
                    

แบบเสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ ปีงบประมาณ  ๒๕๖5 
โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา 

โครงการบริหารจัดการเรียนการสอนช่วงรับมือจากภัยโรคระบาดโควิด ๑๙   
 

หน่วยงาน โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวกอบกุล หลักค า 

ลักษณะโครงการ      โครงการต่อเนื่อง              โครงการใหม่     งานประจ า 

ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้อง 
ความสอดคล้องนโยบาย ๓  มาตรฐานการศึกษา 
         มาตรฐานท่ี 1  คุณภาพผู้เรียน 
             1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
               1. มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสารและการค านวณ  
               2. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ  อภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็น 
    และแก้ปัญหา 
               3. มีความสามารถในการสร้างนวตักรรม 
               4. มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
               5. มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
               6. มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 
             1.2  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
               1. การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด  
               2. ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
               3. การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
               4. สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 
        มาตรฐานท่ี 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
               2.1  มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ท่ีสถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
               2.2  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
               2.3  ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา 
               2.4  พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 
               2.5  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
               2.6  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
       มาตรฐานท่ี 3  กระบวนการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
               3.1  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวรการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
               3.2  ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ 
               3.3  มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก 
               3.4  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 



               3.5  มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ  
                          เรียนรู้                        
      จุดเน้นมาตรฐานสากล 
              เป็นเลิศวิชาการ             ส่ือสาร 2 ภาษา             ล้ าหน้าทางความคิด    
               ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์               ร่วมรับผิดชอบสังคมโลก 
 
ความสอดคล้องกลยุทธ์โรงเรียน  
  กลยุทธ์ท่ี ๑ : พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพื่อการศึกษา 
  กลยุทธ์ท่ี ๒ : พัฒนาคุณภาพนักเรียน 
  กลยุทธ์ท่ี ๓ : ส่งเสริมครูอาชีพ 
  กลยุทธ์ท่ี ๔ : บูรณาการการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน  
 

ส่วนที่  2  สรุปเนือ้หาส าคัญของโครงการ  
 

1) หลักการและเหตุผล 
 ด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID – ๑๙) มีแนวโน้มการ 
แพร่ระบาดท่ีเพิ่มมากขึ้น และประเทศไทยอาจเข้าสู่การระบาดในระยะท่ี ๓ โดยองค์การอนามัยโลกได้
ประกาศให้การระบาดของโรคดังกล่าวเป็นภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขระหว่างประเทศ รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงสาธารณสุขโดยค าแนะน าของคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ จึงได้ประกาศให้โรคติดเช้ือ   
ไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID – ๑๙)  เป็นโรคติดต่ออันตรายตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.๒๕๕๘ 
ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี ๑๗ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ได้ก าหนดมาตรการเร่งด่วนในการ
ป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคดังกล่าว  
 เพื่อเป็นการป้องกันและลดความเส่ียงในการแพร่ระบาดในสถานศึกษา ตลอดจนเพื่อป้องกันกลุ่ม
นักเรียนซึง่เป็นกลุ่มเสียงท่ีง่ายต่อการติดเช้ือ โรงเรียนหนองอ้อวิทยาคม จึงได้จัดให้มีโครงการป้องกันและ
ลดความเส่ียงในการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID – ๑๙) ขึ้น เพื่อให้นักเรียน
ข้าราชการครู  บุคลากรทางศึกษา  และผู้มาติดต่อราชการในสถานศึกษาปลอดภัยจากโรคติดเช้ือ ไวรัสโค
โรน่า ๒๐๑๙ (COVID – ๑๙) ส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขภาพร่างกายท่ีแข็งแรง  มีสุขอนามัยท่ีดี เห็น
แนวทางในการป้องกันตนเองให้ปลอดภัยจากโรคและภาวะเส่ียงต่าง ๆ ได้ 
 ดังนั้นเพื่อให้นักเรียนและบุคลาการของโรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยาตลอดจนผู้ท่ีเข้ามาติดต่อใน
โรงเรียน จึงได้จัดท าโครงการควบคุมเฝ้าระวังป้องกันโรคโควิด-19 (COVID-19) เพื่อควบคุมเฝ้าระวัง
และป้องกันการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา (COVID-19) ต้ังรับการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือ
ไวรัสโคโรนา (COVID-19) ให้ทันต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค โดยการด าเนินงานท่ีอยู่บน
พื้นฐานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
 
