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ชื่อโครงการ  :  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ความสอดคล้องตามนโยบายและกลยุทธ์ของสพฐ. : นโยบายที่ 1,2,3 
ความสอดคล้องกับกลยุทธ์ของโรงเรียน : กลยุทธ์ที่ 1,2,3,5,6,7  
ผู้รับผิดชอบ  : นางวาสนา  ตันมูล, นางประภากร พรหมโสภา, นางสาวจิตรลดา  ยุงไธสง 
ระยะเวลา :  ตลอดปีการศึกษา 
สถานที ่ :  โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา  อ าเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 
งบประมาณ :   32,000  บาท  
ลักษณะโครงการ :  โครงการใหม่      โครงการต่อเนื่อง  
 
Plan (P) 

1.  หลักการและเหตุผล : 
การจัดการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาตินั้น ครูต้องพัฒนาตน      

เพ่ือเพ่ิมพูนทักษะความรู้ให้เท่าทันเทคโนโลยีในยุคดิจิทัลและสภาวการณ์โลกปัจจุบันและกิจกรรมการเรียนรู้
ให้สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 
2551  เพ่ือส่งเสริมการฝึกทักษะทางสังคมอย่างหลากหลายแก่ผู้เรียน  กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา จึงจัดท าโครงการเสริมสร้างคุณภาพการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม อันเป็นส่วนส าคัญในการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  

2. วัตถุประสงค์  
1) เพ่ือเสริมสร้างคุณภาพการจัดการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและ 

วัฒนธรรม ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
  2) เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้หลักการของพระรัตนตรัย และเข้าถึงหลักธรรมอย่างถ่องแท้ 
สามารถสอบผ่านธรรมศึกษา ชั้นตรี  ชั้นโท  ชั้นเอก ได้ตามล าดับ 
  3) เพ่ือเสริมสร้างคุณลักษณะของความเป็นไทย มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และสามารถ 
น าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการด ารงชีวิตได้อย่างเหมาะสม 

  

3. เป้าหมาย 
 3.1 ด้านปริมาณ 
  1) นักเรียนร้อยละ 80  มีการระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรมที่สูงขึ้น 
  2) นักเรียนร้อยละ 80 มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 สามารถแข่งขันทักษะวิชาการใน
ระดับต่างๆได้ตามศักยภาพ 
                     3) ครูร้อยละ 100  มีวัสดุส านักงานท่ีจ าเป็นเอื้อต่อการปฏิบัติงานและใช้พัฒนาสื่อในการ
จัดการเรียนรู้   
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        3.2 ด้านคุณภาพ 
  1) นักเรียนได้พัฒนาการเรียนรู้จากสื่ออุปกรณ์ที่เหมาะสมมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น 
  2) นักเรียนได้พัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21   สามารถแข่งขันทักษะวิชาการใน
ระดับต่างๆได้ตามศักยภาพ 
                     3) ครูใช้วัสดุส านักงานในการปฏิบัติงานและการจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  4) นักเรียนมีความรู้คู่คุณธรรม สามารถเรียนรู้อย่างมีความสุข ได้รับการพัฒนาตามศักยภาพ 
 
4.  กิจกรรมในโครงการ 

กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์เฉพาะ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
1. กิจกรรม พัฒนาคุณภาพการ
จัดการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 
 
 

1. เพ่ือจัดหาสื่อ วัสดุ ในการ
จัดการเรียนรู้ให้แก่ครู  
2. นักเรียนเกิดการพัฒนาและ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สูงขึ้น 

1. ร้อยละของครูมีการผลิตสื่อ 
อุปกรณ์ในการจัดการเรียนรู้ 
2. ร้อยละของนักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 

2. กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม  
 

1. เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนทั้ง 6 สาระให้สูงขึ้น 
2. นักเรียนได้พัฒนาตนเองเพ่ือ
เพ่ิมขีดการแข่งขันมากขึ้น 

1. ร้อยละของนักเรียนทุก
ระดับชั้น มีการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
2. ร้อยละของนักเรียนเข้าร่วม
การแข่งขันมากข้ึน 

3.กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพ
นักเรียนด้านการแข่งขันทักษะ
ทางสังคมศึกษา  

เพ่ือส่งเสริมการพัฒนานักเรียนให้
เตรียมความพร้อมในการแข่งขัน
ทักษะทางสังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

ร้อยละความส าเร็จของนักเรียน  
ที่ส่งเข้าร่วมการประกวด/แข่งขัน  

4. กิจกรรม สอบธรรมศึกษา    
ชั้นตรี  ชั้นโท และชั้นเอก   

1. เพ่ือให้นักเรียนศรัทธาและเห็น
ความส าคัญของพระพุทธศาสนา 
 2. เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้ความ
เข้าใจในหลักธรรมค าสอนใน
พระพุทธศาสนา รู้หน้าที่ของชาว
พุทธและสามารถปฏิบัติตนได้
อย่างเหมาะสม 

