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ชื่อโครงการ โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
สนองเป้าหมายความส าเร็จของโรงเรียน มาตรฐานที่ 1  คุณภาพผู้เรียน 
 ข้อที่ 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
 ข้อที่ 1.2.4.2 นักเรียนร้อยละ 88.5 มีวุฒิภาวะทางอารมณ์อยู่ใน

ระดับดีข้ึนไป 
 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 ข้อที่ 2.2.3 มีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 ข้อที่ 2.3.7 มีการส่งเสริมสนับสนุนการสร้างคุณธรรม จริยธรรม ให้

เกิดกับผู้เรียนอย่างยั่งยืน 
  มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น

ส าคัญ 
 ข้อที่ 3.3.1 ครูทุกคนบริหารจัดการเรียนด้วยระบบดูแลช่วยเหลือ

นักเรียน 
  ข้อที่ 3.3.4 ครูทุกคนรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคลโดยใช้ระบบดูแล

ดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 ข้อที่ 3.4.1 ครูทุกคนวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
สนองกลยุทธ์ของโรงเรียน ข้อที่ 1 จัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เป็นไปตาม

เกณฑ์มาตรฐานการจัดการศึกษา และสอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงของโลก ยุคศตวรรษที่ 21  
 ข้อที ่2 ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถ ทักษะ และ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

ระยะเวลาด าเนินการ   1 ตุลาคม 2564  – 30 กันยายน  2565 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 
ชือ่ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวมนทิพย์  คงแก้ว 
 
1.หลักการและเหตุผล 

งานดูแลช่วยเหลือนักเรียน เป็นงานที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม พัฒนา ป้องกันและแก้ไขปัญหา
เพ่ือให้นักเรียนได้พัฒนาตนเองอย่างเต็มศักยภาพ มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีภูมิคุ้มกันทางจิตใจที่เข็มแข็ง 
และรอดพ้นจากวิกฤติทั้งปวง ส่วนระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน เป็นกระบวนการด าเนินงานดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนที่มีข้ันตอนชัดเจน พร้อมทั้งมีวิธีการและเครื่องมือที่มีมาตรฐาน และมีหลักฐานการท างานที่ตรวจสอบ
ได้ มีครูประจ าชั้นหรือครูที่ปรึกษาเป็นบุคลากรหลักในการด าเนินงาน และยังมีบุคลากรที่เกี่ยวข้องทั้งในและ
นอกสถานศึกษา ได้แก่ คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทุกคน เข้ามามี
ส่วนร่วมในการจัดและพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนให้เข้มแข็งและท่ัวถึง  

ด้วยความส าคัญและความจ าเป็นของการดูแลช่วยเหลือนักเรียนดังที่กล่าวมา ฝ่ายบริหารกิจการจึง
จัดท าโครงการพัฒนางานระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนขึ้น  

  
 
 

โครงการล าดับที่ 64 รหัสโครงการ กนร 4.5 
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2. วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือให้นักเรียนได้รับการเยี่ยมบ้านเพื่อศึกษานักเรียนรายบุคคล 

 2. เพ่ือรับทราบข้อมูลในระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและดูแลนักเรียนรายบุคคล 
 3. เพ่ือให้นักเรยีนน าหลักธรรมมาใช้เป็นแนวปฏิบัติในชีวิตประจ าวันได้ 
 4. เพ่ือให้นักเรียนปฏิบัติตนอยู่ในกฏระเบียบของโรงเรียนสตรีปากพนัง 
 5. เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจหลักธรรมของศาสนา สร้างจิตส านึกท่ีดีงามมีศาสนาเป็นเครื่อง
ยึดเหนี่ยวจิตใจ 
 6. เพ่ือให้นักเรียนสามารถด าเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างสงบสุข และเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้อ่ืนตาม
ค่านิยมหลัก 12 ประการ 

7. เพ่ือสร้างความเข้าใจให้ตรงกันระหว่างโรงเรียนผู้ปกครอง นักเรียนและบุคคลที่เกี่ยวข้อง 
8. เพ่ือให้นักเรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด โดยไม่ขัดกับกฎหมายและ

วัฒนธรรมอันดีของสังคม   
9. เพ่ือให้นักเรียนความภูมิใจในท้องถิ่น และความเป็นไทย 
10. เพ่ือให้นักเรียนยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและความหลากหลาย 
11. เพ่ือให้นักเรียนมีสุขภาวะทางร่างกายและและสุขภาพจิตที่ดี 