 



2) วัตถุประสงค ์
 ๒.๑ เพื่อให้มีวัสดุ อุปกรณ์ พอเพียงต่อการด าเนินงานเฝ้าระวัง และควบคุมโรคติดเช้ือไวรัส     โค
โรนา 2019 (COVID-19) ให้กับนักเรียน ข้าราชการครู บุคลากรทางศึกษา  และผู้มาติดต่อราชการในสถานศึกษา 
 ๒.๒ เพื่อให้ความรู้ ค าแนะน า การดูแลเฝ้าระวังป้องกันตนเองเรื่องโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) ให้กับข้าราชการครู บุคลากรทางศึกษา  และผู้มาติดต่อราชการในสถานศึกษา 
3) เป้าหมาย 

เป้าหมายเชิงปริมาณ 
 ๑. ผู้เรียนร้อยละ 9๐ ดูแลและป้องกันตนเองจากการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโควิด ๑๙
เป้าหมายเชิงคุณภาพ  
 1. ผู้เรียนได้รับความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 

 2. ผู้เรียนสามารถน าความรู้เกี่ยวกับไวรัสโคโรน่า 2019 ไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
 ผลที่คาดว่าจะเกิด  
  1. โรงเรียนมีวัสดุ อุปกรณ์ พอเพียงต่อการด าเนินงานเฝ้าระวัง และควบคุมโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา
2019 (COVID-19) ให้กับนักเรียน ข้าราชการครู บุคลากรทางศึกษา  และผู้มาติดต่อราชการในสถานศึกษา 
   2. นักเรียน ข้าราชการครู บุคลากรทางศึกษา  และผู้มาติดต่อราชการในสถานศึกษา ปฏิบัติตาม
แนวทางป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID – ๑๙) 

กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ท่ีได้รับผลประโยชน์ 
 ๑. ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา 
 2. นักเรียนไทรโยคน้อยวิทยา 
     3. ผู้ท่ีเข้ามาติดต่อในถานศึกษาของโรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา 

2) ระยะเวลาเร่ิมต้นและสิ้นสุดโครงการ ๑ ตุลาคม 2564 – ๓๐ กันยายน 2565 
 

ส่วนที่  3  กิจกรรมและงบประมาณ 
 

กิจกรรม เป้าหมายเชิงปริมาณ ประมาณการงบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมท่ี 1 
กิจกรรมให้ความรู้
การรับมือจากภัยโรค
ระบาดโควิด ๑๙   
 

นักเรียนร้อยละ 100
ได้รับความรู้ เกี่ยวกับ
การป้องกันการแพร่
ระบาดของโรคติดเช้ือ
ไวรัสโคโรน่า 2019 

3,000 1 กันยายน 2564 
- 
31 ตุลาคม 2565 

นายธวัชชัย  สุข
ส าราญ 

กิจกรรมท่ี 2 จุดคัด
กรองภัยโรคระบาด
โควิด ๑๙ 
 

นักเรียน ข้าราชการครู 
บุคลากรทางศึกษา  
และผู้มาติดต่อราชการ
ในสถานศึกษาร้อยละ 
100 ปฏิบัติตาม
แนวทางป้องกันการ
แพร่ระบาดของโรคติด

9,000 1 กันยายน 2564 
- 

31 ตุลาคม 2565 

นายธวัชชัย  สุข
ส าราญ 



เช้ือไวรัสโคโรน่า 
๒๐๑๙ (COVID – ๑๙) 

กิจกรรมท่ี 3 
กิจกรรมการเรียน
การสอนในช่วงภัย
โรคระบาดโควิด ๑๙   

ครูร้อยละ 100 ได้
ด าเนินการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน
ในช่วงภัยโรคระบาดโค
วิด ๑๙   

50,000 ตลอดปีงบประมาณ นายบัณฑิต  บุญ
เพขร 

รวมวงเงิน  62,000   
 
 ๑) ค่าใช้จ่าย   

        เงินอุดหนุน  ..............     บาท  
        เงินบริจาค   …………….       บาท  
        เงินระดมฯ    …………….     บาท  
        เงินผู้เข้าร่วมโครงการ   …………….    บาท  
        เงินอื่น ๆ (ระบุ)     …………….   บาท  
 

 2) ประมาณการค่าใช้จ่าย  

ท่ี รายการค่าใช้จ่ายงบประมาณ 
งบประมาณ 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 

