
 

โครงการประกอบแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2565 
โรงเรียนหนองโพพิทยา จ.นครสวรรค์ 

สังกัดกลุ่มบริหารบุคคลและกิจการผู้เรียน 
 

โครงการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 

สอดคล้องกับกลยุทธ์ สพฐ. 

กลยุทธ์ที่ 1 การจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ 

กลยุทธ์ที่ 2 สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียนทุกคน 

สอดคล้องกับกลยุทธ์ สพม. นครสวรรค์ 

กลยุทธ์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 

กลยุทธ์ที่ 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา 

ตอบสนองกลยุทธ์โรงเรียน 
กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพด้านดนตรี คีตศิลป์ และวัฒนธรรมไทย 
กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริมพัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือความปลอดภัย และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

ตอบสนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนหนองโพพิทยา   
 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน  

ประเด็นพิจารณาที่ 1.2 ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 
 ข้อ 1 การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด 
 ข้อ 2 ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 

 จุดเน้นที่ 11 ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียน สืบสานศิลปะ การแสดงท้องถิ่น และวัฒนธรรมไทย 
 จุดเน้นที่ 12 ส่งเสริมพัฒนากระบวนการบริหาร และการจัดการสถานศึกษาเพ่ือสร้างเสริม
 ความปลอดภัย คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง  ใหม่ 

ผู้รับผิดชอบโครงการ นายทรงพล ศรีอาคะ 

************************************************************************************************** 
๑.  หลักการและเหตุผล 

สภาพสังคมไทยในปัจจุบัน  มีการแข่งขันทางเศรษฐกิจอย่างรุนแรง  ท าให้เกิดผลกระทบต่อสภาวะ
ความเป็นอยู่ของบุคคล  เด็กและเยาวชนขาดการอบรมสั่งสอนให้มีความรู้  ความเข้าใจในการศึกษาหลักธรรม 
คุณธรรม จริยธรรม  เพื่อน าไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ให้อยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข  การแข่งขันอย่าง
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รุนแรงทางด้านเศรษฐกิจ  ท าให้คนส่วนใหญ่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน  ขาดความตระหนักในความรับผิดชอบ
ต่อสังคม  ประเทศชาติ  ศาสนา  และพระมหากษัตริย์  โรงเรียนจึงต้องจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้รู้จัก
หน้าที่ของตนและฐานะที่เป็นพลเมืองของประเทศชาติ  ส่งเสริมให้ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตย  ช่วยเหลือ
เกื้อกูลซึ่งกันและกัน  ปฏิบัติตามหลักธรรมค าสอนของพระพุทธศาสนาและนึกถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่า
ส่วนตน 

๒.  วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือให้ผู้เรียนผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ในระดับดี 
2.2 เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรับผิดชอบ มีวินัย มีภาวะผู้น าและมีจิตอาสา 
2.3 เพ่ือให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดี และเป็นแบบอย่างได้ 
2.4 เพ่ือให้ผู้เรียน ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 
2.5 เพ่ือให้ผู้เรียน มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักและภูมิใจในความเป็นไทย 
2.6 เพ่ือให้ผู้เรียน มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักและภูมิใจประเพณีวัฒนธรรมและท้องถิ่น 
2.7 เพ่ือให้สถานศึกษามีแผนความปลอดภัย และมีการปฏิบัติเสริมสร้างความปลอดภัยใน

สถานศึกษาเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืนในระดับ ดีเลิศ 
2.8 เพ่ือให้ผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนได้รับการคุ้มครองดูแลให้มีความปลอดภัยใน

ระดับ ดีเลิศ 
2.9 เพ่ือให้สถานศึกษาได้รับความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายในการด าเนินงานด้านความปลอดภัยของ

สถานศึกษาในระดับ ดีเลิศ 
2.10 เพ่ือให้สถานศึกษามีการพัฒนากระบวนการบริหาร และการจัดการสถานศึกษาเพ่ือสร้างเสริม

คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับ ดีเลิศ 
 
3.  เป้าหมาย 

3.1  ด้านปริมาณ  
 ผู้เรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 6  จ านวน 193 คน 

3.1.1 ผู้เรียนร้อยละ 91 ผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ในระดับดี 
3.1.2 ผู้เรียนร้อยละ 89 มีความรับผิดชอบ มีวินัย มีภาวะผู้น า0และมีจิตอาสา 
3.1.3 ผู้เรียนร้อยละ 89 มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดี และเป็นแบบอย่างได้ 
3.1.4 เพ่ือให้ผู้เรียนร้อยละ 89 ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริย์เป็นประมุข 
3.1.5 เพ่ือให้ผู้เรียนร้อยละ 87 มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักและภูมิใจในความเป็น

ไทย 
3.1.6 เพ่ือให้ผู้เรียนร้อยละ 90 มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักและภูมิใจประเพณี

วัฒนธรรมและท้องถิ่น 
3.1.7 เพ่ือให้สถานศึกษามีแผนความปลอดภัย และมีการปฏิบัติเสริมสร้างความปลอดภัยใน

สถานศึกษาเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืนในระดับ ดีเลิศ 
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3.1.8 เพ่ือให้ผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนได้รับการคุ้มครองดูแลให้มีความ
ปลอดภัยในระดับ ดีเลิศ 

2.9 เพ่ือให้สถานศึกษาได้รับความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายในการด าเนินงานด้านความ
ปลอดภัยของสถานศึกษาในระดับ ดีเลิศ 

2.10 เพ่ือให้สถานศึกษามีการพัฒนากระบวนการบริหาร และการจัดการสถานศึกษาเพ่ือ
สร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับ ดี
เลิศ 
 
3.2  ด้านคุณภาพ 
 3.2.1 เพ่ือให้ผู้เรียนผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ในระดับดี 

3.2.2 เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรับผิดชอบ มีวินัย มีภาวะผู้น าและมีจิตอาสา 
3.2.3 เพ่ือให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดี และเป็นแบบอย่างได้ 
3.2.4 เพ่ือให้ผู้เรียน ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็น

