
                    

แบบเสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ ปีงบประมาณ  ๒๕๖๔ 
โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา 

โครงการ “บริหารจัดการรับมือจากภัยโรคระบาดโควิด ๑๙ ” 
 

หน่วยงาน โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๘ 
ความเกี่ยวข้อง (หลัก/สนับสนุน) กับเป้าหมายแผนย่อย คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพเพ่ิมข้ึน ได้รับการพัฒนา
อย่างสมดุล ทั้งด้านร่างกาย สติปัญญา และคุณธรรมจริยธรรม เป็นผู้ที่มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ รักการ
เรียนรู้อย่างอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายธวัชชัย สุขส าราญ 

ลักษณะโครงการ       โครงการต่อเนื่อง              โครงการใหม่ 

ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ                           : M1 
 
(หลัก) ยุทธศาสตร์ชาติ (Z) ด้าน* ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

(1) เป้าหมาย สังคมไทยมีสภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือและสนับสนุนต่อการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต 
(2)  ประเด็น  พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 

(หลัก) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (Y) ประเด็น การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
(1) เป้าหมายระดับประเด็น (Y2)  

คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพเพ่ิมข้ึน ได้รับการพัฒนาอย่างสมดุล ทั้งด้านร่างกาย สติปัญญา และ
คุณธรรมจริยธรรม เป็นผู้ที่มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ รักการเรียนรู้อย่างอย่างต่อเนื่อง
ตลอดชีวิต 

(2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ 
การพัฒนาช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น 

(3) เป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) 
วัยรุ่น/วัยเรียน มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ ครบถ้วน รู้จักคิด วิเคราะห์ รักการเรียนรู้ มี
ส านึกพลเมือง มีความกล้าหาญทางจริยธรรม มีวชความสามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร 
และท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผลตลอดชีวิตที่ดีขึ้น 

 
 
 
(หลัก) ชื่อองค์ประกอบ :  V04       เด็กและเยาวชนในศตวรรษที่ ๒๑ 

ชื่อปัจจัย :       F0405    ความรู้สุขภาพอนามัยและการสร้างภูมิคุ้มกัน  
 

กลยุทธ์โรงเรียน  
 กลยุทธ์ที่ : ๒ พัฒนาคุณภาพนักเรียน 
 
 

ความสอดคล้องห่วงโซ่คุณค่า (Value Chains) ของเป้าหมายแผนย่อย 



ความสอดคล้องนโยบาย    ๓ มาตรฐานการศึกษา 
         มาตรฐานที่ 1  คุณภาพผู้เรียน 
             1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
              1. มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการค านวณ  
               2. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ  อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
และแก้ปัญหา 
               3. มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
              4. มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
               5. มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
               6. มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 
             1.2  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
               1. การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด  
               2. ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
               3. การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
               4. สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 
        มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
               2.1  มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
               2.2  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
               2.3  ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา 
               2.4  พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
               2.5  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
               2.6  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
        มาตรฐานที่ 3  กระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
               3.1  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
               3.2  ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
               3.3  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
               3.4  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
               3.5  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ  
                          เรียนรู้                        
     จุดเน้นมาตรฐานสากล 
               เป็นเลิศวิชาการ             สื่อสาร 2 ภาษา             ล้ าหน้าทางความคิด    
               ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์               รว่มรับผิดชอบสังคมโลก 
 

ส่วนที่  ๒  สรุปเนื้อหาส าคัญของโครงการ (X)                                                           : M๒ – M๓ 
 

1) หลักการและเหตุผล 
 ด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID – ๑๙) มีแนวโน้มการ 
แพร่ระบาดที่เพ่ิมมากข้ึน และประเทศไทยอาจเข้าสู่การระบาดในระยะที่ ๓ โดยองค์การอนามัยโลกได้ประกาศให้
การระบาดของโรคดังกล่าวเป็นภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขระหว่างประเทศ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข



โดยค าแนะน าของคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ จึงได้ประกาศให้โรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID – 
๑๙)  เป็นโรคติดต่ออันตรายตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.๒๕๕๘ ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๗ 
มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ได้ก าหนดมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคดังกล่าว  

 เพ่ือเป็นการป้องกันและลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดในสถานศึกษา ตลอดจนเพ่ือป้องกันกลุ่ม
นักเรียนซึ่งเป็นกลุ่มเสียงที่ง่ายต่อการติดเชื้อ โรงเรียนหนองอ้อวิทยาคม จึงได้จัดให้มีโครงการป้องกันและลดความ
เสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID – ๑๙) ขึ้น เพ่ือให้นักเรียนข้าราชการครู  
บุคลากรทางศึกษา  และผู้มาติดต่อราชการในสถานศึกษาปลอดภัยจากโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID – 
๑๙) ส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง  มีสุขอนามัยที่ดี เห็นแนวทางในการป้องกันตนเองให้ปลอดภัย
จากโรคและภาวะเสี่ยงต่าง ๆ ได้ 

