
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนปฏบิัติการป้องกันการทุจริต 

ประจำปีการศึกษา 2565 

โรงเรียนควนโดนวิทยา 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล 



คำนำ 

 แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โรงเรียนควนโดนวิทยา ประจำปี พ.ศ. 2565 ดำเนินการ
ภายใต้โครงการ ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์โครงการ โครงการเศรษฐกิจพอเพียง 
โครงการส่งเสริมวิถีประชาธิปไตย โดยใช้สภานักเรียน งบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประเด็น
การป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและ ประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แผนปฏิบัติการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต โรงเรียนควนโดนวิทยา ประจำปี พ.ศ. 2565 แสดง รายละเอียดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ผล
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของ โรงเรียนควนโดนวิทยา  ประจำปีงบประมาณ 2563 
และยุทธศาสตร์ของแผนปฏิบัติการฯ การติดตาม ประเมินผล ความเชื่อมโยงของการจัดทำแผน และข้อมูลชื่อ
โครงการ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย และงบประมาณ 

 

      โรงเรียนควนโดนวิทยา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
คำปฏิญญาโรงเรียนสุจริต 
คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ขอให้ 

คำม่ันสัญญาต่อพันธกรณีในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ ด้วยการขับเคลื่อนโครงการ โรงเรียนสุจริตดังนี้ 
 1. เราจะร่วมกันป้องกันและต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ 
 2. เราจะปลูกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริตให้เป็นวิถีชีวิตในโรงเรียนและชุมชน 
 3. เราจะสร้างเครือข่ายความซื่อสัตย์สุจริตระหว่างโรงเรียนและชุมชน ให้เป็นรูปธรรมและมีความยั่งยืน ทั้งหมดนี้
เพ่ือธำรงชาติไทย ให้สถิตเสถียรสถาพร ตลอดจิรัฐติกาล 
 
 
 
ปรัชญาโรงเรียน 

สร้างคน  สร้างวิชา  พัฒนาสังคม 
 

วิสัยทัศน์ 
“โรงเรียนควนโดนวิทยาเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ สู่มาตรฐานระดับสากลในสังคมพหุวัฒนธรรม 
อนุรักษ์ภูมิปัญญา รักษาสิ่งแวดล้อม เน้นคุณธรรม นำชีวิตสู่หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 
 

เอกลักษณ์ของโรงเรียน 
ภูมิทัศน์เด่น  ยึดมั่นหลักธรรม  สืบสานศิลปะพ้ืนบ้าน 
 

อัตลักษณ์ของโรงเรียน 
แต่งกายดี  มีมารยาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

 
ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของโรงเรียนควนโดนวิทยา 
1.1 ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของโรงเรียนควนโดนวิทยา ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ในภาพรวมระดับประเทศ จากการประเมินสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ได้คะแนนเฉลี่ย
ร้อยละ 85.65 ซึ่งถือว่ามีคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานอยู่ในระดับ A (Very Good) 
1.2 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของโรงเรียนควนโดนวิทยา เป็นรายตัวชี้วัด ซึ่งได้ 
จากการ สำรวจความคิดเห็นของครู และบุคลากรที่ปฏิบัติงานในโรงเรียน ผู้มีส่วนได้เสียภายนอก และการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ 
 
หมายเหตุ : คะแนนและระดับผลการประเมิน 

ระดับ คะแนน หมายเหตุ 
 

AA Excellent 95.00 – 100 ผ่าน 
A Very Good 85.00 – 94.99 ผ่าน 
B Good 75.00 – 84.99 ไม่ผ่าน 
C Fair 65.00 – 74.99 ไม่ผ่าน 
D Pool 55.00 – 64.99 ไม่ผ่าน 
E Extremely pool 50.00 – 54.99 ไม่ผ่าน 
F Fail 0 – 49.99 ไม่ผ่าน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของโรงเรียนควนโดนวิทยา 
ประจำปีการศึกษา 2565 

โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน 
 

ลักษณะโครงการ    ใหม ่  ต่อเนื่อง 
สนองมาตรฐานการศึกษา  มาตรฐานที่ ....... ข้อย่อยที่ .............. 
     มาตรฐานที่ ....... ข้อย่อยที่ .............. 
สนองจุดเน้นของโรงเรียน  ..................................................................................... 
สนองแผนพัฒนาโรงเรียน  .................................................................................... 
หน่วยงานเจ้าของโครงการ  ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน  โรงเรียนควนโดนวิทยา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   1. นางฮายาตี   หลีเยาว์         2. นายเจ๊ะบารอเหม  ยาหลี 
    3. นายอับดุลการีม  สามัญ.     4. นายวิลาศ  อรุณรัตน์      .  
                                          5. นายทยากร ชูช่วย             6. นางนุรมะ  นารีเปน 
ระยะเวลาดำเนินการ     ระยะที่ 1 (เมษายน 2565 – กันยายน 2565) 
      ระยะที่ 2 (ตุลาคม 2565 – มีนาคม 2566) 
งบประมาณ   เงินอุดหนุน    เงินรายได ้    เงินเรียนฟรี      เงินอ่ืน ๆ  
   จำนวน 21,340 บาท  (เงินสองหมื่นหนึ่งพันสามร้อยสี่สิบบาทถ้วน) 

 
1.  หลักการและเหตุผล 
       จากสภาพสังคมปัจจุบันที่มีปัญหาต่าง ๆ  เกิดขึ้นมากมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาขาดคุณธรรม  จริยธรรม
และคุณลักษณะพึงประสงค์  ทำให้เยาวชนทั้งในระบบการศึกษาและนอกระบบการศึกษาขาดต้นแบบของความดี ขาด
การฝึกฝนการทำความดี งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมจึงได้จัดทำโครงการ ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนขึ้นเพ่ือ
ฝึกทักษะการดำเนินชีวิต ปลูกฝังค่านิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ปลูกฝังคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ และ
คุณธรรมที่นำไปสู่การพัฒนาชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง  สร้างจิตสำนึกในการปฏิบัติศาสนกิจ อันจะนำไปสู่การ
แก้ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึน้ในสังคม และสามารถทำให้สังคมเกิดสันติสุขอย่างแท้จริง 
 
2. วัตถุประสงค์ 
      2.1 เพ่ือปลูกฝังจิตสำนึกด้านคุณธรรมจริยธรรม และค่านิยมอันพึงประสงค์ตามมาตรฐาน และตัวชี้วัดของ
สำนักงานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 2.2 เพ่ือปลูกฝังคุณธรรมตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
 2.3 เพ่ือฝึกคุณธรรมจริยธรรม ตามแนวทางของศาสนาที่นักเรียนนับถือ 
 2.4 เพ่ือปลูกฝังความเป็นพลเมืองดีของสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ 
 
 
 



3.  เป้าหมาย 
      3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
   3.1.1 นักเรียนโรงเรียนควนโดนวิทยาทุกคน 
   3.1.2 ครูทุกคนเข้าร่วมโครงการ 
      3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
   3.2.1 นักเรียนโรงเรียนควนโดนวิทยามีพฤติกรรมอันพึงประสงค์ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
ตามหลักสูตรและมาตรฐานและตัวชี้วัดของสำนักงานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 

4. กิจกรรมและขั้นตอนการดำเนินงาน 

กิจกรรมที่ปฏิบัติ 
ระยะเวลา
ดำเนินงาน 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมที่ 1  วันรำลึกพระคุณครู 
ขั้นตอนการดำเนินงาน 
1.1 แต่งตั้งคำสั่ง 
1.2 ประชาสัมพันธ์โครงการ 
1.3 ดำเนินโครงการ 
1.4 สรุปโครงการ 
 