1 กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมให้ความรู้การรับมือจากภัย
โรคระบาดโควิด ๑๙   
- ค่าวิทยากร+อาหารว่าง+อาหาร 

 
 

3,000 

   
 

3,000 

๒ กิจกรรมที่ 2 จุดคัดกรองภัยโรคระบาดโควิด ๑๙ 
- วัสดุส านักงาน 
- ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์(เครื่องมือวัด
อุณหภูมิ) 

   
4,000 
5,000 

 
4,000 
5,000 

3 กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมการเรียนการสอนในช่วง
ภัยโรคระบาดโควิด ๑๙   
- วัสดุส านักงาน 
- เบ้ียเล้ียง 
- ค่าเดินทาง 
- ค่าใช้จ่ายในการโทรติดตาม 

 

 

10,000 

 

 
 
 
 

10,000 
9,000 

 
 

21,000 

 
 

21,000 
1,000 

10,000 
9,000 

  

 



3) การประเมินผล   

ตัวชี้วัดความส าเร็จ  
เคร่ืองมือที่ใช้วัดและ

ประเมินผล  
เกณฑ์การประเมิน  

 ๑. นักเรียน ข้าราชการครู บุคลากรทางศึกษา   
    และผู้มาติดต่อราชการในสถานศึกษาให้ความร่วมมือ   
    ในแนวทางการปฏิบัติ 

แบบสอบถาม 
 

-ร้อยละ  ๙๐ ขึ้นไป 

 ๒. นักเรียน ข้าราชการครู บุคลากรทางศึกษา   
     และผู้มาติดต่อราชการในสถานศึกษา   ปลอดภัยจาก 
     เช้ือไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID – ๑๙) 

แบบสังเกต 
 

-ร้อยละ๙๐ ขึ้นไป 

 3. ครูได้ด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในช่วง     
ภัยโรคระบาดโควิด ๑๙   

แบบสอบถาม 
 

-ร้อยละ๙๐ ขึ้นไป 
 
  
 
 
 4) ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
  4.๑ โรงเรียนมีวัสดุ อุปกรณ์ พอเพียงต่อการด าเนินงานเฝ้าระวัง และควบคุมโรคติดเช้ือไวรัสโค 

โรนา 2019 (COVID-19) ให้กับนักเรียน ข้าราชการครู บุคลากรทางศึกษา  และผู้มาติดต่อราชการใน
สถานศึกษา 

 4.๒ นักเรียน ข้าราชการครู บุคลากรทางศึกษา  และผู้มาติดต่อราชการในสถานศึกษา ปฏิบัติ
ตามแนวทางป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID – ๑๙)  

 4.3 ครูด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในช่วงภัยโรคระบาดโควิด ๑๙ ได้เต็ม
ความสามารถ  
 

 
 

 ลงช่ือ    ผู้เสนอโครงการ      ลงช่ือ                               ผู้รับรองโครงการ   
           (นางสาวกอบกุล  หลักค า)                     (นายบัณฑิต  บุญเพชร) 
   หัวหน้าโครงการ        หัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการ 
 
 ความเห็นของหัวหน้างานแผนงานโรงเรียน 
 ...........................................................................................................................................................                             
 
                                                 ลงช่ือ     

                (นางสาวกาญจนา  หงษ์โต)  
                                                        หัวหน้างานแผนงานโรงเรียน 
 

Asus
แบบตัวพิมพ์ดีด
โครงการมีความสอดคล้องกับกลยุทธ์โรงเรียน เห็นควรอนุมัติตามเสนอ



 ความเห็นของรองผู้อ านวยการโรงเรียน 
 ...........................................................................................................................................................                             
 
                                                 ลงช่ือ     

                (นางวลีรัตน์ ศิโรรัตน์ธัญโชค)  
                                               รองผู้อ านวยการโรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา 
 
 
 
 
 ความเห็นของผู้อ านวยการโรงเรียน/ผู้อนุมัติโครงการ 
                อนุมัติ                                  ไม่อนุมัติ         
                 อื่น ๆ ระบ.ุ.............................................................................................................................. 
 
 
                                                 ลงช่ือ     

                (นายบุญเลิศ  แสวงทอง)  
                                               ผู้อ านวยการโรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา 
 

User
Typewriter
เห็นสมควรอนุมัติโครงการตามหัวหน้างานแผนงานโรงเรียนเสนอ

Asus
เส้น