1. ร้อยละของจ านวนผู้เรียนที่
สอบผ่านธรรมศึกษาชั้นตรี ชั้นโท
และชั้นเอก                                                 
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DO (D) 

5. วิธีการด าเนินงาน 

1) ประชุมวางแผนขอบเขตการด าเนินงานโครงการ 
2) จัดท าโครงการ 
3) เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติและผู้บริหารสถานศึกษาอนุมัติโครงการ 
4) แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
5) ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน 
6) ด าเนินการตามแผนการด าเนินการในโครงการที่วางไว้ 5 กิจกรรม ดังนี้ 
   1.กิจกรรมการพัฒนาสื่ออุปกรณ์การเรียน เป็นการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ใช้จัดท าสื่อการสอน 

อุปกรณ์เอ้ืออ านวยความสะดวกในการจัดกิจกรรมต่างๆนอกเหนือจากกิจกรรมในแผนงาน เช่น การจัดป้าย
นิเทศในโอกาสต่างๆ การเข้าเล่มรายงาน การพิมพ์เกียรติบัตร การท าเอกสารเผลแพร่ต่างๆ 

2.กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เป็นกิจกรรมตอบปัญหา 5 สาระหลัก ได้แก่ สาระ
ศาสนาและวฒันธรรม   สาระหน้าที่พลเมือง วัฒนธรรมและการด าเนินชวีิต  สาระเศรษฐศาสตร์  สาระประวตัิศาสตร์ 
และสาระภูมิศาสตร์  ซึ่งจะมีการจัดแข่งขันตลอดทั้งปี แบ่งการแข่งขันเป็นระดับม.ตน้ และ ม.ปลาย 

3.กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพนักเรียนด้านการแข่งขันทักษะทางสังคมศึกษา โดยการฝึกอบรม
ทักษะทางสังคมของนักเรียนให้เกิดความช านาญ ให้สามารถน านักเรียนเข้าร่วมประกวดแข่งขันรายการต่างๆได้ เชน่ 
การตอบปัญหาทางกฎหมายในวันระพี การประกวดมารยาทไทย การประกวดบรรยายธรรม การประกวดโครงงาน
ประวัติศาสตร์  การประกวดโครงงานคุณธรรม การประกวดสวดมนต์หมู่สรภัญญะและการทกสอบวัดความรู้ทาง
เศรษฐศาสตร์ วัดความรู้ทางภูมศาสตร์ เป็นตน้ 

4.กิจกรรมการสอบธรรมศึกษา ปี 2563  เป็นการจัดสอนการเขียนกระทู้ธรรม โดยพระสงฆ์
มาแนะน าวิธีการท าข้อสอบธรรมศึกษา แก่นักเรียนก่อนการสอบจริง และจัดติวข้อสอบธรรมศึกษาชั้น ตรี โท  
เอก ต่อเนื่องจากปีที่แล้ว คือผู้ที่ผ่านการสอบชั้นใดจะจัดให้สอบในชั้นที่สูงขึ้น ผู้ที่ผ่านชั้นเอกแล้วไม่ต้องสอบอีก  
 

7) ประเมินผลการด าเนินงาน 
8) สรุปและรายงานผล 
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6. ระยะเวลาด าเนินการ   
 
ที ่

 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ระยะเวลาด าเนินการ (ให้ระบุวันที่) 
พ.ศ.2563  พ.ศ.2564 

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. 
1 ประชุมวางแผนขอบเขตการด าเนินงานโครงการ  15-16           
2 จัดท าโครงการ 21           
3 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ และผู้บริหาร

สถานศึกษาอนุมัติโครงการ 
22           

4 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 23           
5 ประชุมคณะกรรมการด าเนนิงาน  24           
6 ด าเนินการตามแผนที่ก าหนดไว ้ดังนี ้

1.กิจกรรมการพัฒนาสื่ออุปกรณ์การเรียน 
2.กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
3.กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพนักเรียน 
4.กิจกรรมการสอบธรรมศึกษา ปี 2563 

  

 1-
30 

 
 
 
 

 

  
 

1มิ.ย. 
1มิ.ย. 

 
 

-31 
-31 
 

 
 

 ม.ค 
มี.ค 

1พ.ย- 

 
 
 
 

30ธค. 

   

7 ประเมินผลการด าเนนิงาน          1กพ.-  15มีค. 
8 สรุปและรายงานผล          1กพ.-  15มีค. 

