
 
โรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน 

โครงการท่ี 14 ปีงบประมาณ 2565 
 

ชื่อโครงการ  พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ 
ลักษณะโครงการ   โครงการใหม่      โครงการต่อเนื่อง 
สนองกลยุทธ์สถานศึกษา   
     กลยุทธท่ี              2. 

 
ส่งเสริมคณุธรรม จรยิธรรม และค่านยิมอันพึงประสงค์ บนพ้ืนฐานของ
ความไทย และเป็นพลโลกตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระบบ
การศึกษาอย่างเขม้ข้น 

     ข้อที่                   2.1 พัฒนานักเรียนใหม้ีคุณลักษณะอันพงึประสงค์  
 2.2 ส่งเสริมให้นกัเรียนยึดหลักการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมี

พระมหากษัตริยท์รงเป็นประมุข 
 2.3 พัฒนานักเรียนใหม้ีความสมบูรณ์ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ มสีุนทรียภาพและ

ศักยภาพด้าน ศิลปะ ดนตรี กีฬาและมีทกัษะชีวิตปลอดจากอบายมุข 
และสิง่เสพติด 

 2.4 พัฒนานักเรียนใหม้ีจิตสำนึกในความเป็นไทย และมีศักยภาพเป็นพลโลก 
       ตัวช้ีวัดที่               6 ร้อยละของจำนวนนักเรียนที่มีคุณลกัษณะอันพึงประสงค์ในระดับดีข้ึนไป 
 7 ร้อยละของจำนวนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวข้องกบัระบอบ

ประชาธิปไตยของโรงเรียน 
 8 ร้อยละของจำนวนนักเรียนที่มีความสมบรูณ์ทางด้านร่างกาย  

และจิตใจในระดบัดีข้ึนไป 
 9 ร้อยละของจำนวนนักเรียนที่ศักยภาพทางด้านศิลปะ ดนตรี  

กีฬาในระดับดีข้ึนไป 
 10 ร้อยละของจำนวนนักเรียนที่มีทกัษะชีวิต และปลอดจากอบายมุขและสิง่เสพ

ติด 
 11 ร้อยละของจำนวนผลงานทางการศึกษาค้นคว้าของนักเรียนที่เกี่ยวข้องกบั

การจัดกระทำด้านสิ่งแวดลอ้ม วิถีชีวิต ศิลปวัฒนธรรม 
นโยบายวาระเร่งด่วน (Quick win)  
     ข้อที่ 1. ความปลอดภัยของผู้เรียน โดยจัดใหม้ีรปูแบบ วิธีการ หรือกระบวนการในการ

ดูแลช่วยเหลอืนักเรียน เพื่อใหผู้้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีคณุภาพ มีความสุข 
และได้รับการปกปอ้งคุ้มครองความปลอดภัยทั้งด้านร่างกายและจิตใจ รวมถึง
การสร้างทักษะใหผู้้เรียนมีความสามารถในการดูแลตนเองจากภัยอันตราย
ต่าง ๆ ท่ามกลางสภาพแวดล้อมทางสังคม 
 
 

แบบ นผ. 2.1 



สนองนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน ปีงบประมาณ  2565 
     ด้านที่ 1. ด้านความปลอดภัย 
     ข้อที่ 1.1 พัฒนาระบบและกลไกในการดูแลความปลอดภัยให้กบัผูเ้รียน ครู และ

บุคลากรทางการศึกษา และสถานการศึกษา จากภัยพบิัติและภัยคุกคามทุก
รูปแบบ รวมถึงการจัดสภาพแวดล้อมที่เอือ้ต่อการมีสุขภาวะที่ดี สามารถ
ปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่ และโรคอบุัติซ้ำ 

     ด้านที่ 2. ด้านโอกาส 
     ข้อที่ 2.3 พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือเดก็ และเยาวชนที่อยู่ในการศึกษาข้ันพื้นฐาน เพื่อ

ป้องกันไม่ให้ออกจากระบบการศึกษา รวมทั้งช่วยเหลอืเด็กตกหล่น และเด็ก
ออกกลางคันให้ได้รบัการศึกษาข้ันพื้นฐานอย่างเท่าเทียมกัน 

     ด้านที่ 3. ด้านคุณภาพ 
     ข้อที่ 3.1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาใหผู้้เรียนมีความรู้ มทีักษะการเรียนรู้และทักษะที่

จำเป็นของโลกในศตวรรษที่ 21 อย่างครบถ้วน เป็นคนดี มีวินัย มีความใน
สถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครอง ในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยท์รงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง 

การประกันคุณภาพการศึกษา   
     มาตรฐานที่  1. คุณภาพของผู้เรียน 
     ตัวบ่งช้ีที่            1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผูเ้รียน 
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ  กลุ่มบรหิารงานทั่วไป 

 

1. หลักการและเหตผุล 
สถานศึกษามีหน้าที่สำคัญในการพัฒนาผู้เรียนให้มีความสมบูรณ์ทางด้านร่างกาย สังคม อารมณ์ และ

ปัญญา ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม ที่กำหนดให้สถานศกึษา
ต้องจัดการศึกษาให้เป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และ
คุณธรรม มีจริยธรรม และวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข (มาตรา 6)   

ปรัชญาในการจัดการศึกษาโรงเรียนจะต้องพัฒนาผู้เรียนมีคุณภาพตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน คือ 
มีความรู้คู่คุณธรรม มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี อนาคตจะได้เป็นพลเมืองที่ดีของชาติ จากผลการประเมิน 
คุณภาพ รอบที่ 3 จาก สมศ. พบว่า ตัวบ่งช้ีที่ 2 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ โรงเรียน
มีผลการประเมินอยู่ในระดับ ดีมาก แสดงให้เห็นว่าโรงเรียนให้ความสำคัญและให้การส่งเสริมและพัฒนา
คุณธรรม จริยธรรมอย่างต่อเนื่อง 

ในการจัดกิจกรรมของโรงเรียนจะต้องเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้สามารถคิดเป็น 
ทำเป็น และแก้ปัญหาเป็น โรงเรียนต้องฝึกฝนให้ผูเ้รียน มีทักษะการดำรงชีวิต ฝึกฝนการทำงานร่วมกันเป็นทมี 
ตลอดทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ จนถึงระดับตระหนักรู้ และปฏิบัติจนเป็นกิจนิสัย 
ยกระดับคุณภาพผู้เรียนให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ ปรัชญาและจุดเน้นของสถานศึกษา โรงเรียนจึงได้
จัดทำโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

 
 



2. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
1. เพือ่จัดกจิกรรมสง่เสริมคุณธรรม จริยธรรม และคุณลกัษณะที่พึงประสงค์ 
2. เพือ่ใหส้ถานศึกษามีการจัดและพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรียนที่เข้มแข็งและทั่วถึง 
3. เพือ่ใหส้ถานศึกษาจัดกิจกรรมส่งเสริมและตอบสนองความต้องการ ความสามารถ ความถนัด และ