          12. เพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนักเรียนในกลุ่มเสี่ยงให้มีแนวโน้มที่ดีขึ้น 
          13. เพ่ือสร้างจิตส านึกให้นักเรียน ปฏิบัติตนให้อยู่ในระเบียบวินัยของโรงเรียน ของสังคม 
          14. เพ่ือให้โอกาสนักเรียนกลุ่มเสี่ยงที่หลงผิดกลับมาปฏิบัติตนที่เหมาะสมเป็นที่ยอมรับของเพ่ือนๆ  
และสังคมต่อไป 
 
3. เป้าหมาย  
  เชิงคุณภาพ  
 1. นักเรียนชั้นม.1 และ ม.4 ได้รับการเยี่ยมบ้าน และได้รับการดูแลตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
ครูที่ปรึกษา กับผู้ปกครองสร้างความสัมพันธ์กันเพ่ือร่วมกันดูแลนักเรียนระหว่างโรงเรียนกับบ้าน ครูมีข้อมูล
นักเรียน เพ่ือเป็นข้อมูลพื้นฐานในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 2. นักเรียนชั้นม.1 และ ม.4 รับทราบการปฏิบัติตนเพ่ือให้อยู่ในกฏระเบียบของโรงเรียนสตรีปากพนัง
สามารถด าเนินชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข และเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้อื่นตามค่านิยมหลัก 12 ประการ 
         3. สร้างความเข้าใจให้ตรงกันระหว่างผู้ปกครอง โรงเรียน นักเรียน ครู และบุคคลที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับ
การเรียนและการอยู่ร่วมกันในโรงเรียน ผู้อ านวยการโรงเรียน ครู และผู้ปกครองได้พบปะพูดคุยกันเพ่ือร่วมกัน
ดูแลนักเรียน 
         4. สร้างให้นักเรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด โดยไม่ขัดกับกฎหมายและ
วัฒนธรรมอันดีของสังคม  
         5. สร้างจิตส านึกให้นักเรียน ปฏิบัติตนให้อยู่ในระเบียบวินัยของโรงเรียน ของสังคม ให้โอกาสนักเรียน
กลุ่มเสี่ยงที่หลงผิดกลับมาปฏิบัติตนเหมาะสมเป็นที่ยอมรับของเพ่ือนๆ และสังคมต่อไป 
 เชิงปริมาณ  
 1. นักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ร้อยละ 100 ได้รับการเยี่ยมบ้าน  
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 2. นักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ร้อยละ 100 รับทราบการปฏิบัติตนเพ่ือให้อยู่ในกฎระเบียบ ของ
โรงเรียนสตรีปากพนัง ร้อยละ 90 สามารถด าเนินชีวิตอยู่ในโรงเรียนได้อย่างมีความสุข และเป็นแบบอย่างที่ดี
แก่ผู้อื่นตามค่านิยมหลัก 12 ประการ 
 3. นักเรียน ร้อยละ 100 มีความเข้าใจให้ตรงกันระหว่างโรงเรียน กับผู้ปกครอง และครู เกี่ยวกับการ
เรียนและการอยู่ร่วมกันในโรงเรียน 
 4. นักเรียน ร้อยละ 80 มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด โดยไม่ขัดกับกฎหมาย
และวัฒนธรรมอันดีของสังคม  
 5. นักเรียน ร้อยละ 80 มีจิตส านึกที่ด ีปฏิบัติตนให้อยู่ในระเบียบวินัยของโรงเรียน ของสังคม กลับมา
ปฏิบัติตนเหมาะสมเป็นที่ยอมรับของเพ่ือนๆ และสังคม 

4. วิธีด าเนินการและระยะเวลาด าเนินการ 
วิธีการ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

ขั้น PLAN 
1. ศึกษาข้อมูลการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือ
ผู้เรียนที่ผ่านมา น าข้อมูลมาปรับปรุงระบบให้สามารถดูแล
นักเรียนได้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ 
2. เขียนโครงการเสนอผู้บริหารเพื่อพิจารณาอนุมัติ 

ต.ค. 64 
หัวหน้ากลุ่มกิจการ
นักเรียนและคณะ 

ขั้น DO 
1. แต่งตั้งหัวหน้าระดับชั้นและครูที่ปรึกษา มอบหมาย
นักเรียนให้อยู่ในความรับผิดชอบ 
2. จัดประชุมหัวหน้าระดับชั้นและครูที่ปรึกษา ท าความ
เข้าใจและร่วมวางระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน  

