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1.
2.
3.
4.
5.

ชื่องาน / โครงการ
หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบโครงการ
สนองกลยุทธ์ของโรงเรียนสมเด็จพิทยาคม
ระยะเวลาดาเนินงาน

งานสานักงานกลุ่มบริหาร กิจการนักเรียน
งานสานักงานกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
นางทิพย์สุดา ยนยุบล
ข้อที่ 4, 6
พฤษภาคม 2556 – มีนาคม 2557

6. หลักการและเหตุผล
ดาเนินการจัดหาจัดซื้อวัสดุ-อุปกรณ์สานักงาน เพื่อเป็นการอานวยความสะดวกแก่บุคคลากรผู้เกี่ยวข้อง
ทุกคน ให้การดาเนินงานของสานักงานกลุ่มบริหารกิจการนักเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย รวดเร็ว ถูกต้อง
เป็นปัจจุบันและประทับใจผู้มาติดต่อ
7. วัตถุประสงค์
.
7.1 เพื่อให้การดาเนินงานของสานักงานกลุ่มบริหารกิจการนักเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
7.2 เพื่อให้สานักงานมีอุปกรณ์ไว้บริการอย่างเพียงพอ
7.3 เพื่อให้มีแบบฟอร์มไว้ในการประสานงานและบริการแก่ผู้มาติดต่อ
7.4 เพื่อให้มกี ารจัดเก็บข้อมูลครูและนักเรียนด้วยระบบคอมพิวเตอร์
8. เป้าหมาย
ด้านปริมาณ
1) มีตู้เก็บเอกสาร 2 บานเลื่อน 1 หลัง
2) เครื่อง ปริ้นเตอร์ 2 เครื่อง
3) มีแบบติดตามการเข้าเรียนของนักเรียนครบทุกคน
4) มีแบบฟอร์มสาหรับการประสานงานและให้บริการกับผู้มาติดต่ออย่างเพียงพอ
5) มีวัสดุ อุปกรณ์เพื่อให้บริการแก่เจ้าหน้าที่และผู้มาติดต่ออย่างเพียงพอ
ด้านคุณภาพ
- การบริหารงานของกลุ่มบริหารกิจการนักเรียนสามารถดาเนินการไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
บรรลุตามวัตถุประสงค์
9. ตัวชี้วัดความสาเร็จ
9.1 ได้ข้อมูลนักเรียนทุกคนที่สามารถนามาใช้เพื่อการพัฒนานักเรียน
9.2 นักเรียนโรงเรียนสมเด็จพิทยาคมมีจิตสานึกของการเป็นบุคคลแห่งการการเรียนรู้เพิ่มขึ้น
10. วิธีดาเนินการ/กิจกรรม
ขั้นตอน / กิจกรรม
ขั้นเตรียมการ
1. ประชุมวางแผน เพื่อพิจารณาจัดสรรงบประมาณ
จัดการศึกษา

ระยะเวลา

งบประมาณ

มี.ค. 2556

-
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ขั้นตอน / กิจกรรม

ระยะเวลา

งบประมาณ

ขั้นดาเนินการ
1. ประสานงานกับงานพัสดุเพื่อจัดหาวัสดุ-อุปกรณ์ให้มี
คุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน
2. ดาเนินการตามแผน

ตลอดปีการศึกษา
2556

30,000

ขัน้ สรุป/ประเมินผลและรายงานผล
1. กากับ ติดตาม ประเมินผลการดาเนินงานตามแผน
2. รายงานผลการดาเนินงานและจัดทารายงานประจาปี
11. งบประมาณ
เงินอุดหนุน
รวมทัง้ สิ้น

จานวน
จานวน

มี.ค. 2557
มี.ค. 2557

30,000 บาท
30,000
บาท (สามหมื่นบาทถ้วน)

12. การติดตามประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ผลผลิต
1. มีวัสดุ – อุปกรณ์ใช้ในสานักงาน
2. มีแบบฟอร์มในการประสานงานผู้มาติดต่อ
3. แบบฟอร์มในการสารวจติดตามพฤติกรรมนักเรียน

วิธีการประเมิน

- การรายงานผลการ
ดาเนินงาน
- สอบถาม
- สังเกต และสัมภาษณ์
ผลลัพธ์
- สารวจ
1กลุ่มบริหารกิจการนักเรียนสามารถกากับดูแลนักเรียนให้ - สอบถาม
เป็นคนดีร่วมกับฝ่ายอื่นๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- เอกสารรายงาน
2. โรงเรียนสมเด็จพิทยาคมได้รับการยอมรับจาก
อ้างอิง
ผู้ปกครองและชุมชน

เครื่องมือ
- แบบสรุปผลการ
ดาเนินงานตามแผน

- สังเกต
- แบบสรุป

13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
13.1 กลุ่มบริหารกิจการนักเรียนสามารถกากับดูแลนักเรียนให้เป็นคนดีร่วมกับฝ่ายอื่นๆได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
13.2 โรงเรียนสมเด็จพิทยาคมได้รับการยอมรับจากผู้ปกครองและชุมชน

ลงชื่อ

ผู้เสนอโครงการ
( นางทิพย์สุดา ยนยุบล)
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ลงชื่อ

ผู้เห็นชอบโครงการ
(นายนิพนธ์ ชนาสิทธิ์)
รองผู้อานวยการกลุ่มบริหารวิชาการ

ลงชื่อ

ผู้อนุมัติโครงการ

(นายพิริยะ อุทโท)
ผู้อานวยการโรงเรียนสมเด็จพิทยาคม
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1.
2.
3.
4.
5.

ชื่องาน / โครงการ
หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบโครงการ
สนองกลยุทธ์ของโรงเรียนสมเด็จพิทยาคม
ระยะเวลาดาเนินงาน

งานปกครองนักเรียนระดับชั้น
งานปกครองนักเรียนระดับชั้น
นางสาวเมตตา ผาละกัน
ข้อที่ 3
มิถุนายน 2556 – สิงหาคม 2557

