
งาน/โครงการ: ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 และช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 
ยุทธศาสตร์ที่ 2   ปลูกฝังคุณธรรม  ความเป็นไทย และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   
                       ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมและห่างไกลยาเสพติด 
ระยะเวลาด าเนินการ: เริ่มต้น  16  พฤษภาคม  2564    สิ้นสุด  31 สิงหาคม  2564 
ผู้รับผิดชอบโครงการ: นายนันท์ธร ใจเย็น 
 
1. วัตถุประสงค์ 
      1.1 เพ่ือให้นักเรียนทราบเรื่องกฎระเบียบ นโยบายต่าง ๆ ของโรงเรียน 
 1.2.  เพ่ือให้นักเรียนสามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมในโรงเรียน 
 1.3. เพ่ือปรับวิถีปฏิบัติตนเองในการด าเนินชีวิตและเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ 
 1.4 เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมการปฐมนิเทศน าความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปใช้ในชีวิตประจ าวันและ
เผยแพร่แก่บุคคลทั่วไป อันจะเป็นการสร้างสรรค์อย่างต่อเนื่อง 
 
2. เป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 
           นักเรียนระดับชั้น ม.1 และ ม.4 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎระเบียบ นโยบายต่าง ๆ ของ
โรงเรียน อาคารสถานที่ การเรียนการสอน กิจกรรมต่างๆ และรู้จักคณะครูในโรงเรียนได้ร้อยละ 100 
 
 เชิงคุณภาพ 
           นักเรียนที่ได้รับการปฐมนิเทศ มีคุณธรรมเป็นแบบอย่างที่ดี  สามารถน าหลักธรรมและความรู้ที่ได้รับ
จากการปฐมนิเทศไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
 
3. วิธีด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
    ขั้นเตรียมการ (PLAN) 
 1.ประชุมวางแผน 
 2.เสนอโครงการ 
     3.ออกค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
    ขั้นด าเนนิการ (DO) 
 4. จัดเตรียมสถานที่ 
 5. คณะกรรมการแต่ละฝ่ายด าเนินงานตามค าสั่ง 
 6. คณะกรรมการด าเนินงานประชุมนัดหมายเตรียมความพร้อม 
 7. ด าเนินงานปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
    ขั้นตรวจสอบและประเมินผล (Check) 
 8. ประเมินผลการด าเนินโครงการ 
   ขั้นสรุป รายงานผล และปรับปรุง (Act) 
 9. สรุปและรายงานผลโครงการ 



4. ผลการด าเนินงานระดับกิจกรรม 
 

ล าดับ กิจกรรม งบประมาณ 
(บาท) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

สภาพการ
ด าเนินงาน 

ผลการติดตาม 

1. ประชุมวางแผน  - พฤษภาคม  
2564 

ด าเนินการ
แล้ว 

ครู  และบุคลากร รับทราบ
วัตถุประสงค์ของโครงการ 

2. เสนอโครงการ  - พฤษภาคม  
2564 

ด าเนินการ
แล้ว 

โครงการเสนอต่อผู้บริหาร 

3. ออกค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการด าเนินงาน  

- มิถุนายน 
2564 

ด าเนินการ
แล้ว 

มีคณะกรรมการด าเนินงานในแต่
ละฝ่าย 

4. จัดเตรียมสถานที่ - 1 กรกฎาคม  
2564 

ด าเนินการ
แล้ว 

จัดเตรียมสถานที่ที่ห้องอัญชัน 

5. คณะกรรมการแต่ละฝ่าย
ด าเนินงานตามค าสั่ง 

- 1 กรกฎาคม 
2564 

ด าเนินการ
แล้ว 

มีคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ 

6. คณะกรรมการด าเนินงาน
ประชุมนัดหมายเตรียม
ความพร้อม 

- 2 กรกฎาคม 
2564 

ด าเนินการ
แล้ว 

มีแนวทางในการท างาน 

7. ด าเนินงานปฐมนิเทศ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
4 

- 5 – 9 
กรกฎาคม 
2564 

ด าเนินการ
แล้ว 

ด าเนินงานปฐมนิเทศนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 

8. ประเมินผลการด าเนิน
โครงการ  

- สิงหาคม 
2564 

ด าเนินการ
แล้ว 

โครงการได้รับการประเมินผล 

9. สรุปและรายงานผล
โครงการ 

- สิงหาคม 
2564 

ด าเนินการ
แล้ว 

มีนักเรียนชั้นม.1และม.4 เข้า
ร่วมปฐมนิเทศทุกคน 

รวม - 
   

 
 
 
 
 
 
 



5. ผลการด าเนินงานระดับโครงการ 
    5.1 ผลการด าเนินงาน 
 

สภาพการด าเนินงาน 
ผลการด าเนินงานเทียบ

กับเป้าหมาย 
งบประมาณ ระยะเวลา 

ด าเนินการแล้ว  บรรลุ ไม่ได้ใช้งบประมาณ เป็นไปตามช่วงเวลาที่
ก าหนด 

 
    5.2 สรุปผลการด าเนินงาน (เชิงปริมาณ) 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

1. นักเรียนระดับชั้น ม.1 และ ม.4 มีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับกฎระเบียบ นโยบายต่าง ๆ ของ
โรงเรียน อาคารสถานที่ การเรียนการสอน กิจกรรม
ต่างๆ และรู้จักคณะครูในโรงเรียนได้ร้อยละ 100                      

นักเรียนระดับชั้น ม.1 และ ม.4 มีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎระเบียบ นโยบาย
ต่าง ๆ ของโรงเรียน อาคารสถานที่ การ
เรียนการสอน กิจกรรมต่างๆ และรู้จัก
คณะครูในโรงเรียนได้ร้อยละ 100                      

บรรลุ 

 
   5.3 สรุปผลการด าเนินงาน (เชิงคุณภาพ) 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

นักเรียนที่ได้รับการปฐมนิเทศ มีคุณธรรมเป็น
แบบอย่างที่ดี  สามารถน าหลักธรรมและความรู้ที่
ได้รับจากการปฐมนิเทศไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวัน
ได้ 

นักเรียนที่ได้รับการปฐมนิเทศ มีคุณธรรม
เป็นแบบอย่างที่ดี  สามารถน าหลักธรรม
และความรู้ที่ได้รับจากการปฐมนิเทศไป
ปรับใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 

บรรลุ 

 
  5.4 สรุปผลความพึงพอใจ 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
   

ผลการประเมินโครงการ (ผลการด าเนินงานเทียบกับเป้าหมายในภาพรวม)  บรรลุ/ไม่บรรลุ 
 
 
 
 
 
 



ปัญหาอุปสรรค (ด้านปัจจัยที่เกี่ยวข้อง หรือกระบวนการด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม) 
 

ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 
แนวทางการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา 

- - 
  

- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ภาคผนวก 

 

1. โครงการ 
2. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานฯ 
3. เอกสารประกอบต่างๆ ที่เก่ียวข้อง  เช่น  แบบประเมินความพึงพอใจฯ 
4. ผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติโครงการ/กิจกรรม/ภาพประกอบ 

ฯลฯ 

 