ความสนใจของผู้เรียน 
4. เพือ่เสรมิสร้างให้นกัเรียนมีภาวะการเป็นผู้นำและรู้จกัการทำงานร่วมกัน 
5. เพือ่ให้นักเรียนเกิดจิตสาธารณะและเสรมิสร้างความสามคัคีในหมู่คณะ 
6. เพือ่จัดกจิกรรมสง่เสริมคุณธรรม จริยธรรม และคุณลกัษณะที่พึงประสงค์ 
7. เพือ่ใหส้ถานศึกษามีการจัดและพัฒนาอัตลักษณ์ของนักเรียน 
8. เพือ่ใหส้ถานศึกษาจัดกิจกรรมส่งเสริมอัตลักษณ์ เอกลักษณ์ ของโรงเรียน 
 

3. เป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 
1. นักเรียนโรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน จำนวน 1,236 คน  
2. ครูโรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน จำนวน 63 คน  
เชิงคุณภาพ 
1. นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์  
2. โรงเรียนมผีลการดำเนินงานบรรลเุป้าหมายตามวิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นที่กำหนดข้ึน 
 

4. สถานท่ีดำเนินการ 
โรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน 

 

5. ระยะเวลาดำเนินการปฏิบัติงาน/กิจกรรม 
1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565 
 

6. กิจกรรมและขั้นตอนการดำเนนิงานกิจกรรมภายใต้โครงการ 
กิจกรรม / ขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมท่ี 1  ทูบี นัมเบอร์วัน 
ขั้นตอนการดำเนินงาน 
1.1 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน 
1.2 จัดต้ังกลุม่แกนนำ 
1.3 ดำเนินกิจกรรมอบรมให้ความรู้ขยายผล 
  
1.4 สรุปและรายงานผลการดำเนินกจิกรรม 

 
 

พฤศจิกายน 2564 
ธันวาคม 2564 
ธันวาคม 2564 

ถึงสิงหาคม 2565 
กันยายน 2565 

นางสาวโสภิตา ชุมพลชัย 
นายสมิทธิ อินทร์พิทักษ์ 

กิจกรรมท่ี 2  ส่งเสรมิการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการนกัเรียน 
ขั้นตอนการดำเนินงาน 
2.1 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน 

 
 
 

พฤษภาคม 2565 

นางสาวโสภิตา ชุมพลชัย 
นางสาวขวัญฤทัย หาญณรงค์ 



กิจกรรม / ขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
2.2 วางแผนการปฏิบัตงิาน 
2.3 ดำเนินกิจกรรม(ประชุม) 
2.4 สรุปและรายงานผลการดำเนินกจิกรรม 

มิถุนายน 2565 
กรกฎาคม 2565 
สิงหาคม 2565 

กิจกรรมท่ี 3 เลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน 
ขั้นตอนการดำเนินงาน 
3.1 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน 
3.2 วางแผนการปฏิบัตงิาน 
3.3 ดำเนินกจิกรรม 
3.4 สรุปและรายงานผลการดำเนินกจิกรรม 

 
 

พฤษภาคม 2565 
พฤษภาคม 2565 
มิถุนายน 2565 
กรกฎาคม 2565 

นางสาวโสภิตา ชุมพลชัย 

กิจกรรมท่ี 4 ส่งพี่อำลาน้องและปัจฉิมนิเทศ 
ขั้นตอนการดำเนินงาน 
4.1 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน 
4.2 วางแผนการปฏิบัตงิาน 
4.3 ดำเนินกจิกรรม 
4.4 สรุปและรายงานผลการดำเนินกจิกรรม 

 
 

พฤศจิกายน 2565 
ธันวาคม 2565 

กุมภาพันธ์ 2565 
กุมภาพันธ์ 2565 

นางสาวรวิภา ลาภูมมา 
นางสาววัชรินทร์ จันคำ 

กิจกรรมท่ี 5 อบรมผู้นำนักเรียน 
ขั้นตอนการดำเนินงาน 
5.1 ประชุมจัดทำโครงการเพื่อเสนอขอ
งบประมาณ 
5.2 ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ 
5.3 ดำเนินการตามกจิกรรมอบรมผู้นำ
นักเรียน 
   5.3.1 ประชาสัมพันธ์ความเป็นมา
ความสำคัญของกจิกรรมอบรมผู้นำนักเรียน 
   5.3.2 จัดทำแผนการจัดกจิกรรมอบรม
ผู้นำนักเรียน 
 5.4 สรปุและรายงานผลการดำเนิน
กิจกรรม 

 
 

พฤษภาคม 2565 
 

มิถุนายน 2565 
กรกฎาคม 2565 

 
 
 
 
 

กันยายน 2565 

นายวีรพล ธรรมรักษ์ 

กิจกรรมท่ี 6 สิบท่าสุภาพชน 
ขั้นตอนการดำเนินงาน 
6.1 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน 
6.2 ดำเนินงานจัดกจิกรรมสิบท่าสุภาพชน 
6.3 สรุปผลการดำเนินงานเมื่อสิ้นภาคเรียน 

 
 

พฤศจิกายน 2564 
ตลอดปีการศึกษา 
กันยายน 2565 

นายจินต์ตรัย พรตด้วง 

กิจกรรมท่ี 7 คนดีศรีทวีธาภิเศก บางขุน
เทียน 
ขั้นตอนการดำเนินงาน 
7.1 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน 

 
 
 

พฤศจิกายน 2564 

นางสาวขวัญฤทัย หาญณรงค์ 



กิจกรรม / ขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
7.2 ดำเนินงานจัดกจิกรรม 
   7.2.1 ประชาสัมพันธ์ความเป็นมา
ความสำคัญของกจิกรรม 
   7.2.2 จัดทำแผนการจัดกจิกรรมคนดีศรี
ทวีธาภิเศก บางขุนเทียน 
7.3 สรุปผลการดำเนินงานเมื่อสิ้นภาคเรียน 

ตลอดปีการศึกษา 
 
 
 

 
กันยายน 2565 

กิจกรรมท่ี 8 ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
นักเรียน 
ขั้นตอนการดำเนินงาน 
8.1 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน 
8.2 ดำเนินงานจัดกจิกรรมปรบัเปลี่ยน
พฤติกรรมนักเรียน 
8.3 สรุปผลการดำเนินงาน 

 
 
 

พฤศจิกายน 2564 
ตลอดปีการศึกษา 

 
กันยายน 2565 

นายวุฒิชัย ชัยชูด 

กิจกรรมท่ี 9 สถานศึกษาสีขาว 
ขั้นตอนการดำเนินงาน 
9.1 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน 
9.2 แต่งตั้งคณะกรรมการห้องเรยีน ๔ ฝ่าย 
เพื่อขับเคลื่อนกลยุทธ์ห้องเรียนสีขาว 
9.3 ดำเนินการจัดกจิกรรมอบรม
คณะกรรมการและนักเรียนแกนนำ
สถานศึกษาสีขาว 
9.4 จัดกจิกรรม ดูแลช่วยเหลอืนักเรียนทีม่ี
ปัญหาด้านยาเสพติด 
9.5 สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน 

 
 

พฤศจิกายน 2564 
ธันวาคม 2564 

 
ธันวาคม 2564 

 
 