6. หลักการและเหตุผล
ด้วยโรงเรียนสมเด็จพิทยาคมมีโครงการจัดอบรมคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่นักเรียน เพื่อให้นักเรียนมี
ความเข้มแข็งทางด้านคุณธรรม จริยธรรม มีความรักและภาคภูมิใจในวัฒนธรรมท้องถิ่นของตนเอง มีจิตอาสา
เน้นความร่วมมือระหว่าง บ้าน วัด โรงเรียน โดยผ่านกิจกรรมหลัก เน้นการฝึกกิจวัตรประจาวัน 10 ประการ
ดังนี้ ไม่นอนตื่นสาย เก็บที่นอน สมาทานศีล แต่งกายสุภาพ ออมทรัพย์ ไหว้พ่อ –แม่ สวดมนต์ไหว้พระ
เขียนความดีของตนเองคนรอบข้าง ช่วยงานบ้าน สมาธิทุกวัน อ่านหนังสือมีประโยชน์ เน้นกิจกรรมในวิถีชีวิต
ขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น และเพื่อเป็นการสนองนโยบาย ด้านคุณธรรมนาความรู้ สถานศึกษา 3D
และคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ ของกระทรวงศึกษาธิการ และนานักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมฟื้นฟูศีลธรรมโลก
กับชมรมพุทธศาสน์สากล เพื่อสร้างเยาวชนต้นแบบด้านศีลธรรม
7. วัตถุประสงค์
7.1 เพื่อให้นักเรียนมีความเข้มแข็งด้านคุณธรรม จริยธรรม
7.2 เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นโดยเน้นความร่วมมือบ้าน วัด โรงเรียน
7.3 เพื่อฟื้นฟูวัฒนธรรมชาวพุทธที่ดีงามกลับสู่สังคมไทย
7.4 เพื่อยกระดับมาตรฐานด้านศีลธรรมของเยาวชนไทยให้สูงขึ้น
7.5 เพื่อสนองนโยบาย “คุณธรรมนาความรู้ สถานศึกษา 3D และคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ”
ของกระทรวงศึกษาธิการ
7.6 เพื่อนานักเรียนเข้าร่วมประเมินกิจกรรมฟื้นฟูศีลธรรมโลก
7.7 เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในมหามงคลวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา
8. เป้าหมาย
8.1 ด้านปริมาณ นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ 90
8.2 ด้านคุณภาพ นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมดีเด่น และมีจิตอาสา
9. ตัวบ่งชี้ที่ความสาเร็จ
9.1 นักเรียนมีความเข้มแข็งด้านคุณธรรม จริยธรรม
9.2 อนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นโดยเน้นความร่วมมือบ้าน วัด โรงเรียน
9.3 ฟื้นฟูวัฒนธรรมชาวพุทธที่ดีงามกลับสู่สังคมไทย
9.4 ยกระดับมาตรฐานด้านศีลธรรมของเยาวชนไทยให้สูงขึ้น
9.5 สนองนโยบาย “คุณธรรมนาความรู้ สถานศึกษา 3D และคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ ” ของ
กระทรวงศึกษาธิการ
9.6 นักเรียนเข้าร่วมประเมินกิจกรรมฟื้นฟูศีลธรรมโลก
9.7 เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในมหามงคลวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา
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10. วิธีดาเนินการ
10.1 จัดทาโครงการเพื่อขออนุมัติงบประมาณ
10.2 ประชุมคณะครูกลุ่มงานพัฒนาและเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม นักเรียน
10.3 แต่งตั้งและมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบ
10.4 ดาเนินการตามโครงการ
รุ่นที่ 1 อบรมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนชั้น ม. 1, 4 จานวน 1 วัน จานวน 20,000 บาท
รุ่นที่ 2 อบรมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนชั้น ม. 2, 5 จานวน 1 วัน จานวน 20,000 บาท
รุ่นที่ 3 อบรมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนชั้น ม. 3, 6 จานวน 1 วัน จานวน 20,000 บาท
10.5 สรุปรายงานการปฏิบัติงาน
11. งบประมาณ
เงินอุดหนุนเรียนฟรี จานวน
60,000 บาท
รวมทัง้ สิ้น
จานวน
60,000 บาท
(หกหมื่นบาทถ้วน)
12. การติดตามประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ผลผลิต
1. นักเรียนมีความเข้มแข็งด้านคุณธรรม จริยธรรม
2 อนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นโดยเน้นความร่วมมือบ้าน
วัด โรงเรียน
3. ฟื้นฟูวัฒนธรรมชาวพุทธที่ดีงามกลับสู่สังคมไทย
4. ยกระดับมาตรฐานด้านศีลธรรมของเยาวชนไทยให้
สูงขึ้น
5. สนองนโยบาย “คุณธรรมนาความรู้ สถานศึกษา 3D
และคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ ” ของ
กระทรวงศึกษาธิการ
6. นักเรียนเข้าร่วมประเมินกิจกรรมฟื้นฟูศีลธรรมโลก
7. เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในมหามงคล
วโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา
ผลลัพธ์
1. ผู้เรียนร้อยละ 90 ขึ้นไปมีคุณธรรม จริยธรรม และ
ค่านิยมที่พึงประสงค์
2. โรงเรียนได้รับความพึงพอใจจากนักเรียน ผู้ปกครอง
และชุมชนด้านคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึง
ประสงค์

วิธีการประเมิน

เครื่องมือ

1 จัดทาโครงการเพื่อขอ
อนุมัติงบประมาณ
2 ประชุมคณะครูกลุ่มงาน
พัฒนาและเสริมสร้างวินัย
คุณธรรม จริยธรรม นักเรียน
3 แต่งตั้งและมอบหมาย
หน้าที่รับผิดชอบ
4 ดาเนินการตามโครงการ
5 สรุปรายงานการ
ปฏิบัติงาน

- สังเกต
- แบบสรุปผลการ
ดาเนินงานตามแผน
- แบบทดสอบ
- แบบสอบถาม
- แบบสัมภาษณ์

- สารวจ
- สอบถาม
- เอกสารรายงานอ้างอิง
- ทะเบียนเกียรติบัตร

- สังเกต
- แบบสรุป
- แบบสัมภาษณ์
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13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
13.1 นักเรียนได้ปฏิบัติจริงและได้รับประสบการณ์ตรง
13.2 นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
13.3 นักเรียนรักและภูมิใจในวัฒนธรรมท้องถิ่นของตนเอง
13.4 นักเรียนมีวินัย เคารพ และอดทน และดารงไว้ซึ่งวัฒนธรรมที่ดีงามของชาวพุทธตลอดไป

ลงชื่อ
ผู้เสนอโครงการ
(นางสาวเมตตา ผาละกัน)

ลงชื่อ

ผู้เห็นชอบโครงการ

(นายนิพนธ์ ชนาสิทธิ์)
องผู้อานวยการกลุ่มบริหารวิชาการ

ลงชื่อ

ผู้อนุมัติโครงการ

(นายพิริยะ อุทโท)
ผู้อานวยการโรงเรียนสมเด็จพิทยาคม
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1.
2.
3.
4.
5.