2 มิ.ย. 2565 3,640 1. นางฮายาตี   หลีเยาว์       
2. นายเจ๊ะบารอเหม ยาหลี 
3. นายอับดุลการีม  สามัญ                                    
4. นายวิลาศ  อรุณรัตน์       
5. นายทยากร ชูช่วย 
 

กิจกรรมที่ 2 วันสำคัญทางศาสนา (พุทธ)     
ขั้นตอนการดำเนินงาน 
2.1 พานักเรียนที่นับถือศาสนาพุทธ 
เข้าร่วมกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา 
ที่วัดจัด 
2.2 จัดซื้อเครื่องสังฑทานเพ่ือไปถวายวัดใน
วันสำคัญ 
 

ตลอด 
ปีการศึกษา 

2565 

2,700 1. นายวิลาศ  อรุณรัตน์ 
2. นายทยากร ชูช่วย 

กิจกรรมที่ 3 โครงงานคุณธรรม 
ขั้นตอนการดำเนินงาน 
3.1 แต่งตั้งคำสั่ง 
3.2 อบรมนักเรียนแกนนำ 
3.3 รณรงค์ให้นักเรียนทุกชั้นเรียนจัดทำ
โครงงานคุณธรรม 
3.4 ประกวดคุณธรรมเป็นระดับชั้น 
3.5 มอบรางวัลและเกียรติบัตรโครงงานที่
ชนะการประกวด 
 

ตลอด 
ปีการศึกษา 

2565 

10,000 1. นางฮายาตี   หลีเยาว์       
2. นายเจ๊ะบารอเหม ยาหลี 
3. นายอับดุลการีม  สามัญ                                       
4. นายวิลาศ  อรุณรัตน์       
5. นายทยากร ชูช่วย 
 



กิจกรรมที่ปฏิบัติ 
ระยะเวลา
ดำเนินงาน 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมคนดีศรี คว.  
ขั้นตอนการดำเนินงาน 
4.1 นักเรียนที่พบเงิน สิ่งของนำมามอบให้
งานคุณธรรมจริยธรรม 
4.2 จดบันทึกและประกาศหาเจ้าของ 
4.3 มอบเกียรติบัตรให้นักเรียน 
ที่ทำความดี  
4.4 เชิดชูเกียรตินักเรียนดีศรี ค.ว. 
 

ตลอด 
ปีการศึกษา 

2565 

- 1. นางฮายาตี   หลีเยาว์      
2. นายเจ๊ะบารอเหม ยาหลี 
3. นายอับดุลการีม  สามัญ                                       
 

กิจกรรมที่ 5 คาบนาทีชีวิต 
ขั้นตอนการดำเนินงาน 
5.1 แต่งตั้งคำสั่งครูดูแลนักเรียน 
ในคาบนาทีชีวิต 
5.2 นักเรียนผู้หญิงเข้าร่วมกิจกรรม 
ในห้องละหมาดหญิง นักเรียนผู้ชาย 
เข้าร่วมกิจกรรมในห้องละหมาดชาย ส่วน
นักเรียนพุทธเข้าร่วมกิจกรรม 
ในห้องอนัตตา 
5.3 จัดบรรยากาศและตกแต่ง 
ห้องละหมาดให้สวยงาม 
 

ตลอด 
ปีการศึกษา 

2565 

2,000 
 

1. นางฮายาตี   หลีเยาว์      
2. นายเจ๊ะบารอเหม ยาหลี 
3. นายอับดุลการีม  สามัญ                                      
4. นายวิลาศ  อรุณรัตน์      
5. นายทยากร ชูช่วย 
 

กิจกรรมที่ 6 ส่งเสริมการออม 
    จัดกิจกรรมส่งเสริมการออม 
โดยคัดเลือกนักออมดีเด่นรายเดือน  
มอบรางวัลและเกียรติบัตรสิ้นภาคเรียน 
 

ตลอด 
ปีการศึกษา 

2565 

3,000 นางนุรมะ  นารีเปน 

 
5. หน่วยงาน/ผู้ที่เกี่ยวข้อง 
 5.1 โรงเรียนควนโดนวิทยา 
 5.2 ชุมชน 
 
 
 
 
 



6.  งบประมาณ  
 

กิจกรรม รายการ 
จำนวน
หน่วย 

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน 

กิจกรรมที่ 1   
วันรำลึกพระคุณครู 
 

- ของรางวัล 
- ป้ายไวนิลและตกแต่งเวที 

12 
1 

120 
2,200 

1,440 
2,200 

กิจกรรมที่ 2  
วันสำคัญทางศาสนา (พุทธ)     

ชุดสังฆทาน 3 900 2,700 

กิจกรรมที่ 3  
โครงงานคุณธรรม 
 

- ของรางวัล 
- ป้ายไวนิล 
-วัสดุที่ใช้ในการอบรม 
- อบรมนักเรียนแกนนำ 
จำนวน 72 คน  
(อาหารว่าง 2 มื้อ) 

30 
1 
1 
 
 

144 

120 
1, 200 
880 

 
 

30 

3,600 
1,200 
880 

 
 

4,320 
กิจกรรมที่ 4  
คนดีศรี คว.        

- - - - 

กิจกรรมที่ 5  
คาบนาทีชีวิต 

อุปกรณ์ในการปรับปรุง
ตกแต่งห้องละหมาด 

       - - 2,000 

กิจกรรมที่ 6   
ส่งเสริมการออม 

ของรางวัล 
 

30 100 3,000 

                รวมงบประมาณเป็นเงิน (เงินสองหม่ืนหนึ่งพันสามร้อยสี่สิบบาทถ้วน)    21,340 
 
7. การประเมินผล 
 

ที ่ ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
ข้อมูลฐาน เป้าหมาย 

2564 2565 
1 นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม บันทึกสถิติข้อมูล 

การเข้าร่วมกิจกรรม 
 

แบบบันทึกข้อมูล ร้อยละ 98 ร้อยละ 98 

2 นักเรียนพอใจ 
กิจกรรมที่จัด 

ประเมิน 
ความพึงพอใจ 

 

แบบประเมิน
ความพึงพอใจ 

ร้อยละ 98 ร้อยละ 98 

3 นักเรียนมีพฤติกรรม 
ที่พึงประสงค์เพ่ิมขึ้น 

สังเกต/เก็บสถิติ
ข้อมูล 

แบบสังเกต/แบบ
บันทึกพฤติกรรม 
อันพึงประสงค์ 

 

ร้อยละ 97 ร้อยละ 97 



 
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
          8.1 นักเรียนได้รับการปลูกฝังจิตสำนึกด้านคุณธรรมจริยธรรม และค่านิยมอันพึงประสงค์ 
ตามมาตรฐาน และตัวชี้วัดของสำนักงานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน   
 8.2 นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม ตามแนวทางของศาสนาที่ตนนับถือ 
 8.3 นักเรียนได้รับการปลูกฝังความเป็นพลเมืองดีของสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ 
 
 
 

โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 

ลักษณะโครงการ    ใหม ่  ต่อเนื่อง 
สนองมาตรฐานการศึกษา  มาตรฐานที่ ....... ข้อย่อยที่ .............. 
     มาตรฐานที่ ....... ข้อย่อยที่ .............. 
สนองจุดเน้นของโรงเรียน  ..................................................................................... 
สนองแผนพัฒนาโรงเรียน  .................................................................................... 
หน่วยงานเจ้าของโครงการ  งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  ฝ่ายบริหารงานกิจการนักเรียน 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   1. นางฮตีลา  เกปัน 