ตลอดปีการศึกษา 
 

กันยายน 2565 

นายถนอม พรมสุวรรณ์ 

กิจกรรมท่ี 10 งานวันสำคัญของชาติ 
ขั้นตอนการดำเนินงาน 
10.1 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน 
10.2 จัดซือ้วัสดุใช้ในการจัดงาน 
10.3 ดำเนินการจัดกจิกรรมตามวันสำคัญ
ของชาติ 
10.4 สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน 

 
 

พฤศจิกายน 2564 
ธันวาคม 2564 
ธันวาคม 2564 

ถึงสิงหาคม 2565 
กันยายน 2565 

นายรังสรรค์ เกิดบญุม ี

กิจกรรมท่ี 11 Classroom meeting 
ขั้นตอนการดำเนินงาน 
11.1 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน 
11.2 ประชุมช้ีแจงครทูี่ปรึกษา 
11.3 ดำเนินกจิกรรม 

 
 

พฤศจิกายน 2564 
ธันวาคม 2564 

ตลอดปีการศึกษา 
 

นางสาวขวัญฤทัย หาญณรงค์ 
 นางสาวรวิภา ลาภูมมา 



กิจกรรม / ขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
11.4 สรุปและรายงานผลการดำเนิน
กิจกรรม 

กันยายน 2565 

กิจกรรมท่ี 12 ปฐมนิเทศนักเรียนใหม ่
ขั้นตอนการดำเนินงาน 
12.1 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน 
12.2 ดำเนินการจัดกจิกรรม 
 
12.3 สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน 

 
 

พฤษภาคม 2565 
มิถุนายน -สิงหาคม 

2565 
กันยายน 2565 

นายวีรพล  ธรรมรักษ์ 

กิจกรรมท่ี 13 ปฏิบัติการสร้างนวัตกรรม
เสริมสร้างคุณธรรมเพื่อพฒันาศักยภาพด้าน
คุณธรรมของนักเรียน 
ขั้นตอนการดำเนินงาน 
13.1 ประชุมจัดทำโครงการเพื่อเสนอ 
ของบประมาณ 
13.2 ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ 
13.3 ดำเนินการตามกจิกรรม 
   13.3.1 ประชาสัมพันธ์ความเป็นมา
ความสำคัญของกจิกรรมปฏิบัติการสร้าง
นวัตกรรมเสริมสร้างคุณธรรมเพื่อพัฒนา
ศักยภาพด้านคุณธรรมของนักเรียน 
   13.3.2 จัดทำแผนการจัดกจิกรรมและจัด
กิจกรรม 
13.4 สรุปและรายงานผลการดำเนิน
กิจกรรม 

 
 
 
 

พฤศจิกายน2564 
 

ธันวาคม 2564 
ตลอดปีการศึกษา 

 
 
 
 
 
 

กันยายน 2565 

นายสหวฒัน์ แก้วประทับศร ี

กิจกรรมท่ี 14 รณรงค์การสร้างแบบอย่างที่
ดี (Role Model) ด้านคุณธรรม 
ขั้นตอนการดำเนินงาน 
14.1 ประชุมจัดทำโครงการเพื่อเสนอ 
ของบประมาณ 
14.2 ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ 
14.3 ดำเนินการตามกจิกรรม 
   14.3.1 ประชาสัมพันธ์ความเป็นมา
ความสำคัญของกจิกรรมรณรงค์การสร้าง
แบบอย่างที่ดี (Role Model) ด้านคุณธรรม 
   14.3.2 จัดทำแผนการจัดกจิกรรมรณรงค์
การสร้างแบบอย่างที่ดี (Role Model) ด้าน
คุณธรรม 

 
 
 

พฤศจิกายน2564 
 

ธันวาคม 2564 
ตลอดปีการศึกษา 

 
 
 
 
 
 

นางสาวละมัย สินเพียง 
นางสาวขวัญฤทัย หาญณรงค์ 



กิจกรรม / ขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
 14.4 สรปุและรายงานผลการดำเนิน
กิจกรรม 

กันยายน 2565 

กิจกรรมท่ี 15 โรงเรียนสจุริต 
ขั้นตอนการดำเนินงาน 
15.1 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน 
15.2 ดำเนินการจัดกจิกรรม 
15.3 สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน 

 
 

พฤศจิกายน 2565 
ตลอดปีการศึกษา 
กันยายน 2565 

นายวีรพล ธรรมรักษ์ 

 

7. งบประมาณดำเนินการ 

รายการ 

แหล่งงบประมาณ 

รวม 
หมา
ยเหตุ 

เงินอุดหนุน 
(รายหัว) 

เงิน
อุดหนุน 

(กิจกรรม) 

รายได้
สถานศึกษ

า 

เงิน
อ่ืนๆ 

1. งบบุคลากร       
2. งบดำเนินการ 
(ค่าตอบแทน ใช้สอย 
และวัสดุ) 

195,000.00    195,000.00  

3. งบลงทุน 
(ครุภัณฑ์ ที่ดิน และ
ก่อสร้าง) 

      

4. งบอื่นๆ       
รวม 195,000.00    195,000.00  

 

8. การประเมินผล 
ตัวชี้วัดและเกณฑ์ความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือท่ีใช้ 
1. ผู้เรียนร้อยละ 80 มีทักษะ
ชีวิต และมีศักยภาพในการ
ทำงานได้ดียิ่งขึ้น  

1.1 ผู้สอนสังเกตทักษะผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 
 

1.1 แบบสังเกตการทำงานของ
ผู้เรียน 
 

2. ผู้เรียนร้อยละ 80 เข้าใจใน
กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับระบอบ
ประชาธิปไตยของโรงเรียนมาก
ข้ึน 

2.1 ผูส้อนสังเกตทักษะผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 
2.2 ผูเ้ข้าร่วมกจิกรรมทำ
แบบสอบถาม 

2.1 แบบสังเกต 
2.2 แบบสอบถาม 

3. ผู้เรียนร้อยละ 80 มีความ
สมบรูณ์ทางด้านร่างกายและ
จิตใจในระดบัดีข้ึนไป 

3.1 ผูส้อนสังเกตทักษะผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 
3.1 ผูเ้ข้าร่วมกจิกรรมทำ
แบบสอบถาม 
 

3.1 แบบสังเกต 
3.2 แบบสอบถาม 



4. ครรู้อยละ 80 มีผลการ
พัฒนาสื่อ และพฒันาการเรียน
การสอนให้เข้ากบัเหตุการณ์
ปัจจุบันได้ดียิ่งขึ้น 

4.1 สงัเกตการสอนของคร ู
  

4.1 แบบสังเกต 
 

5. ร้อยละ80 ของจำนวนการ
สื่อสารแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ระหว่างโรงเรียน นักเรียน ครู 
ผู้ปกครองชุมชนและองค์กรอื่น 
ๆ ดีย่ิงข้ึน 

5.1 สังเกตการเข้าร่วมกจิกรรม
โรงเรียนของผูป้กครอง 
5.2 ผูป้กครองทีเ่ข้าร่วมกจิกรรม
ทำแบบสอบถาม 
 