-  กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียนในที่ปรึกษา ม.1 และ ม.4 
    -  กิจกรรมปฐมนิเทศ และอบรมคุณธรรม จริยธรรม
ส าหรับนักเรียนเข้าเรียนใหม่ชั้น ม.1 และ ม.4 
    -  กิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน ชั้น ม.1-6 
     ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ.2564  
     ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2565 
    -  กิจกรรมอบรมคุณธรรม จริยธรรม นักเรียนทุก
ระดับชั้น 
    -  กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์เพื่อพัฒนาคุณลักษณะ       
อันพึงประสงค์ 

 
 
 
 
 

พ.ค. 65 
พ.ค. 65 

 
ภาคเรยีนที่ 2/64 
ภาคเรียนที่ 1/65 

 
ตลอดปีการศึกษา 

 
ตลอดปีการศึกษา 

 

 
หัวหน้ากลุ่มกิจการ
นักเรียนและคณะ 

ขั้น CHECK  
1. นิเทศ ติดตาม ทบทวนการด าเนินกิจกรรมตามโครงการ
ภาคเรียนละ 1 ครั้ง 

เม.ย., ก.ย. 65 
หัวหน้ากลุ่มกิจการ

นักเรียน 

ขั้น ACTION 
1. วัดและประเมินผลการด าเนินงานโครงการและความพึง
พอใจของผู้เกี่ยวข้อง 
 

ก.ย. 65 

หัวหน้ากลุ่มกิจการ
นักเรียนและคณะ 
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ขั้น ACTION (ต่อ) 
2. จัดท ารายงานการด าเนินโครงการเสนอต่อผู้บริหารและ
น าผลการด าเนินงานไปปรับใช้ในการด าเนินโครงการครั้ง
ต่อไป 

5. งบประมาณด าเนินการ   ใช้งบประมาณด าเนินการทัง้สิ้น 73,802 บาท  มีรายละเอียด ดังนี้ 
รายการ จ านวนเงิน(บาท) แหล่งงบประมาณ 

1. ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานเยี่ยมบ้านนักเรียน  
ชั้น ม.1 และ ม.4 

 
16,800 

 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

2. ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศส าหรับ
นักเรียนเข้าเรียนใหม่ชั้น ม.1 และ ม.4 

 
43,430 

 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

3. ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน   
(นักเรียน ชั้น ม.1 - ม.6) 

 
9,511 

 
อุดหนุนรายหัว 

4. ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมอบรมคุณธรรม 
จริยธรรม (นักเรียน ชั้น ม.1 - ม.6) 

 
7,200 

 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

5. ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์เพื่อ
พัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (อุปกรณ์ท าความ
สะอาด) 

 
- 

 
ฝ่ายบริหารทั่วไป 

รวม (เจ็ดหม่ืนสามพันแปดร้อยสองบาทถ้วน) 73,802  

หมายเหตุ  ค่าใช้จ่ายข้างต้นสามารถถัวเฉลี่ยจ่ายได้ 

กิจกรรมที่ 1   :   ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานเยี่ยมบ้านนักเรียน ชั้น ม.1 และ ม.4  

ที ่ รายการ 
จ านวน 

(ระบุหน่วย) 
ราคา 

ต่อหน่วย 
รวม 

จ านวนเงิน 

1 
ค่าเดินทางเยี่ยมบ้านนักเรียนรายบุคคล  
ม.1 และ ม.4  

420 คน 40 16,800 

รวม 16,800 

กิจกรรมที่ 2   : ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศส าหรับนักเรียนเข้าเรียนใหม่ชั้น ม.1 และ ม.4 

ที ่ รายการ 
จ านวน 

(ระบุหน่วย) 
ราคา 

ต่อหน่วย 
รวม 

จ านวนเงิน 
1 ค่าตอบแทนพระวิทยากร 2 วัด (ม.1,ม.4) 2 รูป 1,200 2,400 
2 ค่าบ ารุงสถานที่  2 วัด (ม.1,ม.4) 2 วัด 1,000 2,000 
3 อาหารว่างนักเรียน และครู 1 วัน วันละ 2 

มื้อๆละ 15 บาท (ไปวัด) 
- นร.ม.1  
- ครู ม.1  
- ฝ่ายกิจการนักเรียน  

 
 