ประมุข 
3.2.5 เพ่ือให้ผู้เรียน มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักและภูมิใจในความเป็นไทย 
3.2.6 เพ่ือให้ผู้เรียน มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักและภูมิใจประเพณีวัฒนธรรมและ

ท้องถิ่น 
3.2.7 เพ่ือให้สถานศึกษามีแผนความปลอดภัย และมีการปฏิบัติเสริมสร้างความปลอดภัยใน

สถานศึกษาเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืนในระดับ ดีเลิศ 
3.2.8 เพ่ือให้ผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนได้รับการคุ้มครองดูแลให้มีความ

ปลอดภัยในระดับ ดีเลิศ 
3.2.9 เพ่ือให้สถานศึกษาได้รับความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายในการด าเนินงานด้านความ

ปลอดภัยของสถานศึกษาในระดับ ดีเลิศ 
3.2.10 เพื่อให้สถานศึกษามีการพัฒนากระบวนการบริหาร และการจัดการสถานศึกษาเพ่ือ

สร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับ ดี
เลิศ 
 

๔.  สถานที่ด าเนินโครงการ 
โรงเรียนหนองโพพิทยา 

๕. ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ  
ตลอดปีการศึกษา 
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๖. การด าเนินงาน 

การด าเนินงาน ระยะเวลา งบประมาณ สถานที ่ ผู้รับผิดชอบ 
กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมคนดีศรีหนองโพ มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน  

ประเด็นพิจารณา 1.2 ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 
ข้อ 1 การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด 

(P) ขั้นเตรียมการ 
1. ประชุม วางแผน วิเคราะห์ปัญหาและความ
ต้องการที่จะพัฒนา 
2. เขียนโครงการ ก าหนดผู้รับผิดชอบ 
3. น าเสนอโครงการเพื่อขออนุมัติงบประมาณ 

เม.ย. -พ.ค. 
2565 

- 

โร
งเร

ียน
หน

อง
โพ

พิท
ยา

 

นายทรงล  
ศรีอาคะ 

(D) ขั้นด าเนินการ 
4. ด าเนินกิจกรรมตามกิจกรรม 

ตลอดปี
การศึกษา 

- 
นายทรงล  
ศรีอาคะ 

(C) ขั้นติดตามประเมินผล 
5. ติดตามการด าเนินกิจกรรม 
6. ประเมินผลและสรุปรายงาน 

ตลอดปี
การศึกษา 

- 
นายทรงล  
ศรีอาคะ 

(A) ขั้นปรับปรุงแก้ไข 
7. น าผลการประเมินมาวิเคราะห์เพื่อหาข้อควร
ปรับปรุงหรือพัฒนา 
8.หารูปแบบใหม่ที่เหมาะสมส าหรับการ
ด าเนินงานปีต่อไป 

มี.ค. 2566 - 
นายทรงล  
ศรีอาคะ 
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การด าเนินงาน ระยะเวลา งบประมาณ สถานที ่ ผู้รับผิดชอบ 
กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมประกวดมารยาท มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน  
               ประเด็นพิจารณา ๑.๒ ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน   

 ข้อ ๒ ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
       ๒.๔  ผู้เรียน มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักและภูมิใจในความเป็นไทย 
       2.5  ผู้เรียน มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักและภูมิใจประเพณีวัฒนธรรมและ

ท้องถิ่น  
(P) ขั้นเตรียมการ 
1. ประชุม วางแผน วิเคราะห์ปัญหาและความ
ต้องการที่จะพัฒนา 
2. เขียนโครงการ ก าหนดผู้รับผิดชอบ 
3. น าเสนอโครงการเพื่อขออนุมัติงบประมาณ 

เม.ย. -มิ.ย. 
2565 

- 

โร
งเร

ียน
หน

อง
โพ

พิท
ยา

 

นางณัฐกานต์  
สุขะพิบูลย์ 

(D) ขั้นด าเนินการ 
4. ด าเนินกิจกรรมตามกิจกรรม 

ก.ค. 2565 - 
นางณัฐกานต์  
สุขะพิบูลย์ 

(C) ขั้นติดตามประเมินผล 
5. ติดตามการด าเนินกิจกรรม 
6. ประเมินผลและสรุปรายงาน ส.ค. 2565 - 

นางณัฐกานต์  
สุขะพิบูลย์ 

(A) ขั้นปรับปรุงแก้ไข 
7. น าผลการประเมินมาวิเคราะห์เพื่อหาข้อควร
ปรับปรุงหรือพัฒนา 
8.หารูปแบบใหม่ที่เหมาะสมส าหรับการ
ด าเนินงานปีต่อไป 

ส.ค. 2565 - 
นางณัฐกานต์  
สุขะพิบูลย์ 
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การด าเนินงาน ระยะเวลา งบประมาณ สถานที ่ ผู้รับผิดชอบ 
กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมโรงเรียนคุณธรรม มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน  
                 ประเด็นพิจารณา 1.2 ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 
                           ข้อ 1 การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 
                                 1.3 ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดี และเป็นแบบอย่างได้ 
(P) ขั้นเตรียมการ 
1. ประชุม วางแผน วิเคราะห์ปัญหาและความ
ต้องการที่จะพัฒนา 
2. เขียนโครงการ ก าหนดผู้รับผิดชอบ 
3. น าเสนอโครงการเพื่อขออนุมัติงบประมาณ 

เม.ย. -มิ.ย. 
2565 

- 

โร
งเร

ียน
หน

อง
โพ

พิท
ยา

 

นางณัฐกานต์  
สุขะพิบูลย์ 

(D) ขั้นด าเนินการ 
4. ด าเนินกิจกรรมตามกิจกรรม 

มิ.ย. 2565 2,000 
นางณัฐกานต์  
สุขะพิบูลย์ 

(C) ขั้นติดตามประเมินผล 
5. ติดตามการด าเนินกิจกรรม 
6. ประเมินผลและสรุปรายงาน ก.ค. 2565 - 

นางณัฐกานต์  
สุขะพิบูลย์ 

(A) ขั้นปรับปรุงแก้ไข 
7. น าผลการประเมินมาวิเคราะห์เพื่อหาข้อควร
ปรับปรุงหรือพัฒนา 
8.หารูปแบบใหม่ที่เหมาะสมส าหรับการ
ด าเนินงานปีต่อไป 