    2. ครูที่ปรึกษาชั้นเรียนทุกคน ทุกระดับ 
ระยะเวลาดำเนินการ    ระยะที่ 1 (เมษายน 2565 – กันยายน 2565) 

      ระยะที่ 2 (ตุลาคม 2565 – มีนาคม 2566) 
งบประมาณ   เงินอุดหนุน (............... บาท)     เงินรายได้ (............... บาท)   
                เงินเรียนฟรี ( 74,900 บาท)       เงินอ่ืน ๆ ………….. (........... บาท) 
   รวมจำนวน 74,900 บาท (เจ็ดหมื่นสี่พันเก้าร้อยบาทถ้วน) 
 
 

1.  หลักการและเหตุผล 
 เนื่องจากสังคมปัจจุบันนี้มีสิ่งแวดล้อมที่เป็นตัวกระตุ้นและยั่วยุหลายด้าน อันอาจก่อให้เกิดปัญหาให้กับ
ผู้เรียนซึ่งอยู่ในวัยที่กำลังพัฒนาทุกด้านและควรได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนให้เจริญงอกงามไปในทิศทางที่ถูก 
ประกอบกับสภาพสังคมและเศรษฐกิจในปัจจุบันทำให้นักเรียนและผู้ปกครองเกิดความห่างเหินไม่ได้อยู่ร่วมกัน 
เนื่องจากภาระหน้าที่การงานและการหาเลี้ยงชีพของแต่ละครอบครัว  
        ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เป็นกระบวนการดำเนินงานที่มีแบบแผนขั้นตอนชัดเจนในการส่งเสริมพัฒนา ป้องกัน
และแก้ไขปัญหาให้นักเรียนได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพบนพ้ืนฐานความแตกต่างระหว่างบุคคล โดยยึดหลักการ
มีส่วนรับผิดชอบ ร่วมคิด ร่วมปฏิบัติร่วมแก้ไขปัญหาจากผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียนให้มี
ทักษะการดำรงชีวิตอยู่ในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วได้อย่างมีความสุข 
 



2.  วัตถุประสงค์ 
     2.1 เพ่ือให้การดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียน เป็นไปอย่างมีระบบและมี
ประสิทธิภาพ 
     2.2 เพ่ือให้นักเรียนทุกคน ทุกระดับชั้นมีครูที่ปรึกษาที่คอยดูแลและให้ความช่วยเหลือนักเรียน 
     2.3 เพ่ือให้ทุกภาคส่วน ได้แก่ โรงเรียน ผู้ปกครอง องค์กรและชุมชน มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
3.  เป้าหมาย 
      3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
   3.1.1 นักเรียนโรงเรียนควนโดนวิทยาทุกคนได้รับการเยี่ยมบ้านจากครูที่ปรึกษา 
   3.1.2 มีฐานข้อมูลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนสำหรับครูที่ปรึกษาทุกห้องเรียน 
   3.1.3 มีฐานข้อมูลเยี่ยมบ้านนักเรียนและข้อมูลนักเรียนรายบุคคล 
   3.1.4 จัดประชุมผู้ปกครองชั้นเรียนภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
   3.1.5 นักเรียนกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มเปราะบางพิเศษได้รับการดูแลและพัฒนา 
      3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
   3.2.1 ระบบงานดูแลช่วยเหลือนักเรียนเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ 
   3.2.2 นักเรียนได้รับการดูแลอย่างเต็มศักยภาพจากครูที่ปรึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้อง 
   3.2.3 จำนวนนักเรียนกลุ่มเสี่ยงลดลง 
 
4. กิจกรรมและขั้นตอนการดำเนินงาน 

กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน 
ระยะเวลา
ดำเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมที่ 1  เยี่ยมบ้านนักเรียน 
ขั้นตอนการดำเนินงาน 
1.1 ประชุม วางแผน 
1.2 จัดสัปดาห์การเยี่ยมบ้านนักเรียนโดยให้ 
ครูที่ปรึกษาเยี่ยมนักเรียนทุกคน 
1.3 ครูที่ปรึกษาบันทึกข้อมูลหรือปรับปรุงข้อมูล
ระบบเยี่ยมบ้าน 
1.4 ครูที่ปรึกษาสรุปผลการเยี่ยมบ้านส่งงานระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

มิ.ย – ก.ย. 2565 ครูฮตีลา  เกปัน 
ครูที่ปรึกษาทุกระดับชั้น 

กิจกรรมที่ 2  รู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคลและคัด
กรองนักเรียน 
 

ขั้นตอนการดำเนินงาน 
2.1. ประชุม วางแผน 

พ.ค. – ก.ค. 2565 ครูฮตีลา  เกปัน 
ครูที่ปรึกษาทุกระดับชั้น 



กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน 
ระยะเวลา
ดำเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

2.2 ครูที่ปรึกษาทุกชั้นเรียนกรอกข้อมูลนักเรียนเป็น
รายบุคคลตามแบบฟอร์มของระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนแบบออนไลน์ 
2.3 นำข้อมูลไปคัดครองนักเรียน 
2.4 สรุปผล 
กิจกรรมที่ 3  ประชุมผู้ปกครองช้ันเรียน 
(Classroom meeting) 
 

ขั้นตอนการดำเนินงาน 
3.1 ประชุม วางแผน 
3.2 จัดประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน  
ภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
 
 
3.3 สรุปผล 
 

 
 
 
 

ภาคเรียนที่ 1   
ก.ย. 2565 

ภาคเรียนที่ 2   
มี.ค. 2566 

 
 

ครูฮตีลา  เกปัน 
ครูที่ปรึกษาทุกระดับชั้น 

กิจกรรมที่ 4  กิจกรรมโรงเรียนควนโดนวิทยา  
เราจะไม่ท้ิงใครไว้ข้างหลัง 
 

ขั้นตอนการดำเนินงาน 
3.1 ประชุม วางแผน 
3.2 จัดทำคำสั่งเยี่ยมบ้านนักเรียนกลุ่มเปราะบาง
พิเศษ โดยแบ่งครูที่ปรึกษาเป็นสาย 
3.3 เปิดรับบริจาคสำหรับองค์กร ชุมชน หน่วยงาน
ภายนอก ครูและบุคลากร รวมทั้งนักเรียนได้ร่วม
สมทบทุนหรือบริจาคสิ่งของเครื่องใช้สำหรับมอบให้
นักเรียนกลุ่มเปราะบางพิเศษ 
3.4 กลุ่มครูที่ปรึกษาแต่ละสายออกเยี่ยมบ้านนักเรียน
พร้อมมอบของขวัญให้ทุกบ้าน 
3.5 สรุปผล 
 

ม.ค. 2565 ครูฮตีลา  เกปัน 
ผู้บริหาร  ครูที่ปรึกษา 
ทุกระดับชั้น 
องค์กร ชุมชนอ่ืน ๆ 

 
5.  หน่วยงาน/ผู้ที่เกี่ยวข้อง 

โรงเรียนควนโดนวิทยา 
 
 



6. งบประมาณ 
 

กิจกรรม รายการ 
จำนวน
หน่วย 

ราคา 
ต่อหน่วย 

จำนวนเงิน 

กิจกรรมที่ 1   
เยี่ยมบ้านนักเรียน 

ค่ายานพาหนะไปเยี่ยม
บ้านนักเรียน 

800 30 24,000 

กิจกรรมที่ 2   
รู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคลและคัด
กรองนักเรียน 

- - - - 

กิจกรรมที่ 3   
ประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน 
(Classroom meeting)  
ภาคเรียนละ 1 ครั้ง) 

ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม  

1,700 20 34,000 

กิจกรรมที่ 4   
กิจกรรมโรงเรียนควนโดนวิทยา 
เราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง 

ค่ายานพาหนะไปเยี่ยม
บ้านนักเรียน 

5 สาย 500 2,500 

ค่าของขวัญเยี่ยมบ้าน 48 300 14,400 
รวมงบประมาณเป็นเงิน (เจ็ดหม่ืนสี่พันเก้าร้อยบาทถ้วน) 74,900 

 
7.  การประเมินผล 
 

ที ่ ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
ข้อมูลฐาน เป้าหมาย 

2564 2565 
1. นักเรียนได้รับการเยี่ยมบ้าน 

ทุกคน 
การบันทึก แบบบันทึก 95.83 100 

2. รายงานผลการคัดกรองนักเรียน สอบถาม 
สังเกต 

 

แบบประเมิน
พฤติกรรม

นักเรียน SDQ 

100 100 

3. ความพึงพอใจของผู้ปกครอง 
ต่อการประชุมผู้ปกครอง  

สอบถาม แบบสอบถาม - 100 

4. รายงานสรุปกิจกรรมโรงเรียน 
ควนโดนวิทยาเราจะไม่ทิ้งใครไว้
ข้างหลัง 

การบันทึก แบบบันทึก 100 100 

 
 
 
 



8.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
8.1 การดำเนินงานของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียน เป็นไปอย่างมีระบบและ 

มีประสิทธิภาพ 
     8.2 นักเรียนได้รับการดูแลช่วยเหลืออย่างเพียงพอจากผู้บริหาร ครแูละบุคลากร องค์กร ชุมชนและ
หน่วยงานภายนอก 
     8.3 ผู้ปกครองมีความพึงพอใจในการประชุมผู้ปกครองชั้นเรียนและให้ความร่วมมือในการดูแลนักเรียน 
     
 

โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการสภานักเรียน 
 

ลักษณะโครงการ    ใหม ่  ต่อเนื่อง 
สนองมาตรฐานการศึกษา  มาตรฐานที่ ....... ข้อย่อยที่ .............. 
     มาตรฐานที่ ....... ข้อย่อยที่ .............. 
สนองจุดเน้นของโรงเรียน  ..................................................................................... 
สนองแผนพัฒนาโรงเรียน  .................................................................................... 
หน่วยงานเจ้าของโครงการ  งานส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียนและกิจกรรมนักเรียน 

ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน   
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นายนัฐดนัย   อาดำ 
    นายสุไลมาน  เด่นดารา 
    นายอับดุลการีม  สามัญ 
    นางสาวขวัญตา   สาเหร็ม 
    นายมุตฮา     หมันเส็น 
ระยะเวลาดำเนินการ     ระยะที่ 1 (เมษายน 2565 – กันยายน 2565) 
      ระยะที่ 2 (ตุลาคม 2565 – มีนาคม 2566) 
งบประมาณ  เงินอุดหนุน    เงินรายได ้    เงินเรียนฟรี      เงินอ่ืน ๆ 
   จำนวน 29,600 บาท (สองหมื่นเก้าพันหกร้อยบาทถ้วน) 
 
1.  หลักการและเหตุผล 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 มีสาระสำคัญตามมาตรา 6 “การจัดการศึกษาต้องเป็นไป
เพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญาและมีคุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมในการ
ดำรงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข”  

การส่งเสริมกิจกรรมงานสภานักเรียนเป็นเวทีหนึ่งสำหรับฝึกให้นักเรียนเป็นนักประชาธิปไตยอย่างแท้จริง 
คือ รู้จักการเป็นผู้ให้ ผู้รับ ผู้นำ และผู้ตามที่ดี  มีความรับผิดชอบในหน้าที่ สภานักเรียนและกรรมการนักเรียนเป็น
กลไกสำคัญที่จะช่วยพัฒนาโรงเรียนตามกระบวนการนิติธรรม และเป็นองค์กรที่จะปลูกฝังทัศนคติค่านิยม ความ
เป็นประชาธิปไตย เพื่อให้นักเรียนเติบโตเป็นพลเมืองดีของสังคมและประเทศชาติ เป็นต้นกล้าประชาธิปไตยที่



มั่นคง เข้มแข็งของสังคมไทย ส่งเสริมพฤติกรรมสร้างสรรค์ให้เกิดกับนักเรียนทุกคน ด้วยการลงมือปฏิบัติจริง ทำให้
รู้จักคิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาเป็น เป็นสมาชิกที่ดีของหมู่คณะ เพื่อเป็นการพัฒนาองค์กรสภานักเรียนให้มีความ
เข้มแข็ง ยั่งยืนและต่อเนื่อง ทางฝ่ายบริหารกิจการนักเรียนได้เล็งเห็นความสำคัญของการดำเนินงานสภานักเรียน 
จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพสภานักเรียนขึ้น เพื่อให้นักเรียนรู้จักใช้สิทธิและหน้าที่ในทางที่ถูกต้องตาม
ระบอบประชาธิปไตย ส่งเสริมให้นักเรียนมีภาวะความเป็นผู้นำ มีความรับผิดชอบ กล้าแสดงออกในทางที่ดี ยอมรับ
ความคิดเห็นของผู้อ่ืน เคารพในกฎกติกาและมติของสังคม มีความสามัคคี ให้เกียรติผู้อ่ืน เป็นเยาวชนที่มีคุณค่าต่อ
สังคม และเป็นอนาคตของชาติสืบไป  

งานสภานักเรียนโรงเรียนควนโดนวิทยาจึงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนานักเรียน ด้วยงานสภา
นักเรียนมีกิจกรรมให้นักเรียนเข้าร่วมอย่างหลากหลาย หลายหน่วยงานให้ความสำคัญกับนักเรียนได้เข้าร่วม
กิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณธรรมจริยธรรมที่ดีงามจึงได้ขอจัดกิจกรรมโครงการพัฒนา
ศักยภาพคณะกรรมการสภานักเรียนให้หลากหลายเพื่อพัฒนาผู้เรียนและสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน
เพ่ือให้ได้คุณภาพที่ดีและยั่งยืน 

 
2.  วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักสิทธิ หน้าที่ของตนเองตามระบอบประชาธิปไตย 
2.2 เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีภาวะความเป็นผู้นำ กล้าแสดงออก มีจติอาสาและมีทักษะ 

การทำงานร่วมกับผู้อ่ืน 
2.3 เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีประสบการณ์และมีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียน 
2.4 เพ่ือให้นักเรียนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ในการทำงานกับหน่วยงานภายนอก  

 2.5 นักเรียนสามารถอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
 2.6 ส่งเสริมนักเรียนให้เป็นคนที่มีจิตสาธารณะ มีน้ำใจช่วยเหลือผู้อื่นและสังคมได้ 
 
3.  เป้าหมาย 
      3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 

นักเรียนโรงเรียนควนโดนวิทยา ระดับชั้น ม.1 - ม.6 ทุกคน ใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งสภานักเรียน 
นักเรียนโรงเรียนควนโดนวิทยามีนักพัฒนาในโรงเรียนและสังคมร้อยละ 90 

      3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
   3.2.1 สภานักเรียนมีภาวะความเป็นผู้นำ มีจิตอาสาและทำงานร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีความสุข 
   3.2.2 นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการดำเนินกิจกรรมตามโครงการอยู่ในระดับมากที่สุด 
   3.2.3 นักเรียนมีจิตอาสา และพัฒนาตนเองให้เป็นคนที่มีความกล้าแสดงออก 
   3.2.4 นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นแบบอย่างที่ดี และดำรงชีวิตอย่างมีความสุข 
   3.2.5 นักเรียนสามารถเชิญชวนผู้อ่ืนทำดีได้ ด้วยให้ใจที่ความสุข 
 