ชื่องาน / โครงการ
หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบโครงการ
สนองกลยุทธ์ของโรงเรียนสมเด็จพิทยาคม
ระยะเวลาดาเนินงาน

งานส่งเสริมความประพฤตินักเรียน
งานส่งเสริมความประพฤตินักเรียน
นายสัญญา มงคลสินธุ์
ข้อที่ 3
พฤษภาคม 2556 – มีนาคม 2557

6. หลักการและเหตุผล
ด้วยรัฐบาลได้มีนโยบายให้สร้างแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา เน้นให้
หน่วยงานทุกสังกัดที่มีสถานศึกษาอยู่ในความดูแลได้ดาเนินการประสานงานกับหน่วยงาน/องค์กรที่เกี่ยวข้องใน
พื้นที่เพื่อดาเนินการในสถานศึกษาเป้าหมาย ทั้งนี้เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันแก้ไขและลดปัญหา
การแพร่ระบาดของยาเสพติดในสถานศึกษา อนึ่ง จากสถานการณ์ปัจจุบันปรากฏว่า การแพร่ระบาดของยาเสพติด
ในกลุ่มเยาวชนที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะเยาวชน กลุ่มเสี่ยง ทั้งในและนอกสถานศึกษา ซึ่งเป็นกลุ่มที่มี
ความเสี่ยงสูงที่สุดต่อการเข้ามาเกี่ยวข้องกับยาเสพติด และเพื่อเป็นการสนองนโยบาย 3D ของกระทรวง
ศึกษาธิการ โรงเรียนสมเด็จพิทยาคมจึงได้จัดกิจกรรมณรงค์ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดขึ้น ในปีการศึกษา
2556 นอกจากนี้โรงเรียนยังมุ่งเน้นให้นักเรียนเป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ตามหลักสูตร โดยประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ชุมชนและผู้ปกครองนักเรียนโดยมีรายละเอียดดังนี้
7. วัตถุประสงค์
7.1 เพื่อส่งเสริมให้บุคลกรในโรงเรียนตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพติด
7.2 เพื่อให้บุคลกรในโรงเรียนร่วมกันมุ่งขจัดปัญหายาเสพติดที่เหลืออยู่ และร่วมสร้างระบบ
เฝ้าระวังไม่ให้ปัญหายาเสพติดหวนกลับมา สร้างความเข้มแข็งและความยั่งยืนในการเอาชนะยาเสพติด
7.3 เพื่อให้นักเรียนมีพฤติกรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์
7.4 เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับนักเรียนที่มีปัญหาด้านทักษะชีวิตอันจะนาไปสู่การพัฒนาตนเอง
อย่างมีคุณภาพ
7.5 เพื่อให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการป้องกัน แก้ไขปัญหาพฤติกรรมไม่เหมาะสมของนักเรียน
ร่วมกับทางโรงเรียน
8. เป้าหมาย
ด้านปริมาณ
1) บุคลากรและนักเรียนทุกคนในโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ
2) ประชุมผู้ปกครองของนักเรียนที่มีปัญหาในแต่ละกรณีเป็นครั้งคราวตามความเหมาะสม
3) ออกตรวจร้านเกมส์ สถานประกอบการ อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง
4) ตรวจการแต่งกาย เน้นทรงผม เดือนละ 1 ครั้ง
5) ตรวจปัสสาวะและสุ่มตรวจค้นอาวุธเป็นครั้งคราวตามความเหมาะสม
ด้านคุณภาพ
1) ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาลดลง
2) นักเรียนโดยรวมมีพฤติกรรมอันพึงประสงค์ดีขึ้น
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9. ตัวบ่งชี้ที่ความสาเร็จ
- ร้อยละของผู้เกี่ยวข้องลดลง และ นักเรียนมีพฤติกรรมอันพึงประสงค์เพิ่มขึ้น
10. วิธีดาเนินการ
10.1 การดาเนินงาน
10.1.1 วางแผน
10.1.2 เสนอโครงการ
10.1.3 ดาเนินงานตามขั้นตอน
1) งานดูแลให้ความช่วยเหลือ
- พัฒนาระบบงานดูแลช่วยเหลือนักเรียน จัดให้มีการคัดกรองนักเรียนเพื่อจัดกลุ่มนักเรียนที่
มีพฤติกรรมเสี่ยง พฤติกรรมการเสพ พฤติกรรมการติดยาเสพติด เพื่อเข้าสู่การปรับเปลี่ยนแก้ไขพฤติกรรม
- นักเรียนกลุ่มพฤติกรรมเสี่ยงให้ดาเนินการโดยจัดค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม โดยครอบครัว
และสถานศึกษามีส่วนร่วม (กิจกรรมอาจปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม)
- นักเรียนกลุ่มเสพ/ติด ให้เข้าสู่กระบวนการบาบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพจากสถาน
บาบัดฯ
- ดาเนินการติดตามให้ความดูแล ช่วยเหลือนักเรียนหลังบาบัดรักษาและประเมินผลโดยอาจ
ใช้ได้หลายวิธี เช่น แต่งตั้งครูที่ปรึกษาเฉพาะกิจเพื่อกากับดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นราย ๆ เยี่ยมบ้านนักเรียน
หรือ ให้นักเรียนเป็นเพื่อนที่ปรึกษา หรือ อื่น ๆ ที่เห็นว่าจะเป็นการช่วยเหลือนักเรียนให้เลิกสิ่งเสพติดอย่างยั่งยืน
2) งานเฝ้าระวัง
- สารวจข้อมูลการใช้สารเสพติดของนักเรียนในสถานศึกษา
- ออกแบบและวางแผนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
3) งานป้องกัน
- ให้ความรู้พิษภัยของสารเสพติดที่มีต่อร่างกาย
- ให้ความรู้โทษของสารเสพติดตามกฎหมาย
- จัดกิจกรรมเชิงบวกให้กับนักเรียน เช่น กีฬา จัดค่ายธรรมะต้านยาเสพติด หรือ กิจกรรมอื่น
ๆ ที่จะส่งเสริมให้นักเรียนห่างไกลยาเสพติด
- จัดกิจกรรมบ้านหลังโรงเรียนโดยร่วมกับองค์กรส่วนท้องถิ่น หรือ เอกชน หรือ ชุมชน เพื่อ
จัดพื้นที่ปลอดภัยสาหรับนักเรียนและเยาวชน
- จัดระเบียบรอบสถานศึกษาร่วมกับคณะคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง ผู้นาชุมชน
ผู้ประกอบการในพื้นที่เสี่ยงรอบสถานศึกษาในระยะ 500 เมตร เพื่อจัดระเบียบสังคมในพื้นที่ เป็นการเฝ้าระวัง
และดูแลเยาวชนในเขตพื้นที่เสี่ยง
10.2 กิจกรรมเสริมตามโครงการ
10.2.1 กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก (31 พฤษภาคม) และวันต่อต้านยาเสพติดสากล
(26 มิถุนายน)
- การประกวดคาขวัญ
- การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ( ม.ปลาย)
- การจัดป้ายนิเทศกลาง
- แข่งขันการจัดป้ายนิเทศหน้าชั้นเรียน
- การอบรมให้ความรู้โทษของบุหรี่และยาเสพติด
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- ประกวดการแสดงละคร
- ประกวดดนตรีสตริง(รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด)
- แข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด
- แข่งขันเต้นแอโรบิค แด้นส์
10.2.2 กิจกรรมอื่นๆ เช่น
- การ RE – XRAY
- ประชุมผู้ปกครองของนักเรียนที่มีปัญหาในแต่ละกรณีเป็นครั้งคราวตามความเหมาะสม
- ออกตรวจร้านเกมส์ สถานประกอบการ อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง
- ตรวจการแต่งกาย เน้นทรงผม เดือนละ 1 ครั้ง
- ตรวจปัสสาวะและสุ่มตรวจค้นอาวุธเป็นครั้งคราวตามความเหมาะสม
10.3 สรุปประเมินผล
10.4 รายงานผล
11. งบประมาณ
เงินอุดหนุนเรียนฟรี
รวมทั้งสิ้น