ก.ค. 2565 - 
นางณัฐกานต์  
สุขะพิบูลย์ 
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การด าเนินงาน ระยะเวลา งบประมาณ สถานที ่ ผู้รับผิดชอบ 
กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมสถานศึกษาพอเพียง มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน  
                 ประเด็นพิจารณา 1.2 ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 
                           ข้อ 1 การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 
                                 1.3 ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดี และเป็นแบบอย่างได้ 
                  จุดเน้นที่ 12 ส่งเสริมพัฒนากระบวนการบริหาร และการจัดการสถานศึกษาเพ่ือสร้างเสริม
 ความปลอดภัย คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
                  ข้อ 4 สถานศึกษามีการพัฒนากระบวนการบริหาร และการจัดการสถานศึกษาเพ่ือสร้างเสริม
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับ ดีเลิศ 
(P) ขั้นเตรียมการ 
1. ประชุม วางแผน วิเคราะห์ปัญหาและความ
ต้องการที่จะพัฒนา 
2. เขียนโครงการ ก าหนดผู้รับผิดชอบ 
3. น าเสนอโครงการเพื่อขออนุมัติงบประมาณ 

เม.ย. -พ.ค. 
2565 

- 

โร
งเร

ียน
หน

อง
โพ

พิท
ยา

 

นางสาวศศิธร  
ดอนพงไพร 

(D) ขั้นด าเนินการ 
4. ด าเนินกิจกรรมตามกิจกรรม 

ตลอดปี
การศึกษา 

1,500 
นางสาวศศิธร  
ดอนพงไพร 

(C) ขั้นติดตามประเมินผล 
5. ติดตามการด าเนินกิจกรรม 
6. ประเมินผลและสรุปรายงาน 

ตลอดปี
การศึกษา 

- 
นางสาวศศิธร  
ดอนพงไพร 

(A) ขั้นปรับปรุงแก้ไข 
7. น าผลการประเมินมาวิเคราะห์เพื่อหาข้อควร
ปรับปรุงหรือพัฒนา 
8.หารูปแบบใหม่ที่เหมาะสมส าหรับการ
ด าเนินงานปีต่อไป 

มี.ค. 2566 - 
นางสาวศศิธร  
ดอนพงไพร 
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การด าเนินงาน ระยะเวลา งบประมาณ สถานที ่ ผู้รับผิดชอบ 
กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธ มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน  
                 ประเด็นพิจารณา 1.2 ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 
                           ข้อ 1 การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 
                                 1.3 ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดี และเป็นแบบอย่างได้ 
(P) ขั้นเตรียมการ 
1. ประชุม วางแผน วิเคราะห์ปัญหาและความ
ต้องการที่จะพัฒนา 
2. เขียนโครงการ ก าหนดผู้รับผิดชอบ 
3. น าเสนอโครงการเพื่อขออนุมัติงบประมาณ 

เม.ย. -พ.ค. 
2565 

- 

โร
งเร

ียน
หน

อง
โพ

พิท
ยา

 

นางณัฐกานต์  
สุขะพิบูลย์ 

(D) ขั้นด าเนินการ 
4. ด าเนินกิจกรรมตามกิจกรรม 

ตลอดปี
การศึกษา 

- 
นางณัฐกานต์  
สุขะพิบูลย์ 

(C) ขั้นติดตามประเมินผล 
5. ติดตามการด าเนินกิจกรรม 
6. ประเมินผลและสรุปรายงาน 

ตลอดปี
การศึกษา 

- 
นางณัฐกานต์  
สุขะพิบูลย์ 

(A) ขั้นปรับปรุงแก้ไข 
7. น าผลการประเมินมาวิเคราะห์เพื่อหาข้อควร
ปรับปรุงหรือพัฒนา 
8.หารูปแบบใหม่ที่เหมาะสมส าหรับการ
ด าเนินงานปีต่อไป 

มี.ค. 2566 - 
นางณัฐกานต์  
สุขะพิบูลย์ 
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การด าเนินงาน ระยะเวลา งบประมาณ สถานที ่ ผู้รับผิดชอบ 
กิจกรรมที่ 6 กิจกรรมประชาธิปไตยในโรงเรียน มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน  
                 ประเด็นพิจารณา 1.2 ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 
                        ข้อ 2 ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
                           2.3 ผู้เรียน ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 
(P) ขั้นเตรียมการ 
1. ประชุม วางแผน วิเคราะห์ปัญหาและความ
ต้องการที่จะพัฒนา 
2. เขียนโครงการ ก าหนดผู้รับผิดชอบ 
3. น าเสนอโครงการเพื่อขออนุมัติงบประมาณ 

เม.ย. -พ.ค. 
2565 

- 

โร
งเร

ียน
หน

อง
โพ

พิท
ยา

 

นายสมจิตร 
สุขชาลี 

(D) ขั้นด าเนินการ 
4. ด าเนินกิจกรรมตามกิจกรรม 

ตลอดปี
การศึกษา 

- 
นายสมจิตร 

สุขชาลี 
(C) ขั้นติดตามประเมินผล 
5. ติดตามการด าเนินกิจกรรม 
6. ประเมินผลและสรุปรายงาน 

ตลอดปี
การศึกษา 

- 
นายสมจิตร 

สุขชาลี 

(A) ขั้นปรับปรุงแก้ไข 
7. น าผลการประเมินมาวิเคราะห์เพื่อหาข้อควร
ปรับปรุงหรือพัฒนา 
8.หารูปแบบใหม่ที่เหมาะสมส าหรับการ
ด าเนินงานปีต่อไป 

มี.ค. 2566 - 
นายสมจิตร 

สุขชาลี 
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การด าเนินงาน ระยะเวลา งบประมาณ สถานที ่ ผู้รับผิดชอบ 
กิจกรรมที่ 7 กิจกรรมโรงเรียนสีขาว มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน  