280 คน 
16 คน 
2 คน 

 
 

30 
30 
30 

 
 

8,400 
480 
60 
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ที ่ รายการ 
จ านวน 

(ระบุหน่วย) 
ราคา 

ต่อหน่วย 
รวม 

จ านวนเงิน 
4 อาหารว่างนักเรียน และครู 1 วัน วันละ 2 

มื้อๆละ 15 บาท (ไปวัด) 
- นร.ม.4  
- ครู ม.4  
- ฝ่ายกิจการนักเรียน  

 
 

140 คน 
6 คน 
2 คน 

 
 

30 
30 
30 

 
 

4,200 
180 
60 
 

5 
 
 
 
 
 

อาหารว่างนักเรียน และครู 1 วัน วันละ 1 
มื้อๆละ 15 บาท (ที่ ร.ร.) 
- นักเรียนทั้งหมด 
- ครูที่ปรึกษา 
- ฝ่ายกิจการนักเรียน 

 

420 คน 
22 คน 
8 คน 

 

15 
15 
15 

 

6,300 
330 
120 

 

6 อาหารกลางวัน 1 มื้อ (ไปวัด) มือ้ละ 40 บาท 
- นร.ม.1 และ นร.ม.4 
- ครูที่ปรึกษา ม.1 และ ม.4 
- ฝ่ายกิจการนักเรียน 

 
420 คน 
22 คน 

        8 คน 

 
40 
40 
40 

 
16,800 

880 
320 

7 ป้ายไวนลิบอกงาน 1 แผ่น 150 900 
รวม 43,430 

กิจกรรมที่ 3 :  ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน ชั้น ม.1-6  

ที่ รายการ 
จ านวน 

(ระบุหน่วย) 
ราคา 

ต่อหน่วย 
รวม 

จ านวนเงิน 
1 อาหารว่าง / เครื่องดื่ม ส าหรับผู้ปกครอง ครู และบุคลากร

ทางการศึกษา และกรรมการสถานศึกษา 
- ผู้ปกครองนักเรียน  
- ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
- กรรมการสถานศึกษา 

 
 

1,038 คน 
76 คน 
1 คน 

 
 
3 
3 

500 

 
 

3,114 
228 
500 

2 ป้ายไวนลิประชุมผูป้กครอง ครั้งที่ 1 1 ผืน 150 900 
 ประชุมผู้ปกครองครั้งที่ 1 (ภาคเรียน2/2564)   4,742 
1 อาหารว่าง / เครื่องดื่ม ส าหรับผู้ปกครอง ครู และบุคลากร

ทางการศึกษา และกรรมการสถานศึกษา 
- ผู้ปกครองนักเรียน  
- ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
- กรรมการสถานศึกษา 

 
 
 

1,147 คน 
76 คน 
1 คน 

 
 
 
3 
3 

500 

 
 
 

3,441 
228 
500 

2 ป้ายไวนลิประชุมผูป้กครอง ครั้งที่ 2 1 ผืน 150 900 
 ประชุมผู้ปกครองครั้งที่ 2 (ภาคเรียน1/2565)   4,769 

รวม (เก้าพันเก้าร้อยสิบเก้าบาทถ้วน) 9,511 
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กิจกรรมที่ 4 :   ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมอบรมคุณธรรม จริยธรรม (นักเรียน ชั้นม.1 - ม.6)   

ที ่ รายการ 
จ านวน 

(ระบุหน่วย) 
ราคา 

ต่อหน่วย 
รวม 

จ านวนเงิน 

1 การจัดกิจกรรมอบรมคุณธรรม จริยธรรม นักเรียน   
 
 

2 
 
 
 
 
 
 

ภาคเรียนที่ 2/2564 
ค่าตอบแทนวิทยากร 1 คน/ครั้ง (6 ระดับชั้น) 
ม.1 วิทยากร  1 คน จากรพ. หรือสถานีต ารวจ 
ม.2 วิทยากร  1 คน จากรพ. หรือสถานีต ารวจ 
ม.3 วิทยากร  1 คน จากรพ. หรือสถานีต ารวจ 
ม.4 วิทยากร  1 คน จากรพ. หรือสถานีต ารวจ 
ม.5 วิทยากร  1 คน จากรพ. หรือสถานีต ารวจ 
ม.6 วิทยากร  1 คน จากรพ. หรือสถานีต ารวจ 

6 คน 
 
 
 
 
 