 ดังนั้นเพ่ือให้นักเรียนและบุคลาการของโรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยาตลอดจนผู้ที่เข้ามาติดต่อใน
โรงเรียน จึงได้จัดท าโครงการควบคุมเฝ้าระวังป้องกันโรคโควิด-19 (COVID-19) เพ่ือควบคุมเฝ้าระวังและป้องกัน
การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ตั้งรับการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-
19) ให้ทันต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค โดยการด าเนินงานที่อยู่บนพ้ืนฐานตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ดังนี้ 

2) วัตถุประสงค์ 
 ๒.๑ เพ่ือให้มีวัสดุ อุปกรณ์ พอเพียงต่อการด าเนินงานเฝ้าระวัง และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัส     
โคโรนา 2019 (COVID-19) ให้กับนักเรียน ข้าราชการครู บุคลากรทางศึกษา  และผู้มาติดต่อราชการใน
สถานศึกษา 
 ๒.๒ เพ่ือให้ความรู้ ค าแนะน า การดูแลเฝ้าระวังป้องกันตนเองเรื่องโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) ให้กับข้าราชการครู บุคลากรทางศึกษา  และผู้มาติดต่อราชการในสถานศึกษา 
 

3) เป้าหมาย 
 เป้าหมายเชิงผลผลิต 
 1. ผู้เรียนร้อยละ ๙๐ มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 
๒๐๑๙ (COVID – ๑๙) 
 2. ผู้เรียนร้อยละ ๙๐ สามารถป้องกันตนเองจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ 
(COVID – ๑๙) 

 เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome)  
1. ผู้เรียนได้รับความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 
2. ผู้เรียนสามารถน าความรู้เกี่ยวกับไวรัสโคโรน่า 2019 ไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 

 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
๑. ผู้เรียนร้อยละ 9๐ ดูแลและป้องกันตนเองจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด ๑๙  

 ผลสัมฤทธิ์ของโครงการต่อการปิดช่องว่างของเป้าหมาย (project's contribution to target 
gap)** 
 ครู บุคลากรทางศึกษา และนักเรียน มีความรู้ทักษะเกี่ยวกับการป้องกันการแพร่เชื้อไวรัสโรน่า 

2019 และสามารถน าไปมีชีวิตประจ าวันได้ 
 



 ผลที่คาดว่าจะเกิด  
 1. โรงเรียนมีวัสดุ อุปกรณ์ พอเพียงต่อการด าเนินงานเฝ้าระวัง และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 
(COVID-19) ให้กับนักเรียน ข้าราชการครู บุคลากรทางศึกษา  และผู้มาติดต่อราชการในสถานศึกษา 
 2. นักเรียน ข้าราชการครู บุคลากรทางศึกษา  และผู้มาติดต่อราชการในสถานศึกษา ปฏิบัติตามแนวทาง
ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID – ๑๙) 

 ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ 
 1. ร้อยละ 90 นักเรียน ข้าราชการครู บุคลากรทางศึกษา  และผู้มาติดต่อราชการในสถานศึกษา     
         ปลอดภัยจากเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID – ๑๙) 
 2. ร้อยละ 90 นักเรียน ข้าราชการครู บุคลากรทางศึกษา  และผู้มาติดต่อราชการในสถานศึกษา 
         ให้ความร่วมมือในแนวทางการปฏิบัติ 

 กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับผลประโยชน์ 
 ๑. ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา 
 2. นักเรียนไทรโยคน้อยวิทยา 
     3. ผู้ที่เข้ามาติดต่อในถานศึกษาของโรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา 
 

4) ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ ๑ ตุลาคม 2563 – ๓๐ กันยายน 2564 
 

ส่วนที่  3  กิจกรรมและงบประมาณ                                                                         : M4 - M5 
 

กิจกรรม เป้าหมายเชิงปริมาณ ประมาณ
การงบประมาณ 

ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมให้
ความรู้การรับมือจากภัยโรค
ระบาดโควิด ๑๙   

 1,000 1 ก.ย. 2563 
- 

31 ต.ค. 2564 

นายธวัชชัย 
สุขส าราญ 

กิจกรรมที่ 2 จุดคัดกรองภัย
โรคระบาดโควิด ๑๙ 
 

 1,500 1 ก.ย. 2563 
- 

31 ต.ค. 2564 

นายธวัชชัย 
สุขส าราญ 

กิจกรรมที่ 3 การเรียนการ
สอนในช่วงภัยโรคระบาดโค
วิด ๑๙   

 200,000 1 ก.ย. 2563 
- 

31 ต.ค. 2564 

นายธวัชชัย 
สุขส าราญ 

รวมวงเงิน  202,500   
 
 ๑) ค่าใช้จ่าย   

        เงินอุดหนุน    ๑,๕๐๐   บาท  
        เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๒๐๑,๐๐๐        บาท  
         
 
 