ประเด็นพิจารณา 1.2 ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 
                            ข้อ 1 การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 
                     จุดเน้นที่ 12 ส่งเสริมพัฒนากระบวนการบริหาร และการจัดการสถานศึกษาเพ่ือสร้างเสริม
 ความปลอดภัย คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
                  ข้อ 1 สถานศึกษามีแผนความปลอดภัย และมีการปฏิบัติเสริมสร้างความปลอดภัยใน
สถานศึกษาเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืนในระดับ ดีเลิศ 
                   ข้อ 2 นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนได้รับการคุ้มครองดูแลให้มี 
ความปลอดภัยในระดับ ดีเลิศ 
(P) ขั้นเตรียมการ 
1. ประชุม วางแผน วิเคราะห์ปัญหาและความ
ต้องการที่จะพัฒนา 
2. เขียนโครงการ ก าหนดผู้รับผิดชอบ 
3. น าเสนอโครงการเพื่อขออนุมัติงบประมาณ 

เม.ย. -พ.ค. 
2565 

- 

โร
งเร

ียน
หน

อง
โพ

พิท
ยา

 

นายทรงพล  
ศรีอาคะ 

(D) ขั้นด าเนินการ 
4. ด าเนินกิจกรรมตามกิจกรรม 

ตลอดปี
การศึกษา 

6,500 
นายทรงพล  
ศรีอาคะ 

(C) ขั้นติดตามประเมินผล 
5. ติดตามการด าเนินกิจกรรม 
6. ประเมินผลและสรุปรายงาน 

ตลอดปี
การศึกษา 

- 
นายทรงพล  
ศรีอาคะ 

การด าเนินงาน ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

(A) ขั้นปรับปรุงแก้ไข 
7. น าผลการประเมินมาวิเคราะห์เพื่อหาข้อควร
ปรับปรุงหรือพัฒนา 
8.หารูปแบบใหม่ที่เหมาะสมส าหรับการ
ด าเนินงานปีต่อไป 

มี.ค. 2566 - 
นายทรงพล  
ศรีอาคะ 

 

 

 

 

 

 



~ 11 ~ 
 

การด าเนินงาน ระยะเวลา งบประมาณ สถานที ่ ผู้รับผิดชอบ 
          จุดเน้น 12 ส่งเสริมพัฒนากระบวนการบริหาร และการจัดการสถานศึกษาเพ่ือสร้างเสริมความ
ปลอดภัย คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
                      ข้อ 3 สถานศึกษาได้รับความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายในการด าเนินงานด้านความปลอดภัย
ของสถานศึกษาในระดับ ดีเลิศ 
(P) ขั้นเตรียมการ 
1. ประชุม วางแผน วิเคราะห์ปัญหาและความ
ต้องการที่จะพัฒนา 
2. เขียนโครงการ ก าหนดผู้รับผิดชอบ 
3. น าเสนอโครงการเพื่อขออนุมัติงบประมาณ 

เม.ย. -พ.ค. 
2565 

- 

โร
งเร

ียน
หน

อง
โพ

พิท
ยา

 

นางสาววารินธร 
ดุลยพันธ์ธรรม 

(D) ขั้นด าเนินการ 
4. ด าเนินกิจกรรมตามกิจกรรม 

ตลอดปี
การศึกษา 

5,850 นางสาววารินธร 
ดุลยพันธ์ธรรม 

(C) ขั้นติดตามประเมินผล 
5. ติดตามการด าเนินกิจกรรม 
6. ประเมินผลและสรุปรายงาน 

ตลอดปี
การศึกษา 

- นางสาววารินธร 
ดุลยพันธ์ธรรม 

(A) ขั้นปรับปรุงแก้ไข 
7. น าผลการประเมินมาวิเคราะห์เพื่อหาข้อควร
ปรับปรุงหรือพัฒนา 
8.หารูปแบบใหม่ที่เหมาะสมส าหรับการ
ด าเนินงานปีต่อไป 

มี.ค. 2566 - นางสาววารินธร 
ดุลยพันธ์ธรรม 
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การด าเนินงาน ระยะเวลา งบประมาณ สถานที ่ ผู้รับผิดชอบ 
               จุดเน้น 12 ส่งเสริมพัฒนากระบวนการบริหาร และการจัดการสถานศึกษาเพ่ือสร้างเสริมความ
ปลอดภัย คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
                      ข้อ 3 สถานศึกษาได้รับความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายในการด าเนินงานด้านความปลอดภัย
ของสถานศึกษาในระดับ ดีเลิศ 
(P) ขั้นเตรียมการ 
1. ประชุม วางแผน วิเคราะห์ปัญหาและความ
ต้องการที่จะพัฒนา 
2. เขียนโครงการ ก าหนดผู้รับผิดชอบ 
3. น าเสนอโครงการเพื่อขออนุมัติงบประมาณ 

เม.ย. -พ.ค. 
2565 

- 

โร
งเร

ียน
หน

อง
โพ

พิท
ยา

 

นายธนภัทร์ เสือ
แก้ว 

(D) ขั้นด าเนินการ 
4. ด าเนินกิจกรรมตามกิจกรรม 

มิ.ย. 2565 
ธ.ค. 2565 

800 นายธนภัทร์ เสือ
แก้ว 

(C) ขั้นติดตามประเมินผล 
5. ติดตามการด าเนินกิจกรรม 
6. ประเมินผลและสรุปรายงาน 

มิ.ย. 2565 
ธ.ค. 2565 

- นายธนภัทร์ เสือ
แก้ว 

(A) ขั้นปรับปรุงแก้ไข 
7. น าผลการประเมินมาวิเคราะห์เพื่อหาข้อควร
ปรับปรุงหรือพัฒนา 
8.หารูปแบบใหม่ที่เหมาะสมส าหรับการ
ด าเนินงานปีต่อไป 

มิ.ย. 2565 
ธ.ค. 2565 

- นายธนภัทร์ เสือ
แก้ว 

 

๗. งบประมาณ 
เงินอุดหนุน 16,650 บาท 
   รวม 16,650 บาท 

โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมคนดีศรีหนองโพ 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน  
                 ข้อ 1.2 ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 
                           1.2.1 การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด  
วัตถุประสงค์ของกิจกรรม 

1. เพื่อให้ผู้เรียนผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ในระดับดี 
2. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรับผิดชอบ มีวินัย มีภาวะผู้น าและมีจิตอาสา 
3. เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดี และเป็นแบบอย่างได้ 