 

600 
 
 
 
 
 
 

 

3,600 
 
 
 
 
 
 

3 
 
 
 
 
 

ภาคเรียนที่ 1/2565 
ค่าตอบแทนวิทยากร 
ม.1 วิทยากร  1 คน จากรพ. หรือสถานีต ารวจ 
ม.2 วิทยากร  1 คน จากรพ. หรือสถานีต ารวจ 
ม.3 วิทยากร  1 คน จากรพ. หรือสถานีต ารวจ 
ม.4 วิทยากร  1 คน จากรพ. หรือสถานีต ารวจ 
ม.5 วิทยากร  1 คน จากรพ. หรือสถานีต ารวจ 
ม.6 วิทยากร  1 คน จากรพ. หรือสถานีต ารวจ 

 
6 คน 

 
 
 

 
600 

 
 
 

 
 
 

3,600 
 
 

รวม 7,200 

กิจกรรมที่  5  :   ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์เพื่อพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์  

ที ่ รายการ 
จ านวน 

(ระบุหน่วย) 
ราคา 

ต่อหน่วย 
รวม 

จ านวนเงิน 
1 น้ ายาขัดห้องน้ า 12 ขวด 

เบิกจากฝ่ายบริหารทั่วไป 

2 น้ ายาเช็ดกระจก 12 ขวด 
3 น้ ายาถูพ้ืน 12 ขวด 
4 ถุงด าขนาดกลาง 2 โหล 
5 ไม้กวาดดอกหญ้าด้ามพลาสติก 12 อัน 
6 ไม้กวาดก้านมะพร้าวไม่ตัดปลาย 12 อัน 
7 ที่ถูพ้ืนด้ามอลูมิเนียมพร้อมเส้นด้าย 12 อัน 
8 แปรงขัดโถส้วม 12 อัน 
9 แปรงถูพ้ืนด้ามไม้ไนล่อน 12 อัน 
10 ที่โกยขยะพลาสติกมีด้าม 12 อัน 

รวม  
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6. การประเมินผล 
ตัวชี้วัดสภาพความส าเร็จ วิธีประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัด 

1.นักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ร้อยละ 100 ได้รับ
การเยี่ยมบ้าน  
2.นักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ร้อยละ 10 รับทราบ
การปฏิบัติตนเพ่ือให้อยู่ในกฎระเบียบของ
โรงเรียนสตรีปากพนัง และร้อยละ 90 สามารถ
ด าเนินชีวิตอยู่ในโรงเรียนได้อย่างมีความสุข และ
เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้อ่ืนตามค่านิยมหลัก 12 
ประการ 
3.นักเรียน ร้อยละ 100 มีความเข้าใจให้ตรงกัน
ระหว่างโรงเรียน กับผู้ปกครอง และครเูกี่ยวกับ
การเรียนและการอยู่ร่วมกันในโรงเรียน 
4. นักเรียน ร้อยละ 80 มีคุณลักษณะและ
ค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด โดยไม่ขัด
กับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม  
5. นักเรียน ร้อยละ 80 มีจิตส านึกที่ด ีปฏิบัติตน
ให้อยู่ในระเบียบวินัยของโรงเรียน ของสังคม 
กลับมาปฏิบัติตนเหมาะสมเป็นที่ยอมรับของ
เพ่ือนๆ และสังคม.  

- สอบถาม 
- ส ารวจ 
- สัมภาษณ์ 

- แบบสอบถาม 
- แบบส ารวจ 
- แบบสัมภาษณ์ 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
เมื่อด าเนินโครงการแล้วเสร็จ คาดว่าโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนจะสามารถดูแลนักเรียนอย่าง

ทั่วถึง และมีประสิทธิภาพ  นักเรียนเป็นคนเก่ง  ดี และมีความสุข ตามเป้าหมายที่ก าหนด   
 
 
 

              
 ลงชื่อ.................................................ผู้เสนอโครงการ  ลงชือ่................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
        (นางสาวมนทิพย์   คงแก้ว)                                     (นายอ านาจ  สุขห่อ) 
          ครูโรงเรียนสตรีปากพนัง                               รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ 
             1 ตุลาคม 2564                             1 ตุลาคม 2564               

  
 
 

     ลงชื่อ.................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                (นางจิราพร    รตันกุล) 
         ผู้อ านวยการโรงเรียนสตรีปากพนัง 

                                       1 ตุลาคม 2564 


