ มีคุณลกัษณะ     อนัพึงประสงค ์

 มีคุณธรรมตามค่านิยมหลกั 12 ประการ ห่างไกลยาเสพติด มีจิตสาธารณะ และอนุรักษสิ์�งแวดลอ้ม 

สนองมาตรฐานการศึกษา มาตรฐานที� 1 ดา้นคุณภาพของผูเ้รียน 

ประเด็นพิจารณาที� 1.2(1) การมีคุณลักษณะและคานิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากําหนด 

ประเด็นพิจารณาที� 1.2(4) สุขภาวะทางรางกายและลักษณะจิตสังคม 

กลุ่มงานที�รับผดิชอบ    กลุ่มบริหารกิจการนกัเรียน 

ลักษณะโครงการ  (   ) โครงการต่อเนื�อง  (   ) โครงการใหม่ 

ผู้รับผดิชอบโครงการ   นายจิรพจน์  ศรีไสยเพชร 
 

1. หลักการและเหตุผล 

ปัจจุบนัประเทศไทยมีกฎหมายจาํกดัพื�นที�สูบบุหรี�  กาํหนดให้โรงเรียนที�ต ํ�ากวา่ระดบัอุดมศึกษาเป็นสถานที�ปลอดบุหรี�  

��� % เพื�อคุม้ครองสุขภาพของผูไ้ม่สูบบุหรี�  แต่ในการปฏิบัติเรายงัพบเห็นหลากหลายผูค้นสูบบุหรี� ในโรงเรียน สร้างความ

รําคาญให้แก่ผูไ้ม่สูบบุหรี�ในชีวิตประจาํจนเกิดเป็นความเคยชิน ที�ไดเ้ห็นการสูบบุหรี�หรือไดสู้ดดมกลิ�นควนับุหรี�ในโรงเรียน 

โรงเรียนหงษเ์จริญวิทยาคม ตระหนักวา่ บุหรี� เป็นสินคา้ที�มีโทษต่อร่างกายทั�งคนสูบและผูอ้ยูใ่กลชิ้ด เป็นบ่อเกิดของ

โรคและเห็นความสาํคญัของการสร้างค่านิยมไม่สูบบุหรี�  จึงเห็นวา่การขบัเคลื�อนกิจกรรมโรงเรียนปลอดบุหรี�อยา่งเป็นรูปธรรม

เป็นแนวทางการดาํเนินงานเพื�อให้โรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคม     เป็นสถานศึกษาปลอดบุหรี�  ช่วยให้นักเรียน ครู และบุคลากร

ทางการศึกษาปลอดภยัจากพิษภยัของบุหรี�ได ้ 
 

2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพื�อให้โรงเรียนมีสิ�งแวดลอ้มและบรรยากาศที�อบอุ่นบุคลากรในโรงเรียนไม่สูบบุหรี�  

  2.2 เพื�อสร้างกิจกรรมเชิงพฒันาและจดักิจกรรมเชิงส่งเสริมนกัเรียนปลอดจากบุหรี�  

      2.3 เพื�อให้นกัเรียนครู ผูบ้ริหาร และบุคลากรทางการศึกษามีภูมิคุม้กนั มีทกัษะในการเลือกและการ 

  ปฏิเสธการสูบบุหรี�  

           2.4 เพื�อให้นกัเรียน ครู ผูบ้ริหาร และบุคลากรทางการศึกษาปลอดภยัจากพิษภยัของควนับุหรี�  

  2.5 เพื�อให้โรงเรียนเป็น “ สถานศึกษาปลอดบุหรี�” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



�. เป้าหมาย 

  �.� เชิงปริมาณ 

        3.1.1 นกัเรียนร้อยละ 90 เขา้ร่วมกิจกรรมโรงเรียนปลอดบุหรี�  

  �.�.� นกัเรียนร้อยละ 90 เขา้ร่วมกิจกรรมการเรียนรู้เกี�ยวกบับุหรี�ในหลกัสูตร 

  3.1.3 นกัเรียนร้อยละ 90 เขา้ร่วมกิจกรรมทาํโครงงานห้องเรียนปลอดบุหรี�  

 3.1.4 นกัเรียนร้อยละ 90 เขา้ร่วมกิจกรรมกิจกรรมรณรงคง์ดสูบบุหรี�และ ดื�มแอลกอฮอล ์