เป้าหมายของกิจกรรม 
เชิงปริมาณ 

1. ผู้เรียนร้อยละ 91 ผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ในระดับดี 
2. ผู้เรียนร้อยละ 89 มีความรับผิดชอบ มีวินัย มีภาวะผู้น าและมีจิตอาสา 
3. ผู้เรียนร้อยละ 89 มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดี และเป็นแบบอย่างได้ 
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 เชิงคุณภาพ  
1. ผู้เรียนผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ในระดับดี 
2. ผู้เรียนมีความรับผิดชอบ มีวินัย มีภาวะผู้น าและมีจิตอาสา 
3. ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดี และเป็นแบบอย่างได้ 

 
รายละเอียดวัสดุและครุภัณฑ์ที่จะจัดซื้อ  กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมคนดีศรีหนองโพ 

-ไม่ใช้งบประมาณ – 
 
กิจกรรมที่ 2 มารยาทงามยกห้อง 
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 

ประเด็นพิจารณา ๑.๒ ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน   
ข้อ ๒ ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 

๒.๔ ผู้เรียน มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักและภูมิใจในความเป็นไทย  
 2.5 ผู้เรียน มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักและภูมิใจประเพณีวัฒนธรรมและ

ท้องถิ่น  
วัตถุประสงค์ของกิจกรรม 

1. เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักและภูมิใจในความเป็นไทย 
เป้าหมายของกิจกรรม 

เชิงปริมาณ 
๑. ผู้เรียนร้อยละ ๘๗ มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักและภูมิใจในความเป็นไทย 
๒. ผู้เรียนร้อยละ 90 มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักและภูมิใจประเพณีวัฒนธรรมและ

ท้องถิ่น  
 เชิงคุณภาพ  

1. ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดี และเป็นแบบอย่างได้ 
2. ผู้เรียน มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักและภูมิใจประเพณีวัฒนธรรมและท้องถิ่น  

 
รายละเอียดวัสดุและครุภัณฑ์ที่จะจัดซื้อ  กิจกรรมที่ 2 มารยาทงามยกห้อง  
   -ไม่ใช้งบประมาณ - 
 
กิจกรรมที่ 3 โรงเรียนคุณธรรม 
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 

ประเด็นพิจารณา 1.2 ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 
ข้อ 1 การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด 

1.3 ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดี และเป็นแบบอย่างได้  
วัตถุประสงค์ของกิจกรรม 

๑. เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดี และเป็นแบบอย่างได้ 
เป้าหมายของกิจกรรม 

เชิงปริมาณ 
๑. ผู้เรียนร้อยละ ๘๙ มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดี และเป็นแบบอย่างได้ 

 เชิงคุณภาพ  
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1. ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดี และเป็นแบบอย่างได้ 
 
รายละเอียดวัสดุและครุภัณฑ์ที่จะจัดซื้อ  กิจกรรมที่ 3 โรงเรียนคุณธรรม 
 
ที ่ ประเภทเงิน หมวด

ค่าใช้จ่าย 
รายการ จ านวน หน่วย ราคา/

หน่วย 
รวมเงิน 

1 อุดหนุน ค่าตอบแทน ๑.ค่าจ้างท าอาหารกลางวัน ๑ มื้อ 50 มื้อ 40 2,000 

รวมเงิน สองพันบาทถ้วน 2,๐๐๐ 
 
กิจกรรมที่ ๔  สถานศึกษาพอเพียง 
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 

ประเด็นพิจารณา 1.2 ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 
ข้อ 1 การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด 

1.3 ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดี และเป็นแบบอย่างได้  
จุดเน้นที่ 12 ส่งเสริมพัฒนากระบวนการบริหาร และการจัดการสถานศึกษาเพ่ือสร้างเสริม

 ความปลอดภัย คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ข้อ 4 สถานศึกษามีการพัฒนากระบวนการบริหาร และการจัดการสถานศึกษาเพ่ือสร้าง

เสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับ ดีเลิศ 
วัตถุประสงค์ของกิจกรรม 

1. เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดี และเป็นแบบอย่างได้ 
2. สถานศึกษามีการพัฒนากระบวนการบริหาร และการจัดการสถานศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพ

ชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับ ดีเลิศ 
เป้าหมายของกิจกรรม 

เชิงปริมาณ 
1. ผู้เรียนร้อยละ ๘๙ มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดี และเป็นแบบอย่างได้ 
2. สถานศึกษามีการพัฒนากระบวนการบริหาร และการจัดการสถานศึกษาเพ่ือสร้างเสริม

คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับ ดี
เลิศ 

 เชิงคุณภาพ  
1. ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดี และเป็นแบบอย่างได้ 
2. สถานศึกษามีการพัฒนากระบวนการบริหาร และการจัดการสถานศึกษาเพ่ือสร้างเสริม

คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับ ดี
เลิศ 
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รายละเอียดวัสดุและครุภัณฑ์ที่จะจัดซื้อ  กิจกรรมที่  ๔  สถานศึกษาพอเพียง 
 

ที ่ ประเภทเงิน หมวด
ค่าใช้จ่าย 

รายการ จ านวน หน่วย ราคา/
หน่วย 

รวมเงิน 

1 อุดหนุน ค่าวัสดุ เมล็ดพันธ์ผัก  50 ถุง 30 1,500 
รวมเงิน หนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน 1,500 

 
กิจกรรมที่ 5 โรงเรียนวิถีพุทธ 
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 

ประเด็นพิจารณา 1.2 ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 
ข้อ 1 การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด 

1.3 ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดี และเป็นแบบอย่างได้  
วัตถุประสงค์ของกิจกรรม 
๑. เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดี และเป็นแบบอย่างได้ 

เป้าหมายของกิจกรรม 
เชิงปริมาณ 

๑. ผู้เรียนร้อยละ ๘๙ มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดี และเป็นแบบอย่างได้ 
 เชิงคุณภาพ  

1. ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดี และเป็นแบบอย่างได้ 
 
รายละเอียดวัสดุและครุภัณฑ์ที่จะจัดซื้อ  กิจกรรมที่ 5 โรงเรียนวิถีพุทธ  
   -ไม่ใช้งบประมาณ – 
 
