
 
 
 

 
โรงเรียนสบปราบพิทยาคม   

ปีงบประมาณ 2563 
 

1. ชื่อโครงการ  งานป้องกันและแก้ไขพฤติกรรมนักเรียน 
2. ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง 
 
3. สนองยุทธศาสตร์สพฐ.   
 ข้อที่2 ปลูกฝังคุณธรรม  ความส านึกในความเป็นชาติไทยและวิถีชีวิตตามหลัก 

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
 
4. สนองกลยุทธ์โรงเรียน ตัวบ่งชี้ท่ี      
   2.1มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร 

2.2  เอ้ืออาทรผู้อื่นกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ 
2.3  ยอมรับความคิดเห็นและวัฒนธรรมที่แตกต่าง 
2.4  ตระหนัก  รู้คุณค่า  ร่วมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม 
6.2ท างานอย่างมีความสุข  มุ่งมั่นพัฒนางาน  และภูมิใจในผลงานของตนเอง 
6.3 ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
6.4 มีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริตและหาความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่ตนเองสนใจ 

 
5. สนองมาตรฐาน  สพฐ.  
 มาตรฐานที่  1 คุณภาพของผู้เรียน  
   ตัวชี้วัดที่ 1.2 
 มาตรฐานที่  2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
   ตัวชี้วัดที่ 2.3 , 2.5 , 2.6 
 มาตรฐานที่  3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
   ตัวชี้วัดที่ 3.3 
6. หลักการและเหตุผล 
  จากวิสัยทัศน์ หลักสูตรแกนกลาง การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคน ซึ่งเป็นก าลัง 
ของชาติให้เป็นมนุษย์ที่มีความสมดุล ทั้งด้านร่างกาย ความรู้ คุณธรรม มีจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทยและเป็น 
พลโลกยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  มีความรู้และทักษะพื้นฐาน  
รวมทั้งเจตนคติ ซึ่งจ าเป็นต่อการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต โดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  



บนพื้นฐานความเชื่อว่า ทุกคนสามารถเรียนรู้ และพัฒนาตนเองได้เต็มศักยภาพ โดยได้ก าหนดคุณลักษณะอันพึง 
ประสงค์ ไว้ในหลักสูตรแกนกลาง การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  พ.ศ. 2551 จ านวน 8 ข้อ 
  งานป้องกันและแก้ไขพฤติกรรม กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน โรงเรียนสบปราบพิทยาคม ซึ่งมีหน้าที่ให้
การส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักสูตรแกนกลาง  การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พ.ศ. 2551 และด าเนินการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนในด้านวินัย และกรณี ที่มีนักเรียนไม่ผ่าน 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์  จึงได้ด าเนินการจัดค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้กับนักเรียนดังกล่าว เข้าร่วมกิจกรรม 
ด้วยความคาดหวังที่จะให้นักเรียนรู้จักตนเอง  และพัฒนาตน ให้มีคุณธรรมจริยธรรมที่สอดรับกับวิสัยทัศน์ของ
โรงเรียนสบปราบพิทยาคม ที่มุ่งม่ันพัฒนาให้นักเรียนเป็นผู้น าที่ดีของสังคมในอนาคต 
 
7. วัตถุประสงค์ 
 1. วางแผน แก้ไข ป้องปราม ส่งเสริม สร้างความตระหนัก และพัฒนา ให้นักเรียนมีระเบียบวินัยดีขึ้น 
สอดคล้องกับคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของสถานศึกษา 
 2. เพ่ือพัฒนาสารวัตรนักเรียนให้มีบทบาทหน้าที่และวิธีการท างานอย่างถูกต้องภายใต้กรอบทิศทางเดียวกัน 
 3. เพื่อลดปัญหาพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของนักเรียนให้ลดน้อยลง 
 4. ร่วมมือกับผู้ปกครอง ชุมชน สารวัตรนักเรียน ได้มีส่วนร่วมในการป้องกัน แก้ไขพฤติกรรมไม่เหมาะสมของ
นักเรียนร่วมกับทางโรงเรียนเพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันให้กับนักเรียนที่มีปัญหาด้านทักษะชีวิตอันจะน าไปสู่การพัฒนาตนเอง
อย่างมีคุณภาพ 
 
8. เป้าหมาย 
 8.1เชิงปริมาณ 
   8.1.1นักเรียนร้อยละ 80 ที่เข้าร่วมกิจกรรมมีพฤติกรรมที่ดีขึ้น 
    
 8.2เชิงคุณภาพ 
  8.2.1 นักเรียนที่ผ่านการเข้าส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและบ าเพ็ญประโยชน์ เป็นคนดีมีวินัยใน
ตนเอง มีพฤติกรรมที่ดีขึ้นและผ่านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ สามารถจบตามโครงสร้างหลักสูตร 2551 
   8.2.2 สารวัตรนักเรียนที่เข้ารับการอบรมทุกคนปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้อง 
 