5.1 แบบสังเกต 
5.2 แบบสอบถาม 

 
9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั 

1. นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม เป็นพลเมืองที่ดีของชาติ 
2. นักเรียนมกีารจัดและพฒันาอัตลักษณ์ของนักเรียน 
3. นักเรียนแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รูจ้ักการแก้ปญัหา มภีาวะการเป็นผู้นำ และพฒันาตนเอง 
4. นักเรียนเกิดจิตสาธารณะและเสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ และรูจ้ักการทำงานร่วมกัน 
 
 
 

ลงช่ือ .................................................... ผูเ้สนอโครงการ 
               (นายวีรพล  ธรรมรักษ์) 
  ตำแหน่ง หัวหน้างานกิจการนักเรียน 

ลงช่ือ .................................................... ผูเ้ห็นชอบ 
            (นายสมคิด ประสานพิมพ)์ 
       รองผู้อำนวยการกลุม่บริหารทั่วไป 

  
 
ลงช่ือ .................................................... ผู้ตรวจสอบ 
             (นายอาทิตย์  ชัยพิริยะศักดิ์) 
          หัวหน้างานนโยบายและแผนงาน 
 

[  ] อนุมัติ                                [  ] ไม่อนุมัติ 
  

 
ลงช่ือ .................................................... ผู้อนมุัติ 
           (นายวีระเชษฐ์ ฮาดวิเศษ) 
  ผู้อำนวยการโรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน 

 



ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรมภายใต้โครงการท่ี 14  
โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และคา่นิยมที่พึงประสงค์กิจกรรมกลุ่มบริหารงานท่ัวไป 

 
1. ชื่อกิจกรรม  ทูบี นัมเบอร์วัน 

ผู้รับผิดชอบหลัก นางสาวโสภิตา ชุมพลชัย และนายสมทิธิ อินทร์พิทกัษ์ 
การประเมินผล 

ตัวชี้วัดและเกณฑ์ความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือท่ีใช้ 
1. นักเรียนเข้าร่วมกจิกรรม
จำนวน 30 คนข้ึนไป  
2. นักเรียนร้อยละ 70 ที่เข้าร่วม
กิจกรรมมีความพึงพอใจต่อ
กิจกรรมระดบัดีข้ึนไป  

1. สำรวจจำนวนนักเรียนที่เข้า
ร่วมกิจกรรมทบูีนัมเบอร์วัน 
2. สำรวจความพึงพอใจของ
นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมทู
บีนัมเบอร์วัน 
 

1. แบบสำรวจจำนวนนักเรียนที่
เข้าร่วมโครงการทูบีนมัเบอร์วัน 
2. แบบสำรวจความพึงพอใจ
ของนักเรียนทีเ่ข้าร่วมโครงการทู
บีนัมเบอร์วัน 
3. แบบสรุปโครงการ 

 

ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม งบประมาณ 
ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

1. ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน 2,000.00 พฤศจิกายน 2564 นางสาวโสภิตา ชุมพลชัย 
2. จัดต้ังกลุม่แกนนำ  ธันวาคม 2564 นายสมิทธิ อินทร์พิทักษ์ 
3. ดำเนินกจิกรรมอบรมให้ความรู้ขยายผล   ธันวาคม 2564 

ถึงสิงหาคม 2565 
 

4. สรุปและรายงานผลการดำเนินกจิกรรม  กันยายน 2565  
 

ประมาณการรายจ่ายกิจกรรม 
ท่ี รายการ จำนวน หน่วย ราคา/หน่วย เป็นเงิน หมายเหต ุ

1 กระดาษ A3 80 แกรม  2 แพ็ค 255.00 510.00  
2 กระดาษกลอซซี่ Ink jet 2 แพ็ค 250.00    500.00   
3 ไวนิลผ้า + ฐานตั้ง  

ทูบีนัมเบอร์วัน 
1 ชุด 750.00 750.00  

4 ผ้าดิบ 6 เมตร 40.00 240.00  
รวม 2,000.00  

 

  

แบบ นผ. 2.2 



2.  ชื่อกิจกรรม  ส่งเสริมการปฏิบัตงิานของคณะกรรมการนกัเรียน 
 ผู้รับผิดชอบหลัก  นางสาวโสภิตา ชุมพลชัย และนางสาวขวัญฤทัย หาญณรงค์ 

การประเมินผล 
ตัวชี้วัดและเกณฑ์ความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือท่ีใช้ 
1.  นักเรียนมีความพึงพอใจต่อ
การดำเนินงานของ
คณะกรรมการนกัเรียนอยูร่ะดบั
ดีข้ึนไป ร้อยละ 80  

1. สำรวจความพึงพอใจต่อการ
ดำเนินงานของคณะกรรมการ
นักเรียน 
 

1. แบบประเมินความพึงพอใจ
ของนักเรียนต่อการดำเนินงาน
ของคณะกรรมการนักเรียน 
2. แบบสรุปโครงการ 

 

ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม งบประมาณ 
ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

1. ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน 3,000.00 พฤษภาคม 2565 นางสาวโสภิตา ชุมพลชัย 
2. วางแผนการปฏิบัติงาน  มิถุนายน 2565 นางสาวขวัญฤทัย 

หาญณรงค์ 
3. ดำเนินกจิกรรม(ประชุม)  กรกฎาคม 2565  
4. สรุปและรายงานผลการดำเนินกจิกรรม  สิงหาคม 2565  

 

ประมาณการรายจ่ายกิจกรรม 
ท่ี รายการ จำนวน หน่วย ราคา/หน่วย เป็นเงิน หมายเหต ุ

1 ค่าปลอกแขน 12 อัน 250.00 3,000.00 เงินอุดหนุน(รายหัว) 
รวม 3,000.00  

 
 
  



3.   ชื่อกิจกรรม   เลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน  
  ผู้รับผิดชอบหลัก  นางสาวโสภิตา ชุมพลชัย 
การประเมินผล 

ตัวชี้วัดและเกณฑ์ความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือท่ีใช้ 
1. นักเรียนร้อยละ 80 เข้า
เลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน 

1. สำรวจจำนวนนักเรียนที่เข้า
เลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน 
 

1. แบบสำรวจจำนวนนักเรียนที่
เข้าเลือกตั้งคณะกรรมการ
นักเรียน 
2. แบบสรุปโครงการ 

 

ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม งบประมาณ 
ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

1. ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน ไม่ใช้
งบประมาณ 

พฤษภาคม 2565 นางสาวโสภิตา ชุมพลชัย 
2. วางแผนการปฏิบัติงาน พฤษภาคม 2565  
3. ดำเนินกจิกรรม มิถุนายน 2565  
4. สรุปและรายงานผลการดำเนินกจิกรรม กรกฎาคม 2565  

 

ประมาณการรายจ่ายกิจกรรม 
ท่ี รายการ จำนวน หน่วย ราคา/หน่วย เป็นเงิน หมายเหต ุ

       
รวม  ไม่ใช้งบประมาณ 

 

  



4.  ชื่อกิจกรรม  ส่งพี่อำลาน้องและปัจฉิมนเิทศ 
ผู้รับผิดชอบหลัก  นางสาวรวิภา ลาภูมมา และนางสาววัชรินทร์ จันคำ 
การประเมินผล 