  3.1.5 นกัเรียนร้อยละ 90 เขา้ร่วมกิจกรรมวนัต่อตา้นยาเสพติดโลก 

  3.1.6 นกัเรียนร้อยละ 90 ตระหนกัต่อโทษและพิษภยัของบุหรี�  

  3.1.7 นกัเรียนร้อยละ 90 ปลอดจากบุหรี�   

 �.� เชิงคุณภาพ 

 3.2.1 โรงเรียนมีมาตรการในการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาบุหรี�ในสถานศึกษาอยา่งเป็นระบบมีคุณภาพระดบัดี 

 3.2.2 จดักิจกรรมการเรียนเกี�ยวกบับุหรี�  พิษภยัของบุหรี�และการลด ละ เลิกสูบบุหรี�  ดว้ยการ      บูรณาการหลกัสูตร

อยา่งมีคุณภาพในระดบัดี 

       3.2.3 โรงเรียนปราศจากบุหรี�และผูสู้บบุหรี�    

�. กิจกรรม/ขั�นตอน/วิธีดําเนินการ 

ขั�นตอนดําเนินการ/กิจกรรมสําคญั 

กิจกรรม/งานสาํคญั ระยะเวลา ผูรั้บผิดชอบ 

�.ประกาศนโยบายโรงเรียนปลอดบุหรี�   พ.ค.62 นายจิรพจน์  ศรีไสยเพชร 

� แต่งตั�งคาํสั�งคณะกรรมการดาํเนินโครงการโรงเรียนปลอด

บุหรี� 

พ.ค.62 นายจิรพจน์  ศรีไสยเพชร 

�. กิจกรรมจดัสภาพแวดลอ้มเพื�อโรงเรียนปลอดบุหรี� พ.ค.62 นายจิรพจน์  ศรีไสยเพชร 

�. กิจกรรมสอดแทรกเรื�องบุหรี�ในการเรียนการสอนและ

กิจกรรมนอกหลกัสูตร 

พ.ค.62–มี.ค63 นายจิรพจน์  ศรีไสยเพชร 

�. กิจกรรมเพื�อการมีส่วนร่วมของนกัเรียนในการขบัเคลื�อน

โรงเรียนปลอดบุหรี� 

พ.ค.62–มี.ค 63 ครูประจาํวิชา 

�. กิจกรรมดาํเนินการดูแลช่วยเหลือนกัเรียนไม่ให้สูบบุหรี� พ.ค.62–มี.ค 63 นายจิรพจน์  ศรีไสยเพชร 

�. กิจกรรมร่วมมือระหวา่งโรงเรียนกบัชุมชน พ.ค.62–มี.ค.63 นายธีรชยั  ชื�นชูวงษ ์

�. สรุปผลการดาํเนินงานและรายงานผล/สรุปผล มี.ค.63 นายจิรพจน์  ศรีไสยเพชร 
 

 

 

 

 

 

 

 



�.   รายละเอียดการใช้งบประมาณ จาํนวน 3,000.-บาท แผนงาน บริหารกิจการนกัเรียน 

รายละเอียดงบประมาณ 

        (ถวัจ่ายทุกรายการ) 

�. หน่วยงาน/ผู้ที�เกี�ยวข้อง 

 7.1 โรงเรียนในเครื�อข่ายท่าแซะ 1   7.2 อบต.หงษเ์จริญ 

             7.3 สภ.สลุย     7.4  รพ.สต.หงษเ์จริญ    

8. การประเมนิผล 

ตัวชี�วัดความสําเร็จ วิธีการประเมนิผล เครื�องมือที�ใช้ 

ผลผลิต (outputs)   