กิจกรรมที่ 6  กิจกรรมประชาธิปไตยในโรงเรียน 
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 

ประเด็นพิจารณา 1.2 ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 
ข้อ 2 ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 

   2.3 ผู้เรียน ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็น
ประมุข  
วัตถุประสงค์ของกิจกรรม 

1. เพื่อให้ผู้เรียน ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 
เป้าหมายของกิจกรรม 

เชิงปริมาณ 
1. ผู้เรียนร้อยละ ๘๙ ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็น

ประมุข 
 เชิงคุณภาพ  

1. ผู้เรียน ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 
รายละเอยีดวัสดุและครุภัณฑ์ที่จะจัดซื้อ  กิจกรรมที่  6 กิจกรรมประชาธิปไตยในโรงเรียน 
    -ไม่ใช้งบประมาณ – 
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กิจกรรมที่ 7  กิจกรรมโรงเรียนสีขาว 
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 

ประเด็นพิจารณา 1.2 ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 
ประเด็นพิจารณา 1.2 ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 

ข้อ 1 การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด  
จุดเน้นที่ 12 ส่งเสริมพัฒนากระบวนการบริหาร และการจัดการสถานศึกษาเพ่ือสร้างเสริม

ความปลอดภัย คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
                 ข้อ 1 สถานศึกษามีแผนความปลอดภัย และมีการปฏิบัติเสริมสร้างความปลอดภัย
ในสถานศึกษาเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืนในระดับ ดีเลิศ 
                     ข้อ 2 นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนได้รับการคุ้มครองดูแลให้มี 

ความปลอดภัยในระดับ ดีเลิศ 
วัตถุประสงค์ของกิจกรรม 

1. เพ่ือให้ผู้เรียนผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ในระดับดี 
2. สถานศึกษามีแผนความปลอดภัย และมีการปฏิบัติเสริมสร้างความปลอดภัยในสถานศึกษาเพ่ือ

การพัฒนาอย่างยั่งยืนในระดับ ดีเลิศ 
3. นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนได้รับการคุ้มครองดูแลให้มี 

ความปลอดภัยในระดับ ดีเลิศ 
 

เป้าหมายของกิจกรรม 
เชิงปริมาณ 

1. ผู้เรียนร้อยละ 91 ผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ในระดับดี 
2. สถานศึกษามีแผนความปลอดภัย และมีการปฏิบัติเสริมสร้างความปลอดภัยใน

สถานศึกษาเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืนในระดับ ดีเลิศ 
3. นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนได้รับการคุ้มครองดูแลให้มี 

 
 เชิงคุณภาพ  

1. ผู้เรียนผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ในระดับดี 
2. สถานศึกษามีแผนความปลอดภัย และมีการปฏิบัติเสริมสร้างความปลอดภัยใน

สถานศึกษาเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืนในระดับ ดีเลิศ 
3. นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนได้รับการคุ้มครองดูแลให้มี 

 
รายละเอียดวัสดุและครุภัณฑ์ที่จะจัดซื้อ  กิจกรรมที่  7  กิจกรรมโรงเรียนสีขาว 

 
ที ่ ประเภทเงิน หมวด

ค่าใช้จ่าย 
รายการ จ านวน หน่วย ราคา/

หน่วย 
รวมเงิน 

1 อุดหนุน ค่าวัสดุ ชุดตรวจสารเสพติด(ยาบ้า) 
ชุดตรวจสารเสพติด(กัญชา)  

100 
100 

ชุด 
ชุด 

15 
50 

1,500 
5,000 

รวมเงิน หกพันห้าร้อยบาทถ้วน 6,500 
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กิจกรรมที่ 8  กิจกรรมระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 
จุดเน้น 12 ส่งเสริมพัฒนากระบวนการบริหาร และการจัดการสถานศึกษาเพ่ือสร้างเสริมความ

ปลอดภัย คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
                      ข้อ 3 สถานศึกษาได้รับความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายในการด าเนินงานด้านความปลอดภัย
ของสถานศึกษาในระดับ ดีเลิศ 
วัตถุประสงค์ของกิจกรรม 

1. สถานศึกษาได้รับความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายในการด าเนินงานด้านความปลอดภัยของ
สถานศึกษาในระดับ ดีเลิศ 

เป้าหมายของกิจกรรม 
เชิงปริมาณ 

1. สถานศึกษาได้รับความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายในการด าเนินงานด้านความปลอดภัยของ
สถานศึกษาในระดับ ดีเลิศ 

 เชิงคุณภาพ  
1. สถานศึกษาได้รับความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายในการด าเนินงานด้านความปลอดภัยของ

สถานศึกษาในระดับ ดีเลิศ 
 
รายละเอียดวัสดุและครุภัณฑ์ที่จะจัดซื้อ  กิจกรรมที่  8  กิจกรรมระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 

 
ที ่ ประเภทเงิน หมวด

ค่าใช้จ่าย 
รายการ จ านวน หน่วย ราคา/

หน่วย 
รวมเงิน 

1 อุดหนุน ค่าตอบแทน ค่าเยี่ยมบ้านผู้เรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2 

 
32 
24 
39 
20 
20 
26 
10 
14 
10 

 
คน 
คน 
คน 
คน 
คน 
คน 
คน 
คน 
คน 

 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 

 
960 
720 

1,170 
600 
600 
780 
300 
420 
300 

รวมเงิน ห้าพันแปดร้อยห้าสิบบาทถ้วน 5,850 
 
กิจกรรมที่ 9  กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง 

จุดเน้น 12 ส่งเสริมพัฒนากระบวนการบริหาร และการจัดการสถานศึกษาเพ่ือสร้างเสริมความ
ปลอดภัย คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
                      ข้อ 3 สถานศึกษาได้รับความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายในการด าเนินงานด้านความปลอดภัย
ของสถานศึกษาในระดับ ดีเลิศ 
วัตถุประสงค์ของกิจกรรม 

1. เพื่อให้สถานศึกษาได้รับความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายในการด าเนินงานด้านความปลอดภัยของ
สถานศึกษาในระดับ ดีเลิศ 
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เป้าหมายของกิจกรรม 
เชิงปริมาณ 