ตัวชี้วัดและเกณฑ์ความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือท่ีใช้ 
1. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ 3
และ 6 เข้าร่วมกิจกรรมส่งพี่
อำลาน้องและปจัฉิมนเิทศรอ้ย
ละ 80  
2. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ 3
และ 6 มีความพึงพอใจที่มีต่อ
กิจกรรมสง่พี่อำลาน้องและ
ปัจฉิมนเิทศ อยู่ในระดบัดีข้ึนไป 
ร้อยละ 80 

1. สำรวจจำนวนนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 3และ 6 ที่เข้า
ร่วมกิจกรรมส่งพี่อำลาน้องและ
ปัจฉิมนเิทศ 
2. สำรวจความพึงพอใจทีม่ีต่อ
กิจกรรมสง่พี่อำลาน้องและ
ปัจฉิมนเิทศ 

1. แบบสำรวจจำนวนนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3และ 6 ที่
เข้าร่วมกจิกรรมส่งพีอ่ำลาน้อง
และปจัฉิมนิเทศ 
2. แบบประเมินความพึงพอใจที่
มีต่อกิจกรรมส่งพี่อำลาน้องและ
ปัจฉิมนเิทศ 
3. แบบสรุปโครงการ 

 

ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม งบประมาณ 
ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

1. ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน 
2. วางแผนการปฏิบัติงาน 
3. ดำเนินกิจกรรม 
4. สรุปและรายงานผลการดำเนินกจิกรรม 

30,000.00 
 

พฤศจิกายน 2565 
ธันวาคม 2565 
กุมภาพันธ์ 2565 
กุมภาพันธ์ 2565 

นางสาวรวิภา ลา
ภูมมา และ 
นางสาววัชรินทร์ 
จันคำ 

 

ประมาณการรายจ่ายกิจกรรม 
ท่ี รายการ จำนวน หน่วย ราคา/หน่วย เป็นเงิน หมายเหต ุ
1 กรอบเกียรติบัตร 20 กรอบ 139.00 2,780.00  
2 ดอกไม้กลัดหน้าอก 440 ช่อ 40.00 17,600.00  
3 ดอกไม้สด 10 ช่อ 250.00 2,500.00  
4 พวงมาลัยกร 20 พวง 50.00 1,000.00  
5 บายศร ี 1 องค์ 3,400.00 3,400.00  
6 ด้ายสายสิญจน ์ 4 ม้วน 80.00 320.00  
7 ค่าวิทยากร 1 คน 1,200.00 2,400.00  

รวม 30,000.00  
 

  



5.  ชื่อกิจกรรม  อบรมผู้นำนักเรียน 
 ผู้รับผิดชอบหลัก  นายวีรพล ธรรมรักษ์ 
 การประเมินผล 

ตัวชี้วัดและเกณฑ์ความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือท่ีใช้ 
1. นักเรียนมเีจตคติที่ดีต่อการ
เป็นผู้นำนักเรียนและเป็น
แบบอย่างที่ดีต่อนักเรียนทกุคน 

1. แบบสังเกตความประพฤติ
ของนักเรียนโดยครผูู้รบัผิดชอบ 
2. แบบประเมินความพึงพอใจ
ของนักเรียนที่มีตอ่ผู้นำนักเรียน
ในด้านการปฏิบัติตนเป็น
แบบอย่างที่ด ี

1. แบบสรุปแบบสังเกตความ
ประพฤติของนักเรียนโดยครู
ผู้รบัผิดชอบ 
2. แบบสรุปแบบประเมินความ
พึงพอใจของนักเรียนทีม่ีต่อผู้นำ
นักเรียนในด้านการปฏิบัติตน
เป็นแบบอย่างที่ด ี
3. รูปภาพการจัดกจิกรรม 
4. แบบสรุปโครงการ 

 

ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม งบประมาณ 
ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

1. ประชุมจัดทำโครงการเพื่อเสนอขอ
งบประมาณ 

15,000.00 พฤษภาคม 2565 นายวีรพล   ธรรมรกัษ์ 

2. ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ  มิถุนายน 2565  
3. ดำเนินการตามกจิกรรมอบรมผู้นำ
นักเรียน 

 กรกฎาคม 2565  

   3.1 ประชาสัมพันธ์ความเป็นมา
ความสำคัญของกจิกรรมอบรมผู้นำ
นักเรียน 

   

   3.2 จัดทำแผนการจัดกจิกรรมอบรม
ผู้นำนักเรียน 

   

 4. สรุปและรายงานผลการดำเนิน
กิจกรรม 

 กันยายน 2565  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ประมาณการรายจ่ายกิจกรรม 
ท่ี รายการ จำนวน หน่วย ราคา/หน่วย เป็นเงิน หมายเหต ุ

1 ค่าอาหารนักเรียน 100 คน 80.00 8,000.00  
2 ชุดกิจกรรมสำเร็จรูป 1 ชุด  4,000.00  
3 กระดาษเกียรติบัตร A4 120 

แกรม 
2 รีม 100.00 200.00  

4 ป้ายคล้องคอคณะกรรมการ
นักเรียน 

100 ใบ 30.00 3,000.00  

5 ค่าวิทยากร 2 คน 1,200.00 4,800.00  
รวม 15,000.00  

 

6. ชื่อกิจกรรม  สิบท่าสุภาพชน 
 ผู้รับผิดชอบหลัก นายจินต์ตรัย พรตด้วง 
 การประเมินผล 

ตัวชี้วัดและเกณฑ์ความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือท่ีใช้ 
1. นักเรียนเข้าร่วมกจิกรรม
สิบท่าสุภาพชน ร้อยละ 80  

1. สำรวจความพึงพอใจของ
นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม
สิบท่าสุภาพชน 

1. แบบประเมินความพึงพอใจ
ของนักเรียนทีเ่ข้าร่วมกจิกรรม
สิบท่าสุภาพชน 
2. แบบสรุปโครงการ 

 

ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม งบประมาณ 
ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

1. ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน ไม่ใช้
งบประมาณ 

พฤศจิกายน 2564 นายจินต์ตรัย พรตด้วง 
2. ดำเนินงานจัดกจิกรรมสิบท่าสุภาพชน ตลอดปีการศึกษา  
3. สรุปผลการดำเนินงานเมื่อสิ้นภาคเรียน กันยายน 2565  

 

ประมาณการรายจ่ายกิจกรรม 
ท่ี รายการ จำนวน หน่วย ราคา/หน่วย เป็นเงิน หมายเหต ุ
       

รวม  ไม่ใช้งบประมาณ 
 
  



7.  ชื่อกิจกรรม  คนดีศรีทวีธาภิเศก บางขุนเทียน 
 ผู้รับผิดชอบหลัก นางสาวขวัญฤทัย หาญณรงค์ 
 การประเมินผล 

ตัวชี้วัดและเกณฑ์ความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือท่ีใช้ 
1. นักเรียนมเีจตคติที่ดีต่อการ
ทำความดี มีจิตสาธาณต่อ
ส่วนรวมและมีความซื่อสัตย์โดย
การนำของทีเ่กบ็ได้ส่งคืน
เจ้าของ 

1. แบบสรุปสถิติรายช่ือและ
จำนวนครั้งของนกัเรียนที่เก็บ
ของได้และนำสง่คืนเจ้าของ 

1. แบบสรุปสถิติรายช่ือและ
จำนวนครั้งของนกัเรียนที่เก็บ
ของได้และนำสง่คืนเจ้าของ 
2. รูปภาพการจัดกจิกรรม 
3. แบบสรุปโครงการ 