 
 



4. กิจกรรมและขั้นตอนการดำเนินงาน 
 

กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน 
ระยะเวลา
ดำเนินงาน 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมที่ 1  กิจกรรมพัฒนาศักยภาพสภานักเรียน 
- กิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียน 
ขั้นตอนการดำเนินงาน 
1.1 ประชุมวางแผนเตรียมงาน 
1.2 บันทึกข้อความเสนออนุมัติ 
1.3 รับสมัครคณะกรรมการสภานักเรียน 
1.4 เลือกตั้งสภานักเรียน จัดทำสื่อป้าย
ประชาสัมพันธ์ หาเสียง สื่อประกอบ 
การหาเสียง 
1.5 เลือกตั้งสภานักเรียน  
1.6 แต่งตั้ง/โครงสร้างสภานักเรียน 
1.7 มอบเข็มกลัดสภานักเรียน และธงแสดดำ 
1.8 มอบเสื้อคณะกรรมสภานักเรียน  
1.9 กำกับ ติดตาม รายงานผลการดำเนินงาน 
 

มกราคม 
2566 

 
 
 
 

9,010 
 
 
 

นายนัฐดนัย   อาดำ 
นายสุไลมาน  เด่นดารา 
นายอับดุลการีม  สามัญ 
นางสาวขวัญตา สาเหร็ม 
นายมุตฮา  หมันเส็น 
 
 
 
 
 
 
 
 

- อบรมพัฒนาแกนนำสภานกัเรียน  
มุ่งพัฒนาสังคม สู่คุณภาพที่ดี 
ขั้นตอนการดำเนินงาน 
1.1 ประชุมวางแผนเตรียมงาน 
1.2 บันทึกข้อความเสนออนุมัติ 
1.3 อบรมเชิงปฏิบัติการ สภานักเรียน  
จำนวน 40 คน 
1.4 ให้ความรู้เรื่องการเป็นผู้นำที่ดี และ 
การเขียนโครงการจิตอาสาพัฒนาสังคม 
1.5 กำกับ ติดตาม รายงานผล 
 

ตลอดปี
การศึกษา 

 
 
 

8,800 นายนัฐดนัย   อาดำ 
นายสุไลมาน  เด่นดารา 
นายอับดุลการีม  สามัญ 
นางสาวขวัญตา สาเหร็ม 
นายมุตฮา  หมันเส็น 



กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน 
ระยะเวลา
ดำเนินงาน 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

- ศึกษาดูงานสภานักเรียนตน้แบบ 
ขั้นตอนการดำเนินงาน 
1.1 ประชุมวางแผนเตรียมงาน 
1.2 บันทึกข้อความเสนออนุมัติ 
1.3 ศึกษาดูงานนอกสถานที่ 
 
1.4 กำกับ ติดตาม รายงานผลการดำเนินงาน 
 

 
 

เม.ย. 65 
มิ.ย. 65 
ก.ค. – 

 ส.ค. 65 
ต.ค. 65 

 

 
 

7,400 

 
นายนัฐดนัย   อาดำ 
นายสุไลมาน  เด่นดารา 
นายอับดุลการีม  สามัญ 
นางสาวขวัญตา สาเหร็ม 
นายมุตฮา  หมันเส็น 

- ค่ายพัฒนานักเรียนแกนนำประจำห้อง 
ขั้นตอนการดำเนินงาน 
1.1 ประชุมวางแผนเตรียมงาน 
1.2 บันทึกข้อความเสนออนุมัติ 
1.3 จัดค่ายนักเรียนแกนนำประจำห้องเรียน 
ตัวแทนนักเรียนแต่ละดับชั้น ห้องละ 3 คน 
รวมทั้งหมด 70 คน เพ่ือเป็นตัวแทน
คณะกรรมการสภาประจำห้องเรียน 
1.4 สำรวจ ข้อมูล ปัญหาของโรงเรียน  
เพ่ือช่วยเหลือนักเรียน 
1.5 กำกับ ติดตาม รายงานผลการดำเนินงาน 
 

 
 

มิ.ย. 65 
ธ.ค. 65 
ม.ค. 66 

 
 

9,600 

 
นายนัฐดนัย   อาดำ 
นายสุไลมาน  เด่นดารา 
นายอับดุลการีม  สามัญ 
นางสาวขวัญตา สาเหร็ม 
นายมุตฮา  หมันเส็น 
 

กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมงานสภานักเรียน 
- กิจกรรมวันสำคัญของชาติและสถาบัน
พระมหากษัตริย์ 
ขั้นตอนการดำเนินงาน 
1.1 ประชุมวางแผนเตรียมงาน 
1.2 บันทึกข้อความเสนออนุมัติ 
1.3 จัดกิจกรรมวันสำคัญของชาติและสถาบัน
พระมหากษัตริย์ 
1.4 จัดนิทรรศการให้ความรู้บุคคลสำคัญ 
ของไทย 
1.5 กำกับ ติดตาม รายงานผลการดำเนินงาน 
 

ตลอดปี
การศึกษา 

 

2,300 
 
 

นายนัฐดนัย   อาดำ 
นายสุไลมาน  เด่นดารา 
นายอับดุลการีม  สามัญ 
นางสาวขวัญตา สาเหร็ม 
นายมุตฮา   หมันเส็น 
 
 
 

- กิจกรรมประกวดการดำเนินงาน 
สภานักเรียนดีเด่น 

 
 

 
 

นายนัฐดนัย   อาดำ 
นายสุไลมาน  เด่นดารา 



กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน 
ระยะเวลา
ดำเนินงาน 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

ขั้นตอนการดำเนินงาน 
1.1 ประชุมวางแผนเตรียมงาน 
1.2 บันทึกข้อความเสนออนุมัติ 
1.3 กิจกรรมประกวดการดำเนินงาน 
สภานักเรียนดีเด่นระดับเขตพ้ืนที่ 
1.4 กำกับ ติดตาม รายงานผลการดำเนินงาน 
 

 
เม.ย. 65 
พ.ค. 65 
พ.ย. 65 - 
ม.ค. 66 
ก.พ. 66 

 
2,500 

นายอับดุลการีม  สามัญ 
นางสาวขวัญตา สาเหร็ม 
นายมุตฮา  หมันเส็น 
 
 
 

- กิจกรรมประกวดห้องเรียนสะอาด  
 ด้วยธรรมชาติ  
ขั้นตอนการดำเนินงาน 
1.1 ประชุมวางแผนเตรียมงาน 
1.2 บันทึกข้อความเสนออนุมัติ 
1.3 จัดกิจกรรมประกวดห้องเรียนสะอาดและ ให้
นักเรียนจัดห้องเรียน โดยใช้วัสดุจากธรรมชาติใน
การตกแต่ง เช่น แจกันดอกไม้ 
จากวัสดุธรรมชาติ 
1.4 มอบรางวัลและเกียรติบัตรแก่ครูที่ปรึกษาและ
นักเรียนทุกคน ประจำเดือนทุกเดือน 
1.5 กำกับ ติดตาม รายงานผลการดำเนินงาน 
 

 
 
 

เม.ย. 65 
พ.ค. 65 
ตลอดปี

การศึกษา 
 
 

มี.ค. 66 

 
 
 
 
 