สถานศึกษาได้รับความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายในการด าเนินงานด้านความปลอดภัยของ
สถานศึกษาในระดับ ดีเลิศ  
เชิงคุณภาพ  

  สถานศึกษาได้รับความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายในการด าเนินงานด้านความปลอดภัยของ
สถานศึกษาในระดับ ดีเลิศ 
รายละเอียดวัสดุและครุภัณฑ์ที่จะจัดซื้อ  กิจกรรมที่  9  กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง    
ที ่ ประเภทเงิน หมวด

ค่าใช้จ่าย 
รายการ จ านวน หน่วย ราคา/

หน่วย 
รวมเงิน 

1 อุดหนุน ค่าใช้สอย อาหารว่างประชุมเทอม 1  
อาหารว่างประชุมเทอม 2 

40 
40 

คน 
คน 

10 
10 

400 
400 

รวมเงิน แปดร้อยบาทถ้วน 8๐๐ 
 
๘. การติดตามประเมินผลและตัวชี้วัด 
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมคนดีศรีหนองโพ 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน  
                 ข้อ 1.2 ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 
                           1.2.1 การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด 
1. ผู้เรียนร้อยละ 91 ผ่านการประเมิน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ในระดับดี 
2. ผู้เรียนร้อยละ 89 มีความรับผิดชอบ 
มีวินัย มีภาวะผู้น าและมีจิตอาสา 
3. ผู้เรียนร้อยละ 89 มีคุณลักษณะและ
ค่านิยมท่ีดี และเป็นแบบอย่างได้ 

1. ประเมินคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ 
๒. สังเกตพฤติกรรม 
3. บันทึกพฤติกรรม 

๑. แบบประเมินคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 
๒. แบบสังเกตพฤติกรรม 
3. แบบบันทึกพฤติกรรม 

กิจกรรมที่ ๒ มารยาทงามยกห้อง 
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 

ประเด็นพิจารณา ๑.๒ ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน   
ข้อ ๒ ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 

                           ๒.๔  ผู้เรียน มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักและภูมิใจในความเป็นไทย 
                           2.5 ผู้เรียน มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักและภูมิใจประเพณีวัฒนธรรมและ
ท้องถิ่น  
1. ผู้เรียนร้อยละ ๘๗ มีพฤติกรรมที่
แสดงออกถึงความรักและภูมิใจในความ
เป็นไทย 
2. ผู้เรียนร้อยละ 90 มีพฤติกรรมที่
แสดงออกถึงความรักและภูมิใจประเพณี
วัฒนธรรมและท้องถิ่น  

1. ประเมินคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ 
๒. สังเกตพฤติกรรม 

 

๑. แบบประเมินคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 
๒. แบบสังเกตพฤติกรรม 
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ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
กิจกรรมที่ 3 โรงเรียนคุณธรรม 
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 

ประเด็นพิจารณา 1.2 ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 
ข้อ 1 การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด 

                          1.3 ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดี และเป็นแบบอย่างได้ 
1. ผู้เรียนร้อยละ ๘๙ มีคุณลักษณะและ
ค่านิยมท่ีดี และเป็นแบบอย่างได้ 
 

1. ประเมินคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ 
๒. สังเกตพฤติกรรม 

๑. แบบประเมินคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 
๒. แบบสังเกตพฤติกรรม 

กิจกรรมที่ ๔  สถานศึกษาพอเพียง 
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 

ประเด็นพิจารณา 1.2 ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 
ข้อ 1 การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด 

1.3 ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดี และเป็นแบบอย่างได้ 
จุดเน้นที่ 12 ส่งเสริมพัฒนากระบวนการบริหาร และการจัดการสถานศึกษาเพ่ือสร้างเสริมความ

ปลอดภัย คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ข้อ 4 สถานศึกษามีการพัฒนากระบวนการบริหาร และการจัดการสถานศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับ ดีเลิศ 
1. ผู้เรียนร้อยละ ๘๗ มีพฤติกรรมที่
แสดงออกถึงความรักและภูมิใจในความ
เป็นไทย 
2. สถานศึกษามีการพัฒนากระบวนการ
บริหาร และการจัดการสถานศึกษาเพ่ือ
สร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงในระดับ ดีเลิศ 

1. ประเมินคณุลักษณะอัน
พึงประสงค์ 
๒. สังเกตพฤติกรรม 

 

๑. แบบประเมินคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 
๒. แบบสังเกตพฤติกรรม 

 

กิจกรรมที่ 5 โรงเรียนวิถีพุทธ 
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 

ประเด็นพิจารณา 1.2 ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 
ข้อ 1 การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด 

1.4 ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดี และเป็นแบบอย่างได้ 
1. ผู้เรียนร้อยละ ๘๗ มีพฤติกรรมที่
แสดงออกถึงความรักและภูมิใจในความ
เป็นไทย 

1. ประเมินคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ 
๒. สังเกตพฤติกรรม 

๑. แบบประเมินคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 
๒. แบบสังเกตพฤติกรรม 
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ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
กิจกรรมที่ 6  กิจกรรมประชาธิปไตยในโรงเรียน 
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 

ประเด็นพิจารณา 1.2 ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 
ข้อ 2 ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 

   2.3 ผู้เรียน ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 
1. ผู้เรียนร้อยละ ๘๙ ยึดมั่นการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์เป็นประมุข 
 
 

1. ประเมินคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ 
๒. สังเกตพฤติกรรม 

๑. แบบประเมินคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 
๒. แบบสังเกตพฤติกรรม 

กิจกรรมที่ 7  กิจกรรมโรงเรียนสีขาว 
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 

ประเด็นพิจารณา 1.2 ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 
ประเด็นพิจารณา 1.2 ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 

                           ข้อ 1 การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด 
จุดเน้นที่ 12 ส่งเสริมพัฒนากระบวนการบริหาร และการจัดการสถานศึกษาเพ่ือสร้างเสริมความ
ปลอดภัย คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