 

ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม งบประมาณ 
ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

1. ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน 
 

5,000.00 พฤศจิกายน 2564 นางสาวขวัญฤทัย 
หาญณรงค์ 

2. ดำเนินงานจัดกจิกรรม 
   2.1 ประชาสัมพันธ์ความเป็นมา
ความสำคัญของกจิกรรม 
   2.2 จัดทำแผนการจัดกจิกรรมคนดีศรี
ทวีธาภิเศก บางขุนเทียน 

 ตลอดปีการศึกษา  

3. สรุปผลการดำเนินงานเมื่อสิ้นภาคเรียน  กันยายน 2565  
 

ประมาณการรายจ่ายกิจกรรม 
ท่ี รายการ จำนวน หน่วย ราคา/หน่วย เป็นเงิน หมายเหต ุ
1 ตู้กระจกแบบล็อกได้ 1 ตู ้ 5,000.00 5,000.00 เก็บอปุกรณ์ของ

หายได้คืน 
รวม 5,000.00  

 
  



8.  ชื่อกิจกรรม  ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนักเรียน 
 ผู้รับผิดชอบหลัก  นายวุฒิชัย ชัยชูด 
 การประเมินผล 

ตัวชี้วัดและเกณฑ์ความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือท่ีใช้ 
1. นักเรียนทีเ่ข้าร่วมกจิกรรม
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
มีคะแนนพฤติกรรมอยู่ในระดับ
ดีข้ึนไป ร้อยละ 70 ข้ึนไป 

1. คะแนนพฤติกรรมของ
นักเรียน 
 

1. แบบสรุปคะแนนพฤติกรรม
ของนักเรียน 
2. แบบสรุปโครงการ 

 

ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม งบประมาณ 
ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

1. ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน ไม่ใช้งบประ
มาณ 

พฤศจิกายน 
2564 

นายวุฒิชัย ชัยชูด 

2. ดำเนินงานจัดกจิกรรมปรบัเปลี่ยน 
พฤติกรรมนักเรียน 

ตลอดปีการศึกษา  

3. สรุปผลการดำเนินงาน กันยายน 2565  
 

ประมาณการรายจ่ายกิจกรรม 
ท่ี รายการ จำนวน หน่วย ราคา/หน่วย เป็นเงิน หมายเหต ุ
       

รวม    ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 
  



9.  ชื่อกิจกรรม  สถานศึกษาสีขาว  
ผู้รับผิดชอบหลัก นายถนอม พรมสุวรรณ์ 
การประเมินผล 

ตัวชี้วัดและเกณฑ์ความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือท่ีใช้ 
1. นักเรียนจำนวน 100 คนเข้า
ร่วมอบรมคณะกรรมการและ
นักเรียนแกนนำสถานศึกษาสี
ขาว 
2.ความพึงพอใจของนักเรียน 
และบุคลากรในการดำเนินงาน
สถานศึกษาสีขาว อยู่ในระดับดี
ข้ึนไปร้อยละ 80  

1. สำรวจความพึงพอใจของ
นักเรียน และบุคลากรในการ
ดำเนินงานสถานศึกษาสีขาว 
 

1. แบบประเมินความพึงพอใจ
การดำเนินงานสถานศึกษาสีขาว 
2. แบบสรุปโครงการ 

 

ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม งบประมาณ 
ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

1. ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน 30,000.00 พฤศจิกายน 
2564 

นายถนอม พรมสุวรรณ์ 

2. แต่งตั้งคณะกรรมการห้องเรียน ๔ ฝ่าย 
เพื่อขับเคลื่อนกลยุทธ์ห้องเรียนสีขาว 

 ธันวาคม 2564  

3. ดำเนินการจัดกิจกรรมอบรม
คณะกรรมการและนักเรียนแกนนำ
สถานศึกษาสีขาว 

 
ธันวาคม 2564 

 

4. จัดกจิกรรม ดูแลช่วยเหลือนักเรียนทีม่ี
ปัญหาด้านยาเสพติด 

 
ตลอดปีการศึกษา 

 

5. สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน  กันยายน 2565  
 

ประมาณการรายจ่ายกิจกรรม 
ท่ี รายการ จำนวน หน่วย ราคา/หน่วย เป็นเงิน หมายเหต ุ

1 
 

จัดอบรมคณะกรรมการและ
นักเรียนแกนนำสถานศึกษา
สีขาว 

100 คน 80.00 8,000.00  

2 ค่าวิทยากร 1 คน 1,200.00 1,200.00  
3 ตู้จดหมายทรงสงู สีแดง เซ

เวนไทม ์
4 ตู ้ 300.00 1,200.00 

 
4 Sensor สำหรบัวัด CO ในผู้

สูบบุหรี ่
 

2 เครื่อง 4,000.00 8,000.00 

 



ท่ี รายการ จำนวน หน่วย ราคา/หน่วย เป็นเงิน หมายเหต ุ

5 ชุดตรวจสารเสพติด ยาบ้า
,ยาไอซ์ แบบการ์ด (Bioline 
Methamphetamine 
Card) (40 การทดสอบ/
กล่อง) 

2 กล่อง 1,200.00 2,400.00 

 
6 ชุดตรวจกัญชา แบบการ์ด

(หยด) (Bioline 
Tetrahydrocannabinol 
THC Card) (40 การ
ทดสอบ/กลอ่ง) 

2 กล่อง 1,600.00 3,200.00 

 
7 ป้ายไวนิลวันงดสบูบหุรี่โลก 1 ป้าย 500.00 500.00  
8 ป้ายไวนิลวันต่อต้านยาเสพ

ติดโลก 
1 ป้าย 500.00 500.00 

 
9 อุปกรณ์จัดกจิกรรมประจำ

ฐานสำเร็จรูป 
5 ฐาน 1,000.00 5,000.00 

 
รวม 30,000.00  

 
 
  



10. ชื่อกิจกรรม  งานวันสำคัญของชาติ 
 ผู้รับผิดชอบหลัก นายรังสรรค์ เกิดบญุม ี

การประเมินผล 

ตัวชี้วัดและเกณฑ์ความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือท่ีใช้ 
1. นักเรียน และบุคลากรใน
โรงเรียนเข้าร่วมกจิกรรมวัน
สำคัญ ร้อยละ 80 
2. นักเรียน และบุคลากรใน
โรงเรียนมีความพงึพอใจต่อ
กิจกรรมวันสำคัญอยู่ในระดับดี
ข้ันไป ร้อยละ 80 
 

1. สำรวจจำนวนนักเรียน และ
บุคลากรในโรงเรียนที่เข้าร่วม
กิจกรรมวันสำคัญ 
2. สำรวจความพึงพอใจของ
นักเรียน และบุคลากรใน
โรงเรียนทีเ่ข้าร่วมกิจกรรมวัน
สำคัญ 
 

