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ชื่อโครงการ  ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4   
     ปีการศึกษา 2565 
แผนงาน  กิจการนักเรียน 
กลยุทธ์ที่ 2     ปลูกฝังคุณธรรม  ความเป็นไทย และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 
     พอเพียง  ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมและห่างไกลยาเสพติด 
มาตรฐานที่ 1   คุณภาพของผู้เรียน  
       1.2   คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
ประเด็นพิจารณา 3)  ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและความหลากหลาย 
ลักษณะโครงการ              โครงการใหม่            โครงการต่อเนื่อง  
ผู้รับผิดชอบ  นายนันท์ธร ใจเย็น  
ระยะเวลาด าเนินการ เริ่มต้น  16  พฤษภาคม  2565    สิ้นสุด  31  พฤษภาคม  2565 
 

1. หลักการและเหตุผล                           
      การปฐมนิเทศหมายถึงกิจกรรมการน าบุคลากรที่ได้รับการคัดเลือกแล้วเข้ามาประจ าการในองค์การ
อย่างหนึ่งโดยมีวัตถุประสงค์ส าคัญท่ีจะช่วยให้บุคคลปรับตนเองได้ถูกต้อง ซึ่งเป็นไปตาม ความคาดหวังของ
องค์กร มีความรู้ในเรื่องหรืองานที่รับผิดชอบปฏิบัติ  ความส าคัญของการปฐมนิเทศนั้นสามารถสรุปได้ดังนี้  
 1. ช่วยให้บุคลากรปรับตนเข้ากับกฎหมาย  ระเบียบ ข้อบังคับ วัฒนธรรม ประเพณี ในสถานที่นั้น ๆ 
   2. ช่วยให้บุคลากรปรับตนให้เข้ากับผู้อ่ืน ๆ ได้ในเวลาที่ไม่ช้า  ซึ่งจะส่งผลให้มีแนวโน้มใน การ
ปฏิบัติงานร่วมกันและปฏิบัติงานที่รับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ในปีการศึกษา  2565โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคมจึงได้จัดปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ที่ได้เปิดรับสมัคร
นักเรียนใหม่ทั้งมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ มัธยมศึกษาปีที่ 4 ตามนโยบายของส านักงานคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานที่ขยายโอกาสทางการศึกษาให้นักเรียนได้เรียนอย่างทั่วถึง ซึ่งนักเรียนที่สมัครเข้า
ศึกษาต่อในโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม ส่วนใหญ่จะเป็นนักเรียนที่อยู่ในเขตพ้ืนที่บริการ 13  โรงเรียน และ
นักเรียนอยู่นอกเขตพ้ืนที่บริการบางส่วน  ปัญหาที่พบคือ นักเรียนเหล่านั้นจบมาจากโรงเรียนหลายแห่ง ซึ่ง
โรงเรียนแต่ละแห่งนั้นมีความแตกต่างกันในหลาย ๆ ด้าน  บริบทไม่เหมือนกัน  เพ่ือเป็นการปรับกระบวน
ทัศน์ในการเรียนและการปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามระเบียบข้อบังคับของโรงเรียนใหม่ กลุ่มงานบริหารกิจการ
นักเรียนจึงได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนใหม่เพ่ือแก้ปัญหาและปรับปรุงพฤติกรรมของนักเรียนต่อไป 
 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือให้นักเรียนทราบเรื่องกฎระเบียบ นโยบายต่าง ๆ ของโรงเรียน 

 2.2. เพื่อให้นักเรียนสามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมในโรงเรียน 
 2.3. เพ่ือปรับวิถีปฏิบัติตนเองในการด าเนินชีวิตและเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ 
 2. 4 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการปฐมนิเทศน าความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปใช้ในชีวิตประจ าวันแล
เผยแพร่แก่บุคคลทั่วไป อันจะเป็นการสร้างสรรค์อย่างต่อเนื่อง 
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3. เป้าหมาย  
 3.1 เชิงปริมาณ 
  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที  1และ 4  โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม ได้รับการปฐมนิเทศ ร้อย
ละ 100 
 3.2 เชิงคุณภาพ 
  นักเรียนที่ได้รับการปฐมนิเทศ มีคุณธรรมเป็นแบบอย่างที่ดี  สามารถน าหลักธรรมและ
ความรู้ที่ได้รับจากการปฐมนิเทศไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
 
4. วิธีด าเนินการ 

กิจกรรมที่ด าเนินงาน กลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ สถานที่ 

ขั้นเตรียมการ (PLAN) 

1.ประชุมวางแผน นักเรียน ม. 1
และ ม. 4 

ต้นเดือน
พฤษภาคม  

2565 

0 งานกิจการ
นักเรียน 

โรงเรียนเชียง
ม่วนวิทยาคม 

2.เสนอโครงการ นักเรียน ม. 1
และ ม. 4 

ต้นเดือน
พฤษภาคม  

2565 

0 งานกิจการ
นักเรียน 

โรงเรียนเชียง
ม่วนวิทยาคม 

3.ออกค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินงาน 

นักเรียน ม. 1
และ ม. 4 

1 พ.ค. 2565 0 งานธุรการ โรงเรียนเชียง
ม่วนวิทยาคม 

ขั้นด าเนินการ (DO) 