จานวน
จานวน

60,000
บาท
60,000 บาท (หกหมื่นบาทถ้วน)

12. การติดตามประเมินผล
12.1 สังเกตพฤติกรรมของผู้เข้าร่วมโครงการ
12.2 ตรวจ ติดตาม กากับดูแลพฤติกรรมของนักเรียนหลังการประชุมผู้ปกครอง และตลอดปี
การศึกษา
12.3 ติดตามผลการจัดกิจกรรมตามโครงการ โดยการสรุปประเมินผลการจัดกิจกรรม
ทุกกิจกรรม
13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
13.1 ยาเสพติดในสถานศึกษาลดลง
13.2 บุคลากรในโรงเรียนร่วมกันมุ่งขจัดปัญหายาเสพติดที่เหลืออยู่และร่วมสร้างระบบ
เฝ้าระวังไม่ให้ปัญหายาเสพติดหวนกลับมา สร้างความเข้มแข็งและความยั่งยืนในการเอาชนะยาเสพติด
13.3 นักเรียนมีภูมิคุ้มกันที่ดี และมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ตามที่หลักสูตรฯ ต้องการ
13.4 มีภาคีเครือข่ายในการกากับดูแล แก้ไขปัญหาของนักเรียน โดยโรงเรียนร่วมกับผู้ปกครอง

ลงชื่อ
ผู้เสนอโครงการ
(นายสัญญา มงคลสินธุ์)
หัวหน้างานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน
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ลงชื่อ

ผู้เห็นชอบโครงการ
(นายนิพนธ์ ชนาสิทธิ์)
รองผู้อานวยการกลุ่มบริหารวิชาการ

ลงชื่อ

ผู้อนุมัติโครงการ

(นายพิริยะ อุทโท)
ผู้อานวยการโรงเรียนสมเด็จพิทยาคม
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1. ชื่องาน / โครงการ
2. หน่วยงาน
3. ผู้รับผิดชอบโครงการ
4. สนองกลยุทธ์ของโรงเรียนสมเด็จพิทยาคม
5. ระยะเวลาดาเนินงาน

งานพัฒนาและเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม
นักเรียน
งานพัฒนาและเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม
นักเรียน
นางจริยา พรมมา
ข้อที่ 3
พฤษภาคม 2556 – มีนาคม 2557

6. หลักการและเหตุผล
โรงเรียนเป็นสถาบันการศึกษาที่มีจัดการเรียนรู้ให้นักเรียนมีคุณสมบัติอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ที่มีจุดมุ่งหมายให้นักเรียนมีลักษณะการเป็นผู้นาและผู้ร่วมงานที่ดี
มีความรับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวม รู้จักเสียสละ มีจิตสาธารณะช่วยเหลือสังคมในด้านต่าง ๆ ทั้งใน
โรงเรียนและตามชุมชนที่ตนอาศัยอยู่
จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น โครงการส่งเสริมสนับสนุนยกย่องและเชิดชูเกียรตินักเรียนของโรงเรียน
สมเด็จพิทยาคม จึงได้จัดให้นักเรียนที่มีคุณสมบัติดังกล่าวเป็นผู้ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเพื่อให้ทุกคน ได้รับ
ทราบและร่วมกันชื่นชมและนักเรียนคนอื่นจะได้นาไปเป็นแบบอย่างที่ดีตลอดไป
7. วัตถุประสงค์
7.1 เพื่อส่งเสริมสนับสนุนยกย่องเชิดชูเกียรติแก่นักเรียนที่ประพฤติดี
7.2 เพื่อให้กาลังใจแก่นักเรียนที่ช่วยเหลือโรงเรียนและสังคมในด้านต่าง ๆ
8. เป้าหมาย
ด้านปริมาณ
1) นักเรียนได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ
2) นักเรียนได้รับขวัญและกาลังใจจากประพฤติปฏิบัติดี
3) นักเรียนที่ประพฤติปฏิบัติดี มีจิตสาธารณะ จะได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ
ด้านคุณภาพ
นักเรี ยนของโรงเรี ยนสมเด็จพิทยาคมมีขวัญและกาลังใจที่ดี มีความสามัคคี มีความรักผูกพันกับ
โรงเรี ยนพร้ อมที่จะร่วมพัฒนาโรงเรี ยนสร้ างชื่อเสียงให้ แก่โรงเรี ยน ทาให้ โรงเรี ยนได้ รับการยอมรับมีชื่อเสียง
และมีความก้ าวหน้ าต่อไป
9. ตัวชี้วัดความสาเร็จ
9.1 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์
9.2 ร้อยละ 90 ของนักเรียนที่มีผลการเรียนผ่านเกณฑ์มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึง
ประสงค์
9.3 ผู้เรียนได้รับประกาศเกียรติคุณทางด้านคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์
10. วิธีดาเนินการ
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กิจกรรมและรายละเอียดการใช้
งบประมาณ
ขั้นเตรียมการ
1. ประชุมวางแผน
2. จัดทาโครงการและแผนปฏิบัติ
การประจาปีการศึกษา 2555
ขั้นดาเนินการ
1. ครูประจาชั้นคัดเลือกนักเรียน
2. รวบรวมข้อมูลของครูที่ปรึกษา
ประจาชั้น ทั้ง 66 ห้อง
3. คณะกรรมการ กากับ ติดตาม
คัดเลือกนักเรียนจากครูประจาชั้น
คัดเลือกมา
ขั้นสรุป/ประเมินผลและรายงานผล
1. รวบรวมรายชื่อนักเรียนที่ได้รับ
เกียรติบัตร
2. จัดทาโล่และเกียรติบัตร
3. รายงานผลการดาเนินงาน
รวมเป็ นเงิน
11. งบประมาณ
เงินอุดหนุนเรียนฟรี
รวมทั้งสิ้น

งบประมาณ
เงิน
เงิน
อุดหนุน เรียนฟรี
-

ผู้รับผิดชอบ

พ.ค. 56

- คณะกรรมการกลุ่ม
บริหารกิจการนักเรียน

พ.ย. 56
30,000

มี.ค. 56 เม.ย.57

ครูประจาชั้น
นางนงนุช มีตา
นางจริยา พรมมา
และคณะกรรมการ
งานส่งเสริมวินัย
นักเรียน

มี.ค. 57

30,000

จานวน
จานวน

14. การติดตามประเมินผล
ตัวบ่งชี้
ผลผลิต
1. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และ
ค่านิยมที่พึงประสงค์
2. ร้อยละ 90 ของนักเรียนที่มีผลการ
เรียนผ่านเกณฑ์มีคุณธรรม จริยธรรม
และค่านิยมที่พึงประสงค์
3. ผู้เรียนได้รับประกาศเกียรติคุณ
ทางด้านคุณธรรม จริยธรรม และ
ค่านิยมที่พึงประสงค์