                ข้อ 1 สถานศึกษามีแผนความปลอดภัย และมีการปฏิบัติเสริมสร้างความปลอดภัยใน
สถานศึกษาเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืนในระดับ ดีเลิศ 
                    ข้อ 2 นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนได้รับการคุ้มครองดูแลให้มี 
ความปลอดภัยในระดับ ดีเลิศ 
1. ผู้เรียนร้อยละ 91 ผ่านการประเมิน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ในระดับดี 
2. สถานศึกษามีแผนความปลอดภัย 
และมีการปฏิบัติเสริมสร้างความ
ปลอดภัยในสถานศึกษาเพ่ือการพัฒนา
อย่างยั่งยืนในระดับ ดีเลิศ 
3. นักเรียน ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาทุกคนได้รับการคุ้มครองดูแลให้มี 
ความปลอดภัยในระดับ ดีเลิศ 

1. ประเมินคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ 
๒. สังเกตพฤติกรรม 

 

๑. แบบประเมินคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 
๒. แบบสังเกตพฤติกรรม 

 

กิจกรรมที่ 8  กิจกรรมระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 
จุดเน้น 12 ส่งเสริมพัฒนากระบวนการบริหาร และการจัดการสถานศึกษาเพ่ือสร้างเสริมความ

ปลอดภัย คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
                      ข้อ 3 สถานศึกษาได้รับความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายในการด าเนินงานด้านความปลอดภัย
ของสถานศึกษาในระดับ ดีเลิศ 
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1. สถานศึกษาได้รับความร่วมมือจาก
ภาคีเครือข่ายในการด าเนินงานด้าน
ความปลอดภัยของสถานศึกษาในระดับ 
ดีเลิศ 

1. การเยี่ยมบ้าน 
 

๑. แบบรายงานการเยี่ยมบ้าน 
 

กิจกรรมท่ี 9  กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง 
จุดเน้น 12 ส่งเสริมพัฒนากระบวนการบริหาร และการจัดการสถานศึกษาเพ่ือสร้างเสริมความ

ปลอดภัย คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
                      ข้อ 3 สถานศึกษาได้รับความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายในการด าเนินงานด้านความปลอดภัย
ของสถานศึกษาในระดับ ดีเลิศ 
1. สถานศึกษาได้รับความร่วมมือจาก
ภาคีเครือข่ายในการด าเนินงานด้าน
ความปลอดภัยของสถานศึกษาในระดับ 
ดีเลิศ 

1. ความพึงพอใจ 
๒. ความคิดเห็น 
 

๑. แบบส ารวจความพึงพอใจ 
๒. แบบส ารวจความคิดเห็น 
 

 
 
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม 
 ผู้รับผิดชอบโครงการ นายทรงพล ศรีอาคะ 
      กิจกรรมที่ 1 คนดีศรีหนองโพ  ผู้รับผิดชอบ นายทรงพล ศรีอาคะ 
 กิจกรรมที่ ๒ มารยาทงามยกห้อง ผู้รับผิดชอบ นางณัฐกานต์ สุขะพิบูลย์ 
 กิจกรรมที่ 3 โรงเรียนคุณธรรม ผู้รับผิดชอบ นางณัฐกานต์ สุขะพิบูลย์ 
 กิจกรรมที่ ๔  สถานศึกษาพอเพียง ผู้รับผิดชอบ นางสาวศศิธร ดอนพงไพร 
 กิจกรรมที่ 5 โรงเรียนวิถีพุทธ ผู้รับผิดชอบ นางณัฐกานต์ สุขะพิบูลย์ 
 กิจกรรมที่ 6  กิจกรรมประชาธิปไตยในโรงเรียน ผู้รับผิดชอบ นายสมจิตร สุขชาลี 
 กิจกรรมที่ 7  กิจกรรมโรงเรียนสีขาว ผู้รับผิดชอบ นายทรงพล ศรีอาคะ 
 กิจกรรมที่ 8  กิจกรรมระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน ผู้รับผิดชอบ นางสาวารินธร ดุลยพันธ์ธรรม 
  กิจกรรมที่ 9  กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง ผู้รับผิดชอบ นายธนภัทร์ เสือแก้ว 

๑0.  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

  โรงเรียนหนองโพพิทยา 

 

11.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
11.1 เพ่ือให้ผู้เรียนผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ในระดับดี 
11.2 เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรับผิดชอบ มีวินัย มีภาวะผู้น าและมีจิตอาสา 
11.3 เพ่ือให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดี และเป็นแบบอย่างได้ 
11.4 เพ่ือให้ผู้เรียน ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 
11.5 เพ่ือให้ผู้เรียน มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักและภูมิใจในความเป็นไทย 
11.6 เพ่ือให้ผู้เรียน มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักและภูมิใจประเพณีวัฒนธรรมและท้องถิ่น 
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11.7 เพ่ือให้สถานศึกษามีแผนความปลอดภัย และมีการปฏิบัติเสริมสร้างความปลอดภัยใน 
สถานศึกษาเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืนในระดับ ดีเลิศ 

11.8 เพ่ือให้ผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนได้รับการคุ้มครองดูแลให้มีความปลอดภัยใน 
ระดับ ดีเลิศ 

11.9 เพ่ือให้สถานศึกษาได้รับความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายในการด าเนินงานด้านความปลอดภัย 
ของสถานศึกษาในระดับ ดีเลิศ 

11.10 เพื่อให้สถานศึกษามีการพัฒนากระบวนการบริหาร และการจัดการสถานศึกษาเพ่ือสร้างเสริม 
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับ ดีเลิศ 

 
 

    ............................................................                                  ............................................... 
       (นายทรงพล ศรีอาคะ)                                   (นายธนภัทร์ เสือแก้ว)                                                              
               ต าแหน่งคร ู                           ต าแหน่งคร ู
 ผู้รับผิดชอบโครงการ                                         หวัหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคลและกิจการนักเรียน      
                                                                                              ผู้เสนอโครงการ 
 
                   
 
   ………………………………………………                                           ………………………………………… 
      (นางสาวศิรินาฎ ค าเอ่ียม)                           (นายบรรยวัสถ์ ศิริอริยะชัย) 
รองผู้อ านวยการโรงเรียนหนองโพพิทยา                                     ผู้อ านวยการโรงเรียนหนองโพพิทยา 
           ผู้เห็นชอบโครงการ                                                           ผู้อนุมัติโครงการ                                          
 