4,000 
 

นายนัฐดนัย   อาดำ 
นายสุไลมาน  เด่นดารา 
นายอับดุลการีม  สามัญ 
นางสาวขวัญตา สาเหร็ม 
นายมุตฮา   หมันเส็น 
 
 

กิจกรรม  KD ZERO NO คอรัปชั่น  
เยาวชนไทย ไม่ลอกข้อสอบ ไม่ลอกการบ้าน 
ขั้นตอนการดำเนินงาน 
1.1 ประชุมวางแผนเตรียมงาน 
1.2 บันทึกข้อความเสนออนุมัติ 
1.3 คัดเลือกนักเรียนที่มีผลการเรียนดี และ 
ผลการเรียนค่อยข้างต่ำ อบรมเรื่อง รักเพ่ือน 
ให้ถูกทาง  จัดกิจกรรมเพ่ือนช่วยเพื่อน  
พ่ีช่วยน้อง ครูช่วยสอน สอนการบ้าน รณรงค์ ไม่
ลอกข้อสอบไม่ลอกการบ้าน  
1.4 มอบรางวัลและเกียติบัตรแก่นักเรียนดี 
มีน้ำใจช่วยสอนเพื่อน  
1.5 จัดอบรมนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม  

ตลอดปี
การศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 

10,650 
 
 
 
 
 
 

นายนัฐดนัย   อาดำ 
นายสุไลมาน  เด่นดารา 
นายอับดุลการีม  สามัญ 
นางสาวขวัญตา สาเหร็ม 
นายมุตฮา  หมันเส็น 
 
 
 



กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน 
ระยะเวลา
ดำเนินงาน 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

KD ZERO คอรัปชั่น เยาวชนไทย ไม่ลอกข้อสอบ 
ไม่ลอกการบ้าน 
1.6 กำกับ ติดตาม รายงานผลการดำเนินงาน 
 

กิจกรรมวันดอกโดนบาน ที่ควนโดน 
ขั้นตอนการดำเนินงาน 
1.1 ประชุมวางแผนเตรียมงาน 
1.2 บันทึกข้อความเสนออนุมัติ 
1.3 สภานักเรียนแสดงความยินดีแก่พ่ีน้อง 
ที่สำเร็จการศึกษาในวันปัจฉิม คัดเลือกพ่ี ม.6 น้อง 
ม.3 ที่ทำกิจกรรมร่วมกับสภานักเรียน 
อย่างต่อเนือง 
1.4 จัดกิจกรรมพ่ีส่งน้อง น้องส่งพี่ 
1.5 กิจกรรมสร้างความทรงจำ ที่ภาคภูมิ 
1.6 กำกับ ติดตาม รายงานผลการดำเนินงาน 
 

ภาคเรียนที่2 2,100 นายนัฐดนัย   อาดำ 
นายสุไลมาน  เด่นดารา 
นายอับดุลการีม  สามัญ 
นางสาวขวัญตา สาเหร็ม 
นายมุตฮา  หมันเส็น 
 

กิจกรรม 1คน 1 จิตอาสา 1นักพัฒนาสังคม 
ตามแนวทางพระราชดำริ 
ขั้นตอนการดำเนินงาน 
1.1 ประชุมวางแผนเตรียมงาน 
1.2 บันทึกข้อความเสนออนุมัติ 
1.3 รับสมัครนักเรียนลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม
400คนรับสมุดบันทึก  
1.4 จัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่องจิตอาสา และ
พัฒนาสังคม จิตอาสาพัฒนา ได้แก่  กิจกรรม 
จิตอาสาพระราชทานที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนา 
โรงเรียน และท้องถิ่นของแต่ละชุมชน 
ให้มีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 
ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมบำเพ็ญ สาธารณประโยชน์  
การอนุรักษ์ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
การอำนวยความสะดวกและความปลอดภัย 
ในการดำรงชีวิตประจำวัน การประกอบอาชีพ 
รวมทั้งการสาธารณสุข ฯลฯ 
1.5 คัดเลือกนักจิตอาสา นักพัฒนาสังคม   

ตลอดปี
การศึกษา 

6,400 นายนัฐดนัย   อาดำ 
นายสุไลมาน  เด่นดารา 
นายอับดุลการีม  สามัญ 
นางสาวขวัญตา สาเหร็ม 
นายมุตฮา  หมันเส็น 



กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน 
ระยะเวลา
ดำเนินงาน 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

ยอดเยี่ยมแห่งปี มอบรางวัลและเกียรติบัตร  
1.6 กำกับ ติดตาม รายงานผลการดำเนินงาน 
 

 
5.  หน่วยงาน/ผู้ที่เกี่ยวข้อง 
     5.1 งานส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน      
     5.2 ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน 
 
6. งบประมาณ 

กิจกรรม รายการ 
จำนวน
หน่วย 

ราคา 
ต่อหน่วย 

จำนวนเงิน 

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพสภานักเรียน 

- กิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียน ไวนิลกิจกรรมประชาธิปไตยขนาด 
2.5*2.5 ม 

1 500 500 

เข็มสภานักเรียน 60 30 1,800 
ธงสีแสดดำ 4 200 800 
เอกสารใช้ประกอบการหาเสียง 1 1,000 1,000 
วัสดุอุปกรณ์การเลือกตั้ง 1 1,000 1,000 
บัตรเลือกตั้ง 600 1.5 900 
หีบเลือกตั้ง 2 100 200 
คูหาแบบพลาสติก ขนาด 50*55*50 3 260 810 
ป้ายแขวนชื่อสภานักเรียน 30 55 1,650 
กระดานไวท์บอร์ด 80*120 ซม. 1 350 350 

รวมเงิน 9,010 
กิจกรรมอบรมพัฒนาแกนนำสภา
นักเรียน มุ่งพัฒนาสังคม  
สู่คุณภาพชีวิตที่ดี 

1. ค่าอาหารกลางวัน 
2. ค่าอาหารว่าง 
3. ค่าวิทยากร 

60 
120 

2 

80 
25 

500 

4,800 
3,000 
1,000 

รวมเงิน 8,800 
ศึกษาดูงานสภานักเรียนต้นแบบ 1.ค่าอาหารกลางวัน 30 80 2,400 

2.ค่ารถเดินทาง 1 2000 5,000 

รวมเงิน 7,400 



กิจกรรม รายการ 
จำนวน
หน่วย 

ราคา 
ต่อหน่วย 

จำนวนเงิน 

ค่ายพัฒนานักเรียนแกนนำประจำ
ห้อง 

1. ค่าอาหารกลางวัน 
2. ค่าอาหารว่าง 
3.วัสดุอุปกรณ์ 

70 
140 

1 

80 
25 

500 

5,600 
3,500 

500 

รวมเงิน 9,600 
กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมงานสภานักเรียน 
- กิจกรรมวันสำคัญของชาติและ
สถาบันพระมหากษัตริย์ 

1. ไวนิล 
2. ของรางวัล 
3. รูปพระมหากษัตริย์  
ขนาด 20*35 ซม. 