4. จัดเตรียมสถานที่ นักเรียน ม. 1
และ ม. 4 

17 – 20  
พ.ค.  2565 

0 คณะกรรมการฝ่าย
สถานที่ 

โรงเรียนเชียง
ม่วนวิทยาคม 

5. คณะกรรมการแต่ละฝ่าย
ด าเนินงานตามค าสั่ง 

นักเรียน ม. 1
และ ม. 4 

17 - 20 พ.ค. 
2565 

0 คณะกรรมการ
ด าเนินงาน 

โรงเรียนเชียง
ม่วนวิทยาคม 

6. คณะกรรมการด าเนินงานประชุม
นัดหมายเตรียมความพร้อม 

นักเรียน ม. 1
และ ม. 4 

20 พ.ค. 
2565 

0 คณะกรรมการ
ด าเนินงาน 

โรงเรียนเชียง
ม่วนวิทยาคม 

7. ด าเนินงานปฐมนิเทศนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 4 

นักเรียน ม. 1
และ ม. 4 

24 – 27  
พ.ค. 2565 

10,000 คณะกรรมการ
ด าเนินงาน 

โรงเรียนเชียง
ม่วนวิทยาคม 

ขั้นตรวจสอบและประเมินผล (Check) 

8. ประเมินผลการด าเนินโครงการ  นักเรียน ม. 1
และ ม. 4 

เดือน
พฤษภาคม 

2565 

0 คณะกรรมการ
ด าเนินงาน 

โรงเรียนเชียง
ม่วนวิทยาคม 
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กิจกรรมที่ด าเนินงาน กลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ สถานที่ 

ขั้นสรุป รายงานผล และปรับปรุง (Act) 

9. สรุปและรายงานผลโครงการ 
    

นักเรียน ม. 1
และ ม. 4 

เดือน
พฤษภาคม 

2565 

0 คณะกรรมการ
ด าเนินงาน 

โรงเรียนเชียง
ม่วนวิทยาคม 

 
5.  งบประมาณ   จ านวนเงิน  10,000 บาท  (หนึ่งหม่ืนบาทถ้วน) 
 แหล่งงบประมาณ     (    )  สพฐ  จัดสรร  จ านวน  ....................... บาท   
   (    )  สพม.พย  จัดสรร  จ านวน  ..................... บาท  
   ( )  โรงเรียนจัดสรร (งบสนับสนุนค่าใช้จ่ายฯ) ...10,000..   บาท  

(   )  หน่วยงานอื่นๆ จ านวน  ..................... บาท 
ล าดับ

ที ่
รายการ จ านวนที่ใช้ 

ราคา/
หน่วย 

จ านวน
เงิน 

หมายเหตุ 

1 อาหาร 200 30 6,000  
2 อาหารว่าง 200 10 2,000  
3 อุปกรณ์ด าเนินงานปฐมนิเทศตามฐาน

ต่างๆ  
1 ชุด 2,000 2,000  

รวมทั้งสิ้น -หนึ่งหม่ืนบาทถ้วน- 10,000  
 
6. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
เชิงปริมาณ 
     นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที  1และ 4  โรงเรียนเชียงม่วน
วิทยาคม ได้รับการปฐมนิเทศ ร้อยละ 100 
เชิงคุณภาพ 
    นักเรียนที่ได้รับการปฐมนิเทศ มีคุณธรรมเป็นแบบอย่างที่ดี  
สามารถน าหลักธรรมและความรู้ที่ได้รับจากการปฐมนิเทศไปปรับใช้
ในชีวิตประจ าวันได้ 

 
การสังเกต   

การประเมิน 
 
 

  
- แบบสังเกต 

- แบบประเมิน 

 

 

 

 



346 
 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 7.1 นักเรียนทราบเรื่องกฎระเบียบ นโยบายต่าง ๆ ของโรงเรียน 

 7.2. นักเรียนสามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมในโรงเรียน 

 7.3. นักเรียนได้ปรับวิถีปฏิบัติตนเองในการด าเนินชีวิตและเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ 

 7.4 ผู้เข้าร่วมการปฐมนิเทศน าความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปใช้ในชีวิตประจ าวันและเผยแพร่แก่

บุคคลทั่วไป อันจะเป็นการสร้างสรรค์อย่างต่อเนื่อง 

 
 
ลงชื่อ                   ผู้เสนอโครงการ     

            (นายนันท์ธร   ใจเย็น)    
              กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน          

  
ลงชื่อ                   ผู้เห็นชอบโครงการ     

              (นายรงณ์ชัย สืบแสน)     
   หัวหน้ากลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน         

 
 

ลงชื่อ            ผู้เห็นชอบโครงการ 
                (นางวินนา  เทพค า) 
        หัวหน้ากลุ่มบริหารงานอ านวยการ 
 
 
    ลงชื่อ    ผู้เห็นชอบโครงการ 
                   (นางสาวกัญญาณี   ชวาเขียว) 
            รองผู้อ านวยการโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม 
 
ความเห็นผู้อนุมัติโครงการ 
    ………………………………………………………………………………………………………. 
 
    ลงชื่อ    ผู้อนุมัติโครงการ 

         (นายเฉลียว  วรรณทอง) 
             ผู้อ านวยการโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม 