 2) ประมาณการค่าใช้จ่าย  

ที ่ รายการค่าใช้จ่ายงบประมาณ 
งบประมาณ 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 
๑.  กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมให้ความรู้การรับมือจากภัย

โรคระบาดโควิด ๑๙   
     - ไวนิลฟิวเจอร์บอร์ดขนาดต่าง ๆ  
       ในการท าป้ายความรู้ 
     - กระดาษแข็งปกมุก ขนาด A4  
     - ของรางวัลนักรียน 
     - กระดาษสีจัดบอร์ดคละสี 
     - กาวสองหน้าแบบหนา 

 
 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

 
 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

 
 
200 
- 
200 
200 
200 
200 

 
 
200 
- 
200 
200 
200 
200 

 1,000 
2. กิจกรรมที่ 2 จุดคัดกรองภัยโรคระบาดโควิด ๑๙ 

     - เจลล์แอลกอฮอล์ 
 
- 

 
- 

 
1,500 

 
1,500 

 1,500 
3. กิจกรรมที่ 3 การเรียนการสอนในช่วงภัยโรค

ระบาดโควิด ๑๙   
     - ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง 
     - ค่าเบี้ยเลี้ยง/ยานพาหนะ 
     - กระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด A4  
     - ปากกาไวท์บอร์ด หมึกสีน้ าเงิน  
      - กระดาษการ์ดปกสี ขนาด A4  
      - กระดาษแข็งปกมุก ขนาด A4 
      - กระดาษกาวย่น 1.5 นิ้ว 
      - กรรไกร  
      - กระดาษเขียนแบบ 
      - ปากกาสีเมจิก ขนาด 24 ส ี
      - เครื่องเคลือบพลาสติก 
      - พลาสติกเคลือบบัตร a4 
      - มีดคัตเตอร์ 
      - ใบมีดคัตเตอร์ 
      - กระดาษโฟโต้ 
      - แท่นตัดกระดาษ 

 
 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

 
 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

 
 
60,000 
55,000 
52,000 
2,000 
5,000 
5,000 
5,000 
3,000 
1,000 
3,000 
2,000 
2,000 
1,000 
1,000 
1,000 
2,000 

 
 
60,000 
55,000 
52,000 
2,000 
5,000 
5,000 
5,000 
3,000 
1,000 
3,000 
2,000 
2,000 
1,000 
1,000 
1,000 
2,000 

รวม 200,000 

 

 



 3) การประเมินผล   

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ  
เครื่องมือที่ใช้วัดและ

ประเมินผล  
เกณฑ์การประเมิน  

 ๑. นักเรียน ข้าราชการครู บุคลากรทางศึกษา   
    และผู้มาติดต่อราชการในสถานศึกษาให้ความร่วมมือ   
    ในแนวทางการปฏิบัติ 

แบบสอบถาม 
 

-ร้อยละ  ๙๐ ขึ้นไป 

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

แบบสังเกต 
 

-ร้อยละ๙๐ ขึ้นไป 

 
 4) ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
        4.๑ โรงเรียนมีวัสดุ อุปกรณ์ พอเพียงต่อการด าเนินงานเฝ้าระวัง และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโค 

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

4.๒ นักเรียน ข้าราชการครู บุคลากรทางศึกษา  และผู้มาติดต่อราชการในสถานศึกษา ปฏิบัติตาม
แนวทางป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID – ๑๙)  
 

 
ลงชื่อ   ผู้เสนอโครงการ                 ลงชื่อ                          ผูร้ับรองโครงการ   

            (นายธวัชชัย สุขส าราญ)                                         (นายบัณฑิต  บุญเพชร) 
     หัวหน้าโครงการ          หัวหน้าฝ่ายงานวิชาการ  
 
ความเห็นของหัวหน้างานแผนงานโรงเรียน 

      เป็นโครงการที่ตอบสนองกลยุทธ์ของโรงเรียน  เห็นควรอนุมัติด าเนินการ............................................ 
                            

                                                 ลงชื่อ     
                (นางสาวกาญจนา  หงษ์โต)  

                                               หวัหน้างานแผนงานโรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา 
 
 ความเห็นของรองผู้อ านวยการโรงเรียน 
 .................................................................................. .........................................................................                              
 
                                                 ลงชื่อ     

                (นางวลีรัตน์ ศิโรรัตน์ธัญโชค)  
                                               รองผู้อ านวยการโรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา 
 

ADMIN
Typewriter
เห็นสมควรอนุมัติตามหัวหน้าแผนงานฯ เสนอ



 ความเห็นของผู้อ านวยการโรงเรียน/ผู้อนุมัติโครงการ 
                อนุมัติ                                  ไม่อนุมัติ         
                 ระบุอ่ืนๆ.................................................................................................................... ...........  
                                                 

 ลงชื่อ     
                (นายบุญเลิศ  แสวงทอง)  

                                               ผู้อ านวยการโรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา 

BSTMK
Typewriter
/