1. แบบสำรวจจำนวนนักเรียน 
และบุคลากรในโรงเรียนที่เข้า
ร่วมกิจกรรมวันสำคัญ 
2. แบบประเมินความพึงพอใจ
ของนักเรียน และบุคลากรใน
โรงเรียนทีเ่ข้าร่วมกิจกรรมวัน
สำคัญ 
3. แบบสรุปโครงการ 

 

ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม งบประมาณ 
ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

1. ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน 75,000.00 พฤศจิกายน 
2564 

นายรังสรรค์ เกิดบญุม ี

2. จัดซื้อวัสดุใช้ในการจัดงาน  ธันวาคม 2564  
3. ดำเนินการจัดกิจกรรมตามวันสำคัญ
ของชาติ 

 ธันวาคม 2564 
ถึงสิงหาคม 2565 

 

4. สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน  กันยายน 2565  
 

ประมาณการรายจ่ายกิจกรรม 
ท่ี รายการ จำนวน หน่วย ราคา/หน่วย เป็นเงิน หมายเหต ุ

1 ผ้าตาดดิ้นทอง 54 เมตร 60.00 3,240.00  
2 ผ้าตาดดิ้นเงิน 54 เมตร 60.00 3,240.00  
3 ผ้าต่วนมัน สีฟ้า 54 เมตร 35.00 1,890.00  
4 ผ้าต่วนมัน สีเขียว 54 เมตร 35.00 1,890.00  
5 ผ้าต่วนมัน สีขาว 54 เมตร 35.00 1,890.00  
6 ค่าเช่าเต็นท ์ 15 หลงั 1,000.00 15,000.00  
7 พานธูปเทียนแพ 2 ชุด 1,800.00 3,600.00  
8 ชุดพานเครื่องทองน้อย 

(แบบผ้าสทีอง)  
1 ชุด 1,090.00 1,090.00  

9 ค่าวิทยากร 1 คน 2,400.00 2,400.00  
10 ชุดสังฆทาน 40 ชุด 500.00 20,000.00  
11 ไวนิลป้ายกิจกรรมวันสำคัญ 6 ป้าย 2,000.00 12,000.00  
12 ไวนิลป้ายกิจกรรมเปิด

อาคารเรียนหลังใหม ่
1 ป้าย 8,000.00 8,000.00  



ท่ี รายการ จำนวน หน่วย ราคา/หน่วย เป็นเงิน หมายเหต ุ

13 ป้ายผ้าแพรเปิดอาคารเรียน
หลงัใหม ่

1 ชุด 760.00 760.00  

รวม 75,000.00  

 
11.  ชื่อกิจกรรม  Classroom meeting 

ผู้รับผิดชอบหลัก  นางสาวขวัญฤทัย หาญณรงค์ และ นางสาวรวิภา ลาภูมมา 
การประเมินผล 

ตัวชี้วัดและเกณฑ์ความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือท่ีใช้ 
1. นักเรียนและผูป้กครองทีเ่ข้า
ร่วมกิจกรรม มีความพึงพอใจต่อ
กิจกรรมอยู่ในระดบัดีข้ึนไป ร้อย
ละ 80 
2. นักเรียนทีเ่ข้าร่วมกจิกรรมมี
คะแนนพฤติกรรมอยู่ในระดบัดี
ข้ึนไป ร้อยละ 70 ข้ึนไป  

1. สำรวจความพึงพอใจของ
นักเรียนและผู้ปกครองที่เข้าร่วม
กิจกรรม 
2. คะแนนพฤติกรรมของ
นักเรียน 

1. แบบประเมินความพึงพอใจ
ของนักเรียนและผู้ปกครองที่เข้า
ร่วมกิจกรรม 
2. แบบสรุปคะแนนพฤติกรรม
ของนักเรียน 

 

ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม งบประมาณ 
ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

1. ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน 
2. ประชุมช้ีแจงครูทีป่รึกษา 
4. ดำเนินกิจกรรม 
5. สรุปและรายงานผลการดำเนินกจิกรรม 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 

พฤศจิกายน 2564 
ธันวาคม 2564 
ตลอดปีการศึกษา 
กันยายน 2565 

นางสาวขวัญฤทัย 
หาญณรงค์ และ
นางสาวรวิภา ลา
ภูมมา 

 

ประมาณการรายจ่ายกิจกรรม 
ท่ี รายการ จำนวน หน่วย ราคา/หน่วย เป็นเงิน หมายเหต ุ
       

รวม 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 

 
 
 
 
  



12.  ชื่อกิจกรรม  ปฐมนิเทศนักเรียนใหม ่
 ผู้รับผิดชอบหลัก นายวีรพล ธรรมรักษ์ 
การประเมินผล 

ตัวชี้วัดและเกณฑ์ความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือท่ีใช้ 
1. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ 1 
และ 4 เข้าร่วมกิจกรรม
ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ร้อยละ 
80 
2. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ 1 
และ 4 มีความพึงพอใจต่อ
กิจกรรมปฐมนเิทศนักเรียนใหม่  
อยู่ในระดับดีข้ึนไป รอ้ยละ 80 
 

1. สำรวจนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ที่เข้า
ร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน
ใหม ่
2. สำรวจความพึงพอใจของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 
และ 4 ที่มีตอ่กิจกรรม
ปฐมนิเทศนักเรียนใหม ่
 

1. แบบสำรวจจำนวนนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ที่
เข้าร่วมกจิกรรมปฐมนเิทศ
นักเรียนใหม ่
2. แบบประเมินความพึงพอใจ
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 
1 และ 4 ที่มีต่อกจิกรรม
ปฐมนิเทศนักเรียนใหม ่
3. แบบสรุปโครงการ 

 

ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม งบประมาณ 
ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

1. ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน 30,000.00 พฤษภาคม 2565 นายวีรพล ธรรมรักษ์ 

2. ดำเนินการจัดกิจกรรม มิถุนายน -
สิงหาคม 2565 

 

3. สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน กันยายน 2565  
 

ประมาณการรายจ่ายกิจกรรม 
ท่ี รายการ จำนวน หน่วย ราคา/หน่วย เป็นเงิน หมายเหต ุ

1 ค่าอาหารว่างนักเรียน 480 คน 50.00 24,000.00  
2 ค่าชุดฐานกิจกรรมเฉพาะ 6 ชุด 1,000.00 6,000.00  

รวม 30,000.00  

 

  



13. ชื่อกิจกรรม  ปฏิบัติการสร้างนวัตกรรมเสริมสร้างคุณธรรมเพื่อพฒันาศักยภาพ 
ด้านคุณธรรมของนักเรียน 

 ผู้รับผิดชอบหลัก นายสหวัฒน์ แก้วประทบัศร ี
การประเมินผล 

ตัวชี้วัดและเกณฑ์ความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ/หลักฐาน 

1.นักเรียนพึงพอใจในกิจกรรม
ปฏิบัติการสร้างนวัตกรรม
เสริมสร้างคุณธรรมเพื่อพฒันา
ศักยภาพด้านคุณธรรมของ
นักเรียน ระดับดีข้ึนไป 
2.ร้อยละ 80 ได้รับความรู้และ
แนวทางในด้านการปฏิบัติตนต่อ
ผู้อื่นและมีจิตสาธาณะต่อ
ส่วนรวม 