�. ร้อยละของนกัเรียนเขา้ร่วมกิจกรรมโรงเรียนปลอดบุหรี�  ตรวจสอบ แบบบนัทึก 

2. ร้อยละของนกัเรียนเขา้ร่วมกิจกรรมเรียนรู้เกี�ยวกบับุหรี�  ตรวจสอบ แบบบนัทึก 

3. ร้อยละของนกัเรียนมีส่วนร่วมในการขบัเคลื�อนโรงเรียนปลอดบุหรี� ตรวจสอบ แบบบนัทึก 

4. ร้อยละของนกัเรียนที�ไดรั้บการดูแลช่วยเหลือไม่ให้สูบบุหรี� ตรวจสอบ แบบบนัทึก 

5. จาํนวนกิจกรรมร่วมมือระหวา่งโรงเรียนกบัชุมชน ตรวจสอบ แบบบนัทึก 

ผลลัพธ์ (outcomes)   

1. โรงเรียนมีมาตรการในการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาบุหรี�ในสถานศึกษาอยา่ง

เป็นระบบมีคุณภาพ 
ตรวจสอบ แบบบนัทึก 

2. นกัเรียนและบุคลากรของโรงเรียนมีคุณภาพชีวิตที�ดี ปลอดจากบุหรี�  สามารถ

พฒันาผูเ้รียนไดเ้ต็มตามศกัยภาพไดร้อบดา้น 
ตรวจสอบ แบบบนัทึก 

 

 

 

ที� 
 

กิจกรรม/รายการ 

เงินงบประมาณ เงินนอกงบ 

ประมาณ 

 

รวม ตอบ

แทน 

ใช้

สอย 

วสัดุ รวม 

1 กิจกรรมจดัสภาพแวดลอ้มเพื�อโรงเรียนปลอดบุหรี�  

-ค่าวสัดุจดัทาํป้ายไวนิลและจดัซื�ออุปกรณ์จดับอร์ด 

   

1,500 

 

1,500 

  

1,500 

 

2 

-กิจกรรมเพื�อการมีส่วนร่วมของนกัเรียนในการ

ขบัเคลื�อนโรงเรียนปลอดบุหรี�  

-ค่าวสัดุดาํเนินกิจกรรมทาํโครงงาน 

   

 

500 

 

 

500 

  

 

500 

3 กิจกรรมร่วมกบัชุมชนรณรงคง์ดสูบบุหรี�  

-ค่าวสัดุดาํเนินกิจกรรม 

   

1,000 

 

1,000 

  

1,000 

4 -กิจกรรมจดัทาํสรุปผลการดาํเนินงาน 

-ค่าวสัดุดาํเนินกิจกรรม 

   

500 

 

500 

  

500 



9. ผลที�คาดว่าจะได้รับ 

      9.1  โรงเรียนมีบรรยากาศและสิ�งแวดลอ้มดี บุคลากรในโรงเรียนมีสุขภาพดีไม่สูบบุหรี�  

      9.2  โรงเรียนและชุมชนสามารถจดักิจกรรมส่งเสริมให้นกัเรียนรู้จกัวิธีปฏิบตัิตนเพื�อหลีกเลี�ยงจากบุหรี�  

     ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

      9.3  สถานศึกษาเป็น “สถานศึกษาที�ปลอดบุหรี�”  

 

  ลงชื�อ...................................................ผูเ้สนอโครงการ 

                               (นายจิรพจน์  ศรีไสเพชร) 

                                                                       ครูโรงเรียนหงษเ์จริญวทิยาคม 

 

                ลงชื�อ…………………………………………....ผูพ้ิจารณาโครงการ 

                                      (นางณัฐชา  วงศ์เพชร) 

                                        หัวหนา้งานนโยบายและแผนงาน 

 

       ลงชื�อ.................................................ผูเ้ห็นชอบโครงการ 

        (นางพรพนา  แดงสกล) 

     ผูอ้าํนวยการโรงเรียนหงษเ์จริญวิทยาคม 

 

 

         ลงชื�อ................................................ผูอ้นุมตัิโครงการ 

           (นายอนุกูล  พลวชัรินทร์) 

                                 ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั�นพื�นฐาน 

                                            โรงเรียนหงษเ์จริญวิทยาคม 

 

 

 