1 
- 
2 

700 
1,300 

300 

700 
1,300 

300 

รวมเงิน 2,300 
- กิจกรรมประกวด 
การดำเนินงาน 
สภานักเรียนดีเด่น 

1. โฟมบอร์ดขขนาด1.5*2.00ม. 
2. แผ่นพับ 
3. ฉากนำเสนอผลงาน 

- 
30 
1 

1,700 
10 

500 

1,700 
300 
500 

รวมเงิน 2,500 
- กิจกรรมประกวดห้องเรียน
สะอาด สวยด้วยธรรมชาติ 
 

1.ของรางวัล 10 400 4,000 

-กิจกรรม  KD ZERO คอรัปชั่น 
เยาวชนไทย    
ไม่ลอกข้อสอบ ไม่ลอกการบ้าน 

1. ค่าอาหารกลางวัน 
2. ค่าอาหารว่าง 
3. ค่าวิทยากร 
4.ค่าป้ายชื่อ 

70 
120 

2 
70 

80 
25 

500 
15 

5,600 
3,000 
1,000 
1,050 

รวมเงิน 10,650 

กิจกรรมวันดอกโดนบาน 
 ที่ควนโดน 

1. การ์ดอวยพร 
2. ค่าของรางวัลบุคคล 
ผู้ทรงคุณค่า ม.3 ม.6 

120 
6 
 

10 
150 

1,200 
900 

รวมเงิน 2,100 
กิจกรรม 1คน 1 จิตอาสา  
1นักพัฒนาสังคม ตามแนวทาง
พระราชดำริ 

1.สมุดบันทึกรักจิตอาสาพัฒนาสังคม 
2.ของรางวัลจิตอาสาสุดยอด
นักพัฒนา 

400 
24 

10 
100 

4,000 
2,400 

รวมเงิน 6,400 
รวมงบประมาณเป็นเงิน (สองหม่ืนเก้าพันหกร้อยบาทถ้วน) 29,600  



7.  การประเมินผล 
 

ที ่ ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
วิธีการ
ประเมิน 

เครื่องมือ 
ที่ใช้ 

ข้อมูลฐาน เป้าหมาย 
2564 2565 

1. นักเรียนใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้ง 
สภานักเรียน 
 

เช็ครายชื่อ
นักเรียน 

แบบเช็ครายชื่อ
นักเรียน 

ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 

2. สภานักเรียนมีศักยภาพ ประสบการณ์ 
ในการทำงานและมีส่วนร่วม 
ในการพัฒนาโรงเรียน 
 

สอบถาม 
การสังเกต 

แบบสอบถาม มากที่สุด มากที่สุด 

3. นักเรียนมีจิตอาสา ชอบช่วยเหลือผู้อื่น สอบถาม สมุดบันทึก 
จิตอาสา 

ร้อยละ85 ร้อยละ95 

4. นักเรียนมีความพึงพอใจในการดำเนิน
กิจกรรมตามโครงการ อยู่ในระดับ  
มากที่สุด  
 

สอบถาม แบบสอบถาม มากที่สุด มากที่สุด 

 
 
8.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
    8.1 นักเรียนรู้จักสิทธิ หน้าที่ของตนเองตามระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
    8.2 นักเรียนมีทักษะการทำงานร่วมกัน รู้จักปรับตัวเข้ากับผู้อ่ืนได้ รู้จักเสียสละ มีจิตอาสา มีความเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี 
    8.3 นักเรียนมีภาวะความเป็นผู้นำ กล้าแสดงออก มีจิตอาสาและมีทักษะการทำงานร่วมกับผู้อ่ืน 
    8.4 นักเรียนมีประสบการณ์และมีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียน 
    8.5 นักเรียนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ในการทำงานกับหน่วยงานภายนอก  
    8.6 นักเรียนช่วยเหลือซึ่งกันและกันและสามารถอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
    8.7 นักเรียนเป็นคนที่มีจิตสาธารณะ มีน้ำใจชอบช่วยเหลือผู้อื่นและสังคม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการ ส่งเสริมอัตลักษณ์และวินัยนักเรียน 65 

ลักษณะโครงการ    ใหม่          ต่อเนื่อง 
สนองมาตรฐานการศึกษา  มาตรฐานที่ ....... ข้อย่อยที่ .............. 
     มาตรฐานที่ ....... ข้อย่อยที่ .............. 
หน่วยงานเจ้าของโครงการ งานปกครองและวินัยนักเรียน  ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน                                    
ผู้รับผิดชอบโครงการ  1. นายอับดุลการีม  สามัญ           4. นางฮายาตี   หลีเยาว์                
    2. นายเจ๊ะบารอเหม  ยาหลี          5. นางฮาตีลา   เกปัน 
    3. นางนุรมะ   นารีเปน    6. นายสุไลมาน   เด่นดารา 
ระยะเวลาดำเนินการ     ระยะที่ 1 (เมษายน 2565 – กันยายน 2565) 
      ระยะที่ 2 (ตุลาคม 2565 – มีนาคม 2566) 
งบประมาณ   เงินอุดหนุน (............... บาท)     เงินรายได้ (............... บาท)   
                เงินเรียนฟรี (20,000  บาท)       เงินอ่ืน ๆ ………….. (........... บาท) 
   จำนวน  20,000 บาท    (สองหม่ืนบาทถ้วน) 
 
 

1.หลักการและเหตุผล 
การจัดการศึกษา เพื่อให้ผู ้เรียนบรรลุผลสำเร็จตามจุดหมายของหลักสูตรอย่างมีคุณภาพ เป็นไปตาม

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม ( ฉบับที่ 2) 2545 และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
( ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 ที่มีการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน ให้เป็นไปตามหลักสูตรสถานศึกษา ถือ
เป็นหัวใจสำคัญของกระบวนการจัดการเรียนการสอน 

การส่งเสริมวินัยนักเรียน ให้ผู้ที่มีความสมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรมและ
วัฒนธรรมในการดำรงชีวิต จึงเป็นแนวทางหนึ่งที่มีความสำคัญต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มีคุณภาพตาม
เกณฑ์มาตรฐานการศึกษา งานวินัยนักเรียนและงานเวรประจำวัน ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน จึงได้จัดทำโครงการนี้
ขึ้น เพราะการส่งเสริมวินัยนักเรียน จะทำให้นักเรียนมีระเบียบวินัย มีคุณธรรมจริยธรรม สามารถประพฤติปฏิบัติตาม
กฎ กติกาของโรงเรียน เพ่ือนักเรียนจะเติบโตเป็นคนดี มีคุณภาพและสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
   

2.  วัตถุประสงค์ 
     2.1  เพ่ือปลูกฝังให้นักเรียนประพฤติและปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบวินัยของโรงเรียน 
     2.2  เพ่ือปลูกฝังและสร้างเสริมให้นักเรียนเป็นบุคคลที่มีคุณลักษณะที่ดี 
     2.3  เพ่ือปลูกฝังอุปนิสัยที่ดีงามให้แก่นักเรียนในการที่จะเป็นพลเมืองที่ดีของชาติต่อไป 
3.  เป้าหมาย 
     3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
           3.1.1 นักเรียนโรงเรยีนควนโดนวิทยา ประพฤติและปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบวินัยของโรงเรียน 
ได้ร้อยละ 95 

3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
 3.2.1 นักเรียนควนโดนวิทยา  ประพฤติและปฏิบัติตนอยู่ในคุณลักษณะที่ดี   



4. ขั้นตอนดำเนินงาน 
 4.1  ขั้นวางแผนการดำเนินงาน ( P ) 
       ประชุมครู วางแผน การจัดทำโครงการ และกำหนดกิจกรรมโครงการส่งเสริมอัตลักษณ์และวินัย
นักเรียน 65                        
                 - ศึกษาสภาพปัญหาของนักเรียน โดยอาศัยข้อมูลจากงานปกครองและวินัยนักเรียน งานระบบ
ช่วยเหลือดูแลนักเรียน งานคุณธรรมจริยธรรม และผลการคัดกรองนักเรียนในปีที่ผ่านมา     
  - แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ  
  - จัดทำโครงการ  