ระยะเวลา
ปฏิบัติ

30,000
30,000

วิธีวัดและประเมินผล
1. ครูประจาชั้นเสนอรายชื่อ
นักเรียน
2. แต่งตั้งคณะกรรมการ
พิจารณาคัดเลือกนักเรียนจาก
ครูประจาชั้น

บาท
บาท (สามหมื่นบาทถ้วน)
เครื่องมือที่ใช้วัดและประเมินผล
- สังเกตพฤติกรรม
- แบบสอบถาม
- แบบสัมภาษณ์
- แบบฟอร์มการคัดเลือก
รายชื่อนักเรียน
- แบบประเมินผล
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ตัวบ่งชี้
ผลลัพธ์
1. นักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกรับ
เกียรติบัตรมีขวัญและกาลังใจ มีความ
รักความผูกพันธ์พร้อมที่จะพัฒนา
โรงเรียนต่อไป
2. โรงเรียนได้รับความพึงพอใจจาก
นักเรียน ผู้ปกครองและชุมชนด้าน
คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึง
ประสงค์
3. นักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกได้
เกียรติบัตรครบ ร้อยละ 100

วิธีวัดและประเมินผล
เครื่องมือที่ใช้วัดและประเมินผล
1. ครูประจาชั้นเสนอรายชื่อ 1. จัดทาเกียรติบัตรและโล่ให้
นักเรียน
นักเรียนที่ได้รับการยกย่อง
2. แต่งตั้งคณะกรรมการ
พิจารณาคัดเลือกนักเรียนจาก
ครูประจาชั้น
3. ทะเบียนเกียรติบัตร

13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
นักเรียนของโรงเรียนสมเด็จพิทยาคมมีขวัญและกาลังใจที่ดี มีความสามัคคี มีความรักผูกพันกับ
โรงเรียนพร้อมที่จะร่วมพัฒนาโรงเรียนสร้างชื่อเสียงให้แก่โรงเรียน ทาให้โรงเรียนได้รับการยอมรับมีชื่อเสียงและ
มีความก้าวหน้าต่อไป

ลงชื่อ

ผู้เสนอโครงการ
(นางจริยา พรมมา)

ลงชื่อ

ผู้เห็นชอบโครงการ

(นายนิพนธ์ ชนาสิทธิ์)
รองผู้อานวยการกลุ่มบริหารวิชาการ

ลงชื่อ

ผู้อนุมัติโครงการ

(นายพิริยะ อุทโท)
ผู้อานวยการโรงเรียนสมเด็จพิทยาคม
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1.
2.
3.
4.

ชื่องาน / โครงการ
หน่ วยงาน
ผู้รับผิดชอบโครงการ
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

5. สนองกลยุทธ์ สพฐ.
6. สนองกลยุทธ์ ของโรงเรี ยนสมเด็จพิทยาคม
7. ระยะเวลาดาเนินงาน

(33.1) โครงการลูก ส.พ.ค. มีวนิ ัย หัวใจรั กชาติ
งานส่ งเสริ มความประพฤตินกั เรี ยน
นายสัญญา มงคลสิ นธุ์
ข้อที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 – 1.6
ข้อที่ 10 ตัวบ่งชี้ที่ 10.5
ข้อที่ 2
ข้อที่ 3
พฤษภาคม 2554 – มีนาคม 2555

8. หลักการและเหตุผล
สถานศึกษาเป็ นแหล่งเรี ยนรู ้ที่สาคัญอย่างยิง่ ที่จะส่ งผลให้นกั เรี ยนและเยาวชนเป็ นผูม้ ีคุณสมบัติ
อันพึงประสงค์โดยเป็ นผูม้ ีคุณธรรม จริ ยธรรม มีวนิ ยั มีความกตัญญู เป็ นผูม้ ีการศึกษา รักในส่ วนรวม
มีจิตอาสา ตลอดจนเทิดทูนไว้ซ่ ึง ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริ ย ์ โรงเรี ยนได้ตระหนักถึงความสาคัญ
ดังกล่าวข้างต้น จึงจัดให้มีโครงการ ลูก ส.พ.ค. มีวนิ ยั หัวใจรักชาติ โดยจัดกิจกรรมมุ่งเน้นให้นกั เรี ยนเป็ นผูม้ ี
คุณธรรม จริ ยธรรม มีวนิ ยั และ รักษาไว้ซ่ ึง ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริ ย ์
9. วัตถุประสงค์
9.1 เพื่อส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนเป็ นผูม้ ีวนิ ยั
9.2 เพื่อส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนเป็ นผูม้ ีคุณธรรม จริ ยธรรม
9.3 เพื่อส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนเป็ นผูม้ ีความรักชาติ ศาสนา และ พระมหากษัตริ ย ์
10. เป้าหมาย
ด้ านปริมาณ
- นักเรี ยนโรงเรี ยนสมเด็จพิทยาคมเข้าร่ วมโครงการ
ด้ านคุณภาพ
- นักเรี ยนเป็ นผูม้ ีคุณธรรม จริ ยธรรม มีวินยั มีความกตัญญู เป็ นผูม้ ีการศึกษา รักในส่ วนรวม
มีจิตอาสา ตลอดจนเทิดทูนไว้ซ่ ึง ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริ ย ์
11. ตัวบ่ งชี้ทคี่ วามสาเร็จ
- ร้อยละของนักเรี ยนเป็ นมีผมู้ ีคุณธรรม จริ ยธรรม มีวนิ ยั มีความกตัญญู เป็ นผูม้ ีการศึกษา
รักในส่ วนรวม มีจิตอาสา ตลอดจนเทิดทูนไว้ซ่ ึ ง ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริ ย ์ เพิ่มขึ้น
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12. วิธีดาเนินการ
12.1 การดาเนินงาน
1) วางแผน
2) เสนอโครงการ
3) ดาเนิ นกิจกรรม ดังนี้
- บวชนักเรี ยน จานวน 84 คน เป็ นระยะเวลา 15 วัน ในช่วงปิ ดภาคเรี ยน
- สนับสนุนการจัดกิจกรรมให้นกั เรี ยนเป็ นผูม้ ีวนิ ยั เช่น การเข้าแถวหน้าเสาธง กิจกรรม
ลูกเสื อ เนตรนารี ผูบ้ าเพ็ญประโยชน์ หรื อ กิจกรรมอื่น ๆ ที่เน้นให้นกั เรี ยนเป็ นผูม้ ีวินยั เป็ นผูม้ ีการศึกษา
รักในส่ วนรวม มีจิตอาสา ตลอดจนเทิดทูนไว้ซ่ ึ ง ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริ ย ์
12.2 สรุ ปประเมินผล
12.3 รายงานผล
13. งบประมาณ
- ตลอดปี การศึกษา
40,000
รวมทั้งสิ้ น จานวน 40,000