1. แบบประเมินความพึงพอใจ 
ในกิจกรรมปฏิบัติการสร้าง
นวัตกรรมเสริมสร้างคุณธรรม
เพื่อพฒันาศักยภาพด้าน
คุณธรรมของนักเรียน 
2. แบบสังเกตความร่วมมือใน
การทำกจิกรรมกลุม่ประเมินโดย
ครูผู้ดูแลกิจกรรม 
 

1. แบบสรุปแบบประเมินความพึงพอใจ 
ในกิจกรรมปฏิบัติการสร้างนวัตกรรม
เสริมสร้างคุณธรรมเพื่อพฒันาศักยภาพ
ด้านคุณธรรมของนักเรียน 
2. แบบสรุปแบบสังเกตความร่วมมือใน
การทำกจิกรรมกลุม่ 
3. รูปภาพการจัดกจิกรรม 
4. แบบสรุปโครงการ 
 

 

ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม งบประมาณ 
ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

1. ประชุมจัดทำโครงการเพื่อเสนอ 
ของบประมาณ 
2. ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ 
3. ดำเนินการตามกจิกรรม 
   3.1 ประชาสัมพันธ์ความเป็นมา
ความสำคัญของกจิกรรมปฏิบัติการสร้าง
นวัตกรรมเสริมสร้างคุณธรรมเพื่อพัฒนา
ศักยภาพด้านคุณธรรมของนักเรียน 
   3.2 จัดทำแผนการจัดกจิกรรมและจัด
กิจกรรม 
 4. สรุปและรายงานผลการดำเนิน
กิจกรรม 

  5,000.00 พฤศจิกายน2564 
 
ธันวาคม 2564 
ตลอดปีการศึกษา 

 
 
 
 
 

กันยายน 2565 

นายสหวัฒน์ แก้วประทบัศรี   

 

ประมาณการรายจ่ายกิจกรรม 
ท่ี รายการ จำนวน หน่วย ราคา/หน่วย เป็นเงิน หมายเหต ุ

1 สีไม้ EVOLUTION STRIPES 
12 สี 

5 กล่อง 80.00 400.00 ใช้เป็นอุปกรณ์ใน
การจัดอบรม 

2 สีเทียน ขนาดจมัโบ้ 
มาสเตอร์อาร์ต (12 สี) 

4 กล่อง 30.00 120.00  

3 สีเมจิก Luna 24 สี  5 กล่อง 65.00 325.00  



ท่ี รายการ จำนวน หน่วย ราคา/หน่วย เป็นเงิน หมายเหต ุ

4 ปากกามาร์คเกอร์ ตราม้า 12 
สี คละส ี

5 กล่อง 161.00 805.00  

5 กระดาษชาร์ต (25 แผ่น ) 1 เล่ม 260.00 260.00  
6 ชุดลูกบอลหลากสี ลูกบอล

พลาสตกิ คละสี 50 ลูก  
1 ถุง 365.00 365.00  

7 เชือกฟางสี 0.5 กก. 5.8 cm. 
คละสี ONE 

1 ชุด 140.00 140.00  

8 แป้งแคร์เดก็ สีฟ้า 2 กระปกุ 30.00 60.00  
9 ลูกโป่งกลมสีพื้น 70 ลูก 1 ถุง 140.00 140.00  
10 ลังพลาสตกิเกบ็อุปกรณ์ 

ขนาดใหญ่  
1 ลัง 390.00 390.00  

11 ป้ายไวนิลกิจกรรม 1 ป้าย 2,000.00 2,000.00  
รวม 5,000.00  

 

 
 
  



14.  ชื่อกิจกรรม รณรงค์การสร้างแบบอย่างที่ดี (Role Model) ด้านคุณธรรม 
 ผู้รับผิดชอบหลัก นางสาวละมัย สินเพียง และนางสาวขวัญฤทัย หาญณรงค์ 

การประเมินผล 
ตัวชี้วัดและเกณฑ์ความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ/หลักฐาน 

1. นักเรียนมเีจตคติที่ดีต่อการ
ทำความดี รุ่นพี่เป็นตัวอย่างที่ดี
ต่อรุ่นน้องและมจีิตสาธาณต่อ
ส่วนรวม 

1. แบบสังเกตความประพฤติ
ของนักเรียน 
2. แบบประเมินความพึงพอใจ
ของรุ่นน้องที่มีต่อรุ่นพี่ในด้าน
การปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ด ี

1. แบบสรุปแบบสังเกตความ
ประพฤติของนักเรียน 
2. รูปภาพการจัดกจิกรรม 
3. แบบสรุปแบบประเมินความ
พึงพอใจของรุ่นน้องทีม่ีต่อรุ่นพี่
ในด้านการปฏิบัติตนเป็น
แบบอย่างที่ดีโครงการ 

 

ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม งบประมาณ 
ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

1. ประชุมจัดทำโครงการเพื่อเสนอ 
ของบประมาณ 
2. ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ 
3. ดำเนินการตามกจิกรรม 
   3.1 ประชาสัมพันธ์ความเป็นมา
ความสำคัญของกจิกรรมรณรงค์การสร้าง
แบบอย่างที่ดี (Role Model) ด้าน
คุณธรรม 
   3.2 จัดทำแผนการจัดกจิกรรมรณรงค์
การสร้างแบบอย่างที่ดี (Role Model) 
ด้านคุณธรรม 
 4. สรุปและรายงานผลการดำเนิน
กิจกรรม 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ตลอดปีการศึกษา นางสาวละมัย สินเพียง 
นางสาวขวัญฤทัย  หาญณรงค์ 

 

ประมาณการรายจ่ายกิจกรรม 
ท่ี รายการ จำนวน หน่วย ราคา/หน่วย เป็นเงิน หมายเหต ุ

       
รวม  ไม่ใช้งบประมาณ 

 
 

  



15.  ชื่อกิจกรรม  โรงเรียนสุจริต 
 ผู้รับผิดชอบหลัก นายวีรพล ธรรมรักษ์ 
การประเมินผล 

ตัวชี้วัดและเกณฑ์ความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ/หลักฐาน 

1. นักเรียน และบุคลากรใน
โรงเรียนมีความพงึพอใจต่อการ
ดำเนินกิจกรรมโรงเรียนสุจริต
อยู่ในระดับดีข้ึนไป รอ้ยละ 80 

1. สำรวจความพึงพอใจของ
นักเรียน และบุคลากรใน
โรงเรียน 

1. แบบประเมินความพึงพอใจ
ของนักเรียน และบุคลากรใน
โรงเรียนทีม่ีต่อการดำเนิน
กิจกรรมโรงเรียนสจุริต 
2. แบบสรุปโครงการ 

 

ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม งบประมาณ 
ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

1. ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน ไม่ใช้งบประมาณ พฤศจิกายน 
2565 

นายวีรพล ธรรมรักษ์ 

2. ดำเนินการจัดกิจกรรม ตลอดปีการศึกษา  
3.สรปุและรายงานผลการดำเนินงาน กันยายน 2565  

 

ประมาณการรายจ่ายกิจกรรม 
ท่ี รายการ จำนวน หน่วย ราคา/หน่วย เป็นเงิน หมายเหต ุ

       
รวม  ไม่ใช้งบประมาณ 

 
 

 