9. สถานที่ด าเนินการ  โรงเรยีนสบปราบพิทยาคม 
 
10. ระยะเวลา  1  ตุลาคม  2562 – 30  กันยายน  2563 

 

  



11. กิจกรรมและการด าเนินงาน 

กิจกรรม 
ระยะเวลา 

ด าเนินการ 

งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

เงินอุดหนุน กพร. เงินอื่น ๆ 

ขั้นเตรียมงาน (PLAN) 

ประชุมวางแผนการด าเนินงาน 

 

1 ต.ค. 2562 

    

ขั้นด าเนินการ(DO) 

ด าเนินงานกิจกรรม  

-กิจกรรมปรับเปลีย่นแก้ไขพฤติกรรม 

(อบรมคณุธรรมจริยธรรมปรับพฤติกรรม) 

-กิจกรรมรณรงค์ขบัขี่ปลอดภัย สวมหมวกกันน็อค 

-กิจกรรมตรวจสภาพนักเรียน 

(หนา้เสาธงทุกวันจันทร์แรกของเดือน) 

-กิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค ์

(ค่ายคณุธรรมจริยธรรมก่อนเปิดภาคเรียน) 

 

 

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 

ถึง 

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 

 

 

 

5,000 

   

 

งานแก้ไข

พฤติกรรม 

 

ครูที่ปรึกษา 

 

งานแก้ไข

พฤติกรรม 

ขั้นตรวจสอบ(CHECK) 

ก ากับติดตาม ตรวจสอบการด าเนินงาน 

 

ตลอดปีงบประมาณ 

    

หัวหนา้กลุ่มฯ 

ขั้นรายงาน (ACTION) 

      สรุป รายงานผลการด าเนนิงาน 

 

กันยายน 2563 

    

หัวหนา้งานฯ 

รวม   5,000 5,000    

 

12. งบประมาณ 
 งบประมาณ  5,000  บาท  (ห้าพันบาทถ้วน  )    

แผนการเบิกจ่ายเงินของงาน/โครงการ/ กิจกรรม ปีงบประมาณ2563 
ไตรมาสที1่ ไตรมาสที2่ ไตรมาสที3่ ไตรมาสที4่ 

ต.ค. 
2562 

พ.ย. 
2562 

ธ.ค. 
2562 

ม.ค. 
2563 

ก.พ. 
2563 

มี.ค. 
2563 

เม.ย. 
2563 

พ.ค. 
2563 

มิ.ย. 
2563 

ก.ค. 
2563 

ส.ค. 
2563 

ก.ย. 
2563 

    3,000   2,000     
 3,000 2,000  

รวมทั้งสิ้น    5,000  บาท  (ห้าพันบาทถ้วน) 
 
13. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
 งานป้องกันและแก้ไขพฤติกรรมนักเรียน 
 
14. ผู้เกี่ยวข้อง  
 ครูที่ปรึกษาทุกคน 



 
15.เนื้อหาสาระ (กรณีมีการอบรม) 
 - 
 
16. การประเมินผล 

เป้าหมาย วิธีการ เครื่องมือ 

- เชิงปริมาณ 
1. นักเรียนร้อยละ 80 ที่เข้า
ร่วมกิจกรรมมีพฤติกรรมที่ดี
ขึ้น 
 
    
-เชิงคุณภาพ 
1. นักเรียนที่ผ่านการเข้า
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
และบ าเพ็ญประโยชน์ เป็น
คนดีมีวินัยในตนเอง มี
พฤติกรรมที่ดีขึ้นและผ่าน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
สามารถจบตามโครงสร้าง
หลักสูตร 2551 
 

 
- สังเกตพฤติกรรม 
- ทดสอบวัดความมีวินัยใน
ตัวเอง 
- ลงทะเบียน 
 
 
- สังเกตจากการร่วม
กิจกรรมต่างๆ 
- ดูจากรายงานโฮมรูม 
- สังเกตจากการปฏิบัติ
หน้าที่และเอกสารประกอบ
อ่ืนๆ 

 
- แบบสังเกตพฤติกรรม 
- แบบวัดความมีวินัยในตัวเอง 
 
- แบบลงทะเบียน 
 
 
- แบบสังเกตการร่วมกิจกรรม 
- บันทึกโฮมรูม 
- บันทึกการปฏิบัติงาน 

 
 
                             
              (นายยุติวิชญ์  เทอืกตา)                           (นายสราวุฒิ  ค าวัน) 
     หัวหน้างานป้องกันและแก้ไขพฤติกรรม                หัวหน้ากลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน 
                 ผู้เสนอโครงการ                                                   ผู้เห็นชอบโครงการ 
 
 
           

 
                           (นายปรีชา    นันติชัย) 
                ผู้อ านวยการโรงเรียนสบปราบพิทยาคม 
                                                         ผู้อนุมัติโครงการ 