บาท
บาท (สี่ หมื่นบาทถ้วน)

14. การติดตามประเมินผล
14.1 สังเกตพฤติกรรมของผูเ้ ข้าร่ วมโครงการ
14.2 ใช้แบบสอบถาม
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15. ผลทีค่ าดว่าจะได้ รับ
15.1 นักเรี ยนโดยรวมเป็ นผูม้ ีวนิ ยั สู งขึ้น
15.2 นักเรี ยนโดยรวมเป็ นผูม้ ีคุณธรรม จริ ยธรรมสู งขึ้น และ มีความรักชาติ ศาสนา และ
พระมหากษัตริ ย ์

ลงชื่อ
ผูเ้ สนอโครงการ
( นายสัญญา มงคลสิ นธุ์)

ลงชื่อ

ผูเ้ ห็นชอบโครงการ

(นายนิพนธ์ ชนาสิ ทธิ์ )
รองผูอ้ านวยการกลุ่มบริ หารวิชาการ

ลงชื่อ

ผูอ้ นุมตั ิโครงการ

(นายพิริยะ อุทโท)
ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนสมเด็จพิทยาคม
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1.
2.
3.
4.
5.

ชื่องาน / โครงการ
หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบโครงการ
สนองกลยุทธ์ของโรงเรียนสมเด็จพิทยาคม
ระยะเวลาดาเนินงาน

งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
นางสุกัญญา กัญญสกุล
ข้อที่ 3
พฤษภาคม 2556 – มีนาคม 2557

6. หลักการและเหตุผล
คาว่า “ครู” มีความหมายยิ่งสาหรับผู้เป็นศิษย์ นอกจากซึ่งถือว่าเป็นครูคนแรกของลูกแล้ว ผู้นาชุมชน
อันได้แก่ กานัน ผู้ใหญ่บ้าน หรือบุคคลที่ชุมชนเคารพนับถือ นอกจากมีอานาจหน้าที่ดูแลทุกข์สุขของประชาชน
แล้ว การเสริมสร้างป้องปรามให้คนในสังคมเป็นคนดีมีความรับผิดชอบในฐานะผู้นาของบ้านเมือง ด้วยความ
ตระหนักถึงการที่จะอบรมสั่งสอนสอดส่องดูแลพฤติกรรมและกล่อมเกลาให้เยาวชนในชุมชนเป็นคนดี มีจรรยา
มารยาทเป็นที่พึงปรารถนา โรงเรียนสมเด็จพิทยาคมจึงได้จัดทาโครงการองค์กรเครือข่ายโรงเรียนกับชุมชนขึ้น
เพื่อให้ผู้ที่เป็นหลักแก่นชุมชนได้เข้ามาร่วมมือกับผู้ปกครองดูแลเยาวชนให้บ้านเมืองเป็นปกติสุขและเป็นผู้ใหญ่ที่ดี
ในอนาคตในฐานะ”ครูชุมชน”
นอกจากนั้นโครงการองค์กรเครือข่ายโรงเรียนกับชุมชน ยังเป็นสื่อกลางในการประสานการดาเนินการ
ด้านต่าง ๆ ที่เป็นงานนโยบาย เช่น การรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด การรณรงค์การเลือกตั้ง การรณรงค์ด้านทา
การเกษตรอินทรีย์ และเศรษฐกิจพอเพียง เป็นต้น
ความแตกต่างระหว่างบุคคล ทาให้นักเรียนมีพฤติกรรมที่แตกต่างกัน อีกทั้งยังส่งผลกระทบถึง
ความสามารถในการเรียนรู้ที่แตกต่างกันอีกด้วย เพื่อเป็นการส่งเสริม พัฒนา และป้องกัน แก้ไขปัญหาของ
นักเรียน และสนองตอบนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ จึงได้จัดการประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน (Classroom
Meeting ) การเยีย่ มบ้านนักเรียน ขึ้นเพื่อให้ผู้ปกครองนักเรียนได้รับความรู้ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเยาวชน เทคนิค
หรือจิตวิทยาในการอบรมเลี้ยงดู การให้ความอบอุ่นและให้คาปรึกษาแก่ลูกเป็นการให้กาลังใจเพื่อที่จะเป็น
เยาวชนที่มีคุณภาพของสังคมและประเทศชาติต่อไป
7. วัตถุประสงค์
7.1 เพื่อให้ผู้นาชุมชนมีส่วนร่วมในการอบรม ว่ากล่าว ตักเตือน ควบคุมดูแลความประพฤตินักเรียน
ในหมู่บ้าน ตาบล อย่างใกล้ชิดและหาทางแก้ไขแล้วแต่กรณี
7.2 เพื่อปลูกฝังและเสริมสร้างให้นักเรียนรู้จักหน้าที่และความรับผิดชอบ
7.3 เพื่อเป็นรากฐานในการพัฒนาสังคมให้มีความเจริญเป็นปกติสุข
7.4 เพื่อให้นักเรียนประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีของสังคม
7.5 เพื่อให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนในส่วนที่เกี่ยวข้อง เช่น ด้านยาเสพติด ด้านการ
ปลูกฝังวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตย รณรงค์เลือกตั้งทุกระดับ ด้านเกษตรอินทรีย์ และนโยบายเศรษฐกิจพอเพียง
เป็นต้น
7.6 เพื่อให้ผู้ปกครองได้รับความรู้ในเรื่องที่จาเป็นเกี่ยวกับการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในด้าน
การเรียนและการปรับพฤติกรรมของนักเรียน
7.7 เพื่อเป็นกาลังใจในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของนักเรียน
7.8 เพื่อเป็นการเข้าใจร่วมกัน ระหว่าง ครู ผู้ปกครอง นักเรียน ในระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
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7.9 เพื่อให้การประสานงานระหว่าง ผู้ปกครองของนักเรียนกับโรงเรียนและครูประจาชั้น สะดวก
รวดเร็วยิ่งขึ้น
7.10 เพื่อป้องกัน และแก้ไขปัญหาของนักเรียน
8. เป้าหมาย
ด้านปริมาณ
1) มีครูที่ปรึกษาและครูชุมชนประจาหมู่บ้านในเขตพื้นที่บริการที่มีนักเรียนของโรงเรียน
สมเด็จพิทยาคม ครบทั้ง 61 กลุ่มหมู่บ้าน
2) ออกเยี่ยมบ้านนักเรียนทุกคนในปีการศึกษา อย่างน้อย 1 ครั้ง
3) จัดประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน (Classroom Meeting ) จานวน 6 วัน
4) ผู้ปกครองของนักเรียนเข้าร่วมประชุมอย่างน้อยร้อยละ 90
5) เยี่ยมบ้านนักเรียนอย่างน้อยคนละ 1 ครั้งต่อปี
ด้านคุณภาพ
1) โรงเรียนสมเด็จพิทยาคมและชุมชนเป็นสื่อกลางในการประสานการความร่วมมืออันดีระหว่าง
โรงเรียนกับผู้ปกครองนักเรียน
2) ผู้ปกครองรับทราบข้อมูลของนักเรียนจากทางโรงเรียน
3) ผู้ปกครอง ครู โรงเรียน มีความเข้าใจร่วมกันในระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
4) นักเรียนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในทางที่ดีขึ้น
9. ตัวชี้วัดความสาเร็จ
9.1 ผลผลิต ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนช่วยให้รู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล สามารถคัดกรอง
นักเรียน ส่งเสริมและหาทางป้องกันแก้ปัญหาต่างๆได้
9.2 ผลลัพธ์ โรงเรียนได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองนักเรียน และครูชุมชน ช่วยกันส่งเสริมและ
แก้ปัญหาต่างๆของนักเรียนได้เป็นอย่างดี
12. วิธีดาเนินการ/กิจกรรม
ขั้นตอน / กิจกรรม
ขั้นเตรียมการ
1. ประชุมปรึกษาหารือกับ
คณะกรรมการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
2. เสนอโครงการพิจารณาอนุมัติ
3. ประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้อง
4. จัดเตรีมเอกสารที่ใช้ในโครงการ
ขั้นดาเนินการ
1. โครงการสานสายใยครอบครัวและ
เยี่ยมบ้าน
2. โครงการประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน

ระยะเวลา

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

มิถุนายน 2556

กันยายน 2556

80,000

นางสาวณัฐวดี รักษาภักดี

กรกฎาคม 2556

35,000

นางสุกัญญา กัญญสกุล
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ขั้นตอน / กิจกรรม
ขั้นสรุป/ประเมินผลและรายงานผล
1. รวบรวมข้อมูลของครูที่ปรึกษาประจา
หมู่บ้านทั้ง 61 กลุ่ม
2. สรุปผลการดาเนินงานการออกเยี่ยม
บ้าน
3. รายงานผลการดาเนิน
11. งบประมาณ
เงินอุดหนุน
รวมทั้งสิ้น
12. การติดตามประเมินผล
ตัวบ่งชี้
1.แผนปฏิบัติการประจาปี
การศึกษา 2556
2.รายงานประจาปี 2556
3.ผลการดาเนินงานตามแผน

จานวน
จานวน

ระยะเวลา

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

เดือนกันยายน
2556

115,000 บาท
115,000 บาท ( หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน )

วิธีวัดและประเมินผล
1.สังเกตการรายงานของครูชุมชุน
2.แบบบันทึกการออกเยี่ยมบ้าน
ของนักเรียน
3.แบบสารวจความคิดเห็น
4.ตรวจสอบจากการดาเนินงาน

เครื่องมือที่ใช่ชี้วัดและประเมินผล
1.แบบบันทึกการออกเยี่ยมบ้าน
ของนักเรียน
2.ผลสรุปการออกเยี่ยมบ้านนักเรียน
3. ผลการประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน
3.แบบประเมินผลการดาเนินงาน
ตามแผน(งผ.สพค.3)

13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
13.1 ครูชุมชุนมีส่วนร่วมในการอบรม ว่ากล่าวตักเตือน ควบคุมดูแลความประพฤตินักเรียนใน
หมู่บ้าน ตาบลอย่างใกล้ชิดและหาทางแก้ไขแล้วแต่กรณี
13.2 นักเรียนรู้จักหน้าที่และความรับผิดชอบ
13.3 สังคมมีการพัฒนาเกิดความเจริญเป็นปกติสุข
13.4 ผู้ปกครองได้รับความรู้เข้าใจใจในการดูแลช่วยเหลือให้กาลังใจลูก ครูประจาชั้น ผู้ปกครอง
นักเรียนได้ร่วมมือประสานงานสัมพันธ์กับในการส่งเสริม พัฒนา ป้องกัน และแก้ไขปัญหาของนักเรียนได้อย่าง
รวดเร็วยิ่งขึ้น
13.5 ผู้ปกครองรับทราบข้อมูลของนักเรียนจากทางโรงเรียน
13.6 ผู้ปกครอง ครู โรงเรียน มีความเข้าใจร่วมกันในระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
13.7 นักเรียนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในทางที่ดีขึ้น

ลงชื่อ

ผู้เสนอโครงการ
(นางสุกัญญา กัญญสกุล)
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ลงชื่อ

ผู้เห็นชอบโครงการ
(นายนิพนธ์ ชนาสิทธิ์)
รองผู้อานวยการกลุ่มบริหารวิชาการ

ลงชื่อ

ผู้อนุมัติโครงการ

(นายพิริยะ อุทโท)
ผู้อานวยการโรงเรียนสมเด็จพิทยาคม
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1.
2.
3.
4.
5.

ชื่องาน / โครงการ
หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบโครงการ
สนองกลยุทธ์ของโรงเรียนสมเด็จพิทยาคม
ระยะเวลาดาเนินงาน

งานกิจกรรมนักเรียน
งานกิจกรรมนักเรียน
นายประสิทธิ์ ไชยกาล
ข้อที่ 3
พฤษภาคม 2556 – มีนาคม 2555