- กำหนดแผนการดำเนินงาน 
                     - กำหนดปฏิทินการดำเนินงาน                 

4.2  ขั้นดำเนินการตามแผน ( D ) 
                1. ประชุมชี้แจงแนวปฏิบัติงานวินัยให้กับผู้ปกครองและนักเรียนใหม่ 65 
                2. กิจกรรมบ้านใหม่น่าอยู่ 65 

     3. กิจกรรมดูแล แก้ไขปรับปรุงพฤติกรรมนักเรียนประจำวัน 
               4. กิจกรรมส่งเสริมอัตลักษณ์นักเรียน “แต่งกายดี  มีมารยาท ” 
      5. กิจกรรมตรวจทรงผมและการแต่งกายประจำเดือน 
      6. กิจกรรมการดูแลนักเรียนในระดับชั้น (หัวหน้าระดับและครูที่ปรึกษาแต่ละระดับ) 
     7. กิจกรรมจัดทำและบันทึกระเบียนพฤติกรรมนักเรียน 
               8. ประชุมผู้ปกครองเพ่ือแก้ปัญหานักเรียน/เยี่ยมบ้านนักเรียนที่มีปัญหา 
      9. กิจกรรมจัดทำคู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง 
     10. กิจกรรมประเมินคุณลักษณะนักเรียนและปรับผลการประเมินคุณลักษณะนักเรียน   
               

การแก้ปัญหานักเรียนกลุ่มเสี่ยง/มีปัญหา 
                    1.  จัดทำระเบียนพฤติกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2565 
       2. รวบรวมข้อมูลและปัญหาของนักเรียนกลุ่มเสี่ยง/มีปัญหา   เสนอไปตามลำดับขั้นตอนเพ่ือให้
ผู้บริหารรับทราบ 
       3. แยกประเด็นปัญหาของนักเรียนกลุ่มเสี่ยงแต่ละคน เพื่อส่งต่อไปยังงานที่รับผิดชอบแต่ละ
ปัญหา 

    3.1 ส่งต่อไปยังครูที่ปรึกษา 
    3.2 ส่งต่อไปยังงานแนะแนว 

               3.3 ส่งต่อไปยังงานหน่วยงานภายนอก เช่น โรงพยาบาล สาธารณสุข เพ่ือรับการบำบัด 
      3.4 ส่งเข้าค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม   
               3.5 ส่งต่อไปยังสถานศึกษาอ่ืน 

4.3  ขั้นประเมินผล สรุปและรายงาน  ( C ) 
  นิเทศ  กำกับ ติดตาม และ ประเมินผลการดำเนินงาน  เป็นระยะ ตามปฏิทินที่กำหนด  เพื่อ
พัฒนาประสิทธิภาพของโครงการ 



 4.4  ขั้นปรับปรุง พัฒนา  ( A ) 
  นำข้อมูลที่ได้รับจากการนิเทศ กำกับ ติดตาม และประเมินผล มาเป็นแนวทางในการปรับปรุงและ
พัฒนาการดำเนินโครงการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  และรายงานผลตามลำดับขั้นตอน เมื่อสิ้นสุดโครงการ 
 
5.  ปฏิทินปฏิบัติงาน 
 

ที ่ กิจกรรมที่ปฏิบัติ 
ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1 ประชุมชี้แจงแนวปฏิบัติงานวินัยให้กับผู้ปกครอง  
และนักเรียนใหม่ ม.1 และ ม.4 (มอบตัว) 

เม.ย.- 
พ.ค. 65 

- งานปกครองและ
วินัยนักเรียน/ 
งานวิชาการ   

2. กิจกรรมบ้านใหม่น่าอยู่ 65 เม.ย.-  
พ.ค. 65 

15,000 งานปกครองและ
วินัยนักเรียน 

3 กิจกรรมดูแล แก้ไขปรับปรุงพฤติกรรมนักเรียน
ประจำวัน 

พ.ค. 65 – 
มี.ค. 66 

- งานเวรประจำวัน 
ครูงานปกครองและ
วินัยนักเรียนและ 

ครูที่ปรึกษา 
4 กิจกรรมส่งเสริมอัตลักษณ์นักเรียน  

“แต่งกายดี  มีมารยาท ”  
พ.ค. 65 – 
มี.ค. 66 

3,000 งานปกครองและ
วินัยนักเรียนครู
หัวหน้าระดับ 
ครูที่ปรึกษา 

5. กิจกรรมตรวจทรงผมและการแต่งกาย
ประจำเดือน 

พ.ค. 65 – 
มี.ค. 65 

- ครูที่ปรึกษา 
ครูหัวหน้าระดับ 
งานปกครองและ

วินัยนักเรียน 
6 กิจกรรมการดูแลนักเรียนในระดับชั้น  

(หัวหน้าระดับและครูที่ปรึกษาแต่ละระดับ) 
พ.ค. 65 – 
มี.ค. 66 

_ ครูที่ปรึกษา 
ครูหัวหน้าระดับ 
งานปกครองและ

วินัยนักเรียน 
7 กิจกรรมจัดทำและบันทึกระเบียนพฤติกรรม

นักเรียน 
พ.ค. 65 – 
มี.ค. 66 

_ งานวินัยนักเรียน   
ครูหัวหน้าระดับ 

ครูที่ปรึกษา 
8 ประชุมผู้ปกครองเพ่ือแก้ปัญหานักเรียน/เยี่ยม

บ้านนักเรียนที่มีปัญหา 
พ.ค. 65 – 
มี.ค. 65 

- งานวินัยนักเรียน   
ครูหัวหน้าระดับ 
ครูที่ปรึกษาและ 



ที ่ กิจกรรมที่ปฏิบัติ 
ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

ผู้ที่เกี่ยวข้อง 

9 กิจกรรมจัดทำคู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง  พ.ค. 65 – 
มี.ค. 66 

2,000 งานวินัยนักเรียน   
ครูหัวหน้าระดับ 
ครูที่ปรึกษาและ 

ผู้ที่เกี่ยวข้อง 
10 กิจกรรมประเมินคุณลักษณะนักเรียนและปรับผล

การประเมินคุณลักษณะนักเรียน   
ก.พ. 65 – 
มี.ค. 66 

- งานวินัยนักเรียน   
ครูหัวหน้าระดับ 
ครูที่ปรึกษาและ 

ผู้ที่เกี่ยวข้อง 
รวมงบประมาณเป็นเงิน (สองหม่ืนบาทถ้วน) 20,000  

 
6. หน่วยงาน/ ผู้ที่เกี่ยวข้อง 
 6.1 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล 
 6.2 สาธารณสุขอำเภอควนโดน 
 6.3 โรงพยาบาลควนโดน 
          6.4 ผู้ปกครองนักเรียน 
 6.5 สถานีตำรวจอำเภอควนโดน 
7. ระดับความสำเร็จ 
 

ที ่ ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
วิธีการ
ประเมิน 

เครื่องมือ 
ข้อมูลฐาน เป้าหมาย 

2564 2565 
1 จำนวนนักเรียนทีป่ระพฤติและปฏิบัติตน

อยู่ในระเบียบวินัยของโรงเรียน 
 

เปรียบเทียบ แบบรายงานผล
โครงการ 

  

2 ความพึงพอใจกับโครงการส่งเสริมวินัย
นักเรียน 65 
 

สอบถาม แบบสอบถาม 
ความพึงพอใจ 

  

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 8.1 นักเรียนประพฤติและปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบวินัยของโรงเรียน 
 8.2 นักเรียนเป็นบุคคลที่มีคุณลักษณะที่ดี 
 8.3 นักเรียนเป็นพลเมืองที่ดีของชาติต่อไป 



 
 
 
 
 
 