6. หลักการและเหตุผล
ในสถานศึกษามีการจัดการเรียนรู้ให้นักเรียนมีคุณสมบัติอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรสถานศึกษา ซึ่งให้
สถานศึกษาจัดให้สอดคล้องหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ที่มีจุดมุ่งหมายให้เป็นพลเมืองดี
ยึดมั่นวิถีชีวิต และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และเป็นการส่งเสริม
การปกครองตามระบอบประชาธิปไตยให้เกิดขึ้นในโรงเรียนอันเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนมีลักษณะการเป็นผู้นา
ส่งเสริมการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยให้เกิดขึ้นในโรงเรียนอันเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนมีลักษณะการ
เป็นผู้นา และผู้ร่วมงานที่ดี มีความรับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวม รู้จักการใช้สิทธิและหน้าที่ในขอบเขตที่ตน
พึงมี
ด้วยเหตุผลดังกล่าว งานส่งเสริมกิจการนักเรียน กลุ่มบริหารกิจการนักเรียนโรงเรียนสมเด็จพิทยาคม จึง
จัดให้มีโครงการ ส่งเสริมกิจกรรมนักเรียน เพื่อให้นักเรียนมีความสามัคคีในหมู่คณะภายในโรงเรียน ชุมชน และ
สังคม มีความรู้เกี่ยวกับการเมือง การเลือกตั้งเป็นการสร้างพื้นฐานด้านประชาธิปไตย สามารถสร้าง
คณะกรรมการนักเรียน ปี 2556 ประสานงานระหว่างนักเรียนกับโรงเรียน มีความเป็นผู้นา ผู้ตามที่ดี สามารถ
วางแผนการทางานในการพัฒนาโรงเรียนได้ มีจิตสาธารณะ ทางานให้กับส่วนรวม โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรงเรียน
และชุมชน และมีส่วนร่วมในการพัฒนาสถาบัน โดยการทาอนุสรณ์รุ่น ม.3 ม.6 และเพื่อเป็นการสนองนโยบาย
สถานศึกษา 3D ของกระทรวงศึกษาธิการ
7. วัตถุประสงค์
7.1 เพื่อปลูกฝังความสามัคคีในหมู่คณะภายในโรงเรียน ชุมชน และสังคม
7.2 เพื่อให้นักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับการเมือง การเลือกตั้งเป็นการสร้างพื้นฐานด้านประชาธิปไตย
7.3 เพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน ปี2557 ประสานงานระหว่างนักเรียนกับโรงเรียน
7.4 เพื่อให้นักเรียนมีความเป็นผู้นา ผู้ตามที่ดี สามารถวางแผนการทางานในการพัฒนาโรงเรียนได้
7.5 เพื่อให้นักเรียนมีจิตสาธารณะ ทางานให้กับส่วนรวม โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรงเรียนและชุมชน
7.6 เพื่อนักเรียนมีส่วนร่วมในการพัฒนาสถาบัน โดยการทาอนุสรณ์รุ่น ม.3 ม.6
8. เป้าหมาย
ด้านปริมาณ
1) นักเรียน จานวน 2,671 คน ได้จัดทากิจกรรม
2) มีการจัดกิจกรรม อย่างน้อย 6 กิจกรรม
ด้านคุณภาพ
1) นักเรียนมีความสามัคคีในหมู่คณะภายในโรงเรียน ชุมชน และสังคม มีความรู้เกี่ยวกับการเมือง การ
เลือกตั้งเป็นการสร้างพื้นฐานด้านประชาธิปไตย เพิ่มศักยภาพให้คณะกรรมการนักเรียน ปี2557 ประสานงาน
ระหว่างนักเรียนกับโรงเรียน มีความเป็นผู้นา ผู้ตามที่ดี สามารถวางแผนการทางานในการพัฒนาโรงเรียนได้ มีจิต
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สาธารณะ ทางานให้กับส่วนรวม โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรงเรียนและชุมชน และมีส่วนร่วมในการพัฒนาสถาบัน โดย
การทาอนุสรณ์รุ่น ม.3 ม.6
9. ตัวชี้วัดความสาเร็จ
9.1 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์
9.2 ร้อยละ 90 ของนักเรียนที่มีผลการเรียนผ่านเกณฑ์มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึง
ประสงค์
9.3 ผู้เรียนได้รับประกาศเกียรติคุณทางด้านคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์
10. กิจกรรมรายละเอียด
กิจกรรมและรายละเอียดการใช้
งบประมาณ

งบประมาณ
เงินอุดหนุนเรียน
เงินอุดหนุน
ฟรี

1. ประชุมวางแผน พิจารณาจัดสรร
งบประมาณ
2. จัดทาโครงการ
2.1 กิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ ม. 6 ม. 1 และ ม. 4
จานวน 1,206 คน
2.2 กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับ
การเมือง การเลือกตั้งคณะกรรมการ
นักเรียน 2557
2.3 กิจกรรมสร้างความเป็นผู้นา
จานวน 50 คน
2.4 กิจกรรมคณะกรรมการนักเรียน
2557 ภายในโรงเรียนและชุมชน
2.5 กิจกรรมจัดทาอนุสรณ์รุ่น ม.3
ม. 6 ประจาปีการศึกษา 2556
จานวน 800 คน
2.6 กิจกรรม TO Be Number 1
จานวน 2,671 คน
3. กากับ ติดตาม ประเมินผล
การดาเนินงานตามแผน
4. รายงานผลการดาเนินงานและจัดทา
รายงานประจาปี
รวม

ผู้รับผิดชอบ
คณะกรรมการงานส่งเสริม
กิจกรรมนักเรียน

5,000

คณะกรรมการนักเรียน,

8,000
10,000
5,000

5,000
-

คณะกรรมการงานส่งเสริม
กิจกรรมนักเรียน
คณะกรรมการงานส่งเสริม
กิจกรรมนักเรียน

33,000
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11. งบประมาณ
เงินอุดหนุนเรียนฟรี จานวน
33,000
บาท
รวมทั้งสิ้น จานวน 33,000 บาท (สามหมื่นสามพันบาทถ้วน)
12 . การติดตามประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ผลผลิต
1. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์
2. ร้อยละ 90 ของนักเรียนที่มีผลการเรียนผ่านเกณฑ์มี
คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์
3. ผู้เรียนได้รับประกาศเกียรติคุณทางด้านคุณธรรม
จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์
ผลลัพธ์
1. ผู้เรียนร้อยละ 90 ขึ้นไปมีคุณธรรม จริยธรรม
และค่านิยมที่พึงประสงค์
2. โรงเรียนได้รับความพึงพอใจจากนักเรียน
ผู้ปกครองและชุมชนด้านคุณธรรม จริยธรรม และ
ค่านิยมที่พึงประสงค์

วิธีการประเมิน

เครื่องมือ

- การรายงานผลการ
ดาเนินงาน
- ทดสอบ
- สอบถาม
- สังเกต และสัมภาษณ์

- แบบสรุปผลการ
ดาเนินงานตามแผน
- แบบทดสอบ
- แบบสอบถาม
- แบบสัมภาษณ์

- สารวจ
- สอบถาม
- เอกสารรายงาน
อ้างอิง
- ทะเบียนเกียรติบัตร

- สังเกต
- แบบสรุป
- แบบสัมภาษณ์

13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
13.1 นักเรียนได้รับการปลูกฝังความสามัคคีในหมู่คณะภายในโรงเรียน ชุมชน และสังคม
13.2 นักเรียนได้รับความรู้เกี่ยวกับการเมือง การเลือกตั้งเป็นการสร้างพื้นฐานด้านประชาธิปไตย
13.3 โรงเรียนมีคณะกรรมการนักเรียน ปี2557 ประสานงานระหว่างนักเรียนกับโรงเรียน
13.4 นักเรียนมีความเป็นผู้นา ผู้ตามที่ดี สามารถวางแผนการทางานในการพัฒนาโรงเรียนได้
13.5 นักเรียนมีจิตสาธารณะ ทางานให้กับส่วนรวม โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรงเรียนและชุมชน
13.6 นักเรียนมีส่วนร่วมในการพัฒนาสถาบัน โดยการทาอนุสรณ์รุ่น ม.3 ม.6

ลงชื่อ

ผู้เสนอโครงการ
(นายประสิทธิ์ ไชยกาล)
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ลงชื่อ

ผู้เห็นชอบโครงการ

(นายนิพนธ์ ชนาสิทธิ์)
รองผู้อานวยการกลุ่มบริหารวิชาการ

ลงชื่อ

ผู้อนุมัติโครงการ

(นายพิริยะ อุทโท)
ผู้อานวยการโรงเรียนสมเด็จพิทยาคม