 

7. งบประมาณที่ได้รับทั้งสิ้น : ... 32,000  .. บาท 

  - เงินอุดหนุนรายหัว   32,000  บาท 
  - เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  .......... บาท 
  - อ่ืนๆ  ........................ บาท 
 
 
 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ เงินนอก

งบประมาณ 

รวม 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม  

1 กิจกรรมพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

- ค่าวัสดุ อุปกรณ์ส านักงาน 

- ค่าซ่อมแซม(เครื่องพิมพ์ , คอมพิวเตอร์) 

 

 

 

10,000 

   

 

14,000 

 

 

14,000 

10,000 

 

  

 

 

24,000 
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ที ่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ เงินนอก

งบประมาณ 

รวม 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม  

2 กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

-ค่าวัสดุอุปกรณ์(กระดาษA4 /เกียรติบัตร) 

-เงินรางวัลการแข่งขัน 

 

 

 

 

1,500 

  

 

 

1,500 

 

 

 

1,500 

1,500  

 

 

 

 

3,000 

3 กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพนักเรียน 

-ค่าวัสดุ อุปกรณ์ในการท าโครงงานฯ 

-ค่าอาหาร 

 

 

1,200 

  

3,800 

 

3,800 

1,200 

  

5,000 

4 กิจกรรมการสอบธรรมศึกษา     -   - 

รวม 32,000   32,000 

 
8. สถานที่ด าเนินการ  โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา   
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางวาสนา  ตันมูล  ,นางประภากร   พรหมโสภา    นางสาวจิตรลดา  ยุงไธสง    
10. บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   กลุ่มงานบริหารวิชาการ     
 
Check (C) 
 
11. การประเมินผล  แบบประเมินความพึงพอใจ  รายงานผลการปฏิบัติงาน  รายงานผลการด าเนินกิจกรรม 
 
Act (A) 
 
12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 12.1 ผลลัพธ์ 
                     1) ครูมีสื่อ วัสดุ ที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนการสอน 
  2) กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ฯ มีวัสดุในส านักงานเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน 
  3) นักเรียนได้รับการพัฒนาศักยภาพในการแข่งขันทักษะทางสังคมศึกษา 
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  4) นักเรียนได้รับการพัฒนาความรู้ทางพระพุทธศาสนา สามารถผ่านนักธรรมชั้น ตรี  โท เอก  
12.2 ผลผลิต 
          1) ครูมีการพัฒนาสื่อ และใช้อุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้มีวัสดุส านักงานเพียงพอ 

ต่อการปฏิบัติงาน ที่เอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
  2) นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรมที่สูงขึ้น 
  3) นักเรียนมีทักษะในการเรียนรู้อย่างหลากหลาย  
                     4) นักเรียนผ่านการสอบนักธรรมชั้นตรี  โท  เอก ได้ตามล าดับ  
 12.3 ผลกระทบ 
  1) นักเรียนได้เรียนรู้จากสื่อที่ครูและนักเรียนร่วมกันพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ 
  2) นักเรียนมีนิสัยความใฝ่รู้ใฝ่เรียนมากขึ้น 
  3) ครู นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจในการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีข้ึน 
  4) นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างสงบสุข 
13.   งบอุดหนุนรายหัว  งบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  อ่ืนๆ ........................................ 

ผู้เสนอโครงการ 

   

(นางวาสนา   ตันมูล) 
ต าแหน่ง  ครู 

   ผู้เห็นชอบโครงการ    ผู้เห็นชอบโครงการ 

   

   (นางประภากร    พรหมโสภา)                (นางฐปนีย์  นารี)  
   หัวหน้ากลุ่มสาระสังคมศึกษา ฯ  รองผู้อ านวยการโรงเรียนฝ่ายวิชาการ 

   

 เห็นควรอนุมัติ   เห็นควรอนุมัติ 

   

(นางวรงค์นุช       ก้อนตาล)   (นายณัฐพนธ์       หล้าชาญ) 
หัวหน้างานแผนงานงบประมาณ  รองผู้อ านวยการฝ่ายอ านวยการแผนงานงบประมาณ 

   

 อนุมัติ  ไม่อนุมัติ เพราะ.......................................... 

   

(นายบดินทร์      นารถโคษา) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษ 
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ชื่อโครงการ  : วันส าคัญของชาติ ตามรอยศาสตร์พระราชา พัฒนาจริยธรรม 
ความสอดคล้องตามนโยบายและกลยุทธ์ของสพฐ. : นโยบายที่ 1,2,3 
ความสอดคล้องกับกลยุทธ์ของโรงเรียน : กลยุทธ์ที่ 1,2,3,5,6,7 
ผู้รับผิดชอบ  : นางจิราวรรณ  วัฒนสุระ , นางลักขณา ศรีมามาศ , นางสาวสุพิชชาเอ้ือารีย์กุล, 
                       นางสิริลักษณ์  แว่นเรืองรอง ,นางสาวศิริวรรณ  แพงดวงแก้ว 
ระยะเวลา :  ตลอดปีการศึกษา 
สถานที ่ :  โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา  อ าเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 
งบประมาณ :   38,000 บาท 
ลักษณะโครงการ :  โครงการใหม่      โครงการต่อเนื่อง  
 
Plan (P) 
1.  หลักการและเหตุผล : ประเทศไทยมีสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นสถาบันหลักที่ส าคัญยิ่ง ปวงชนชาวไทย
จึงจัดให้มีพิธีการถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
พระบรมราชินี อย่างต่อเนื่องเสมอมา อันจะเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ สืบต่อไปถึงบุตรหลานคนรุ่นหลังต่อไป  อนึ่งการแสดงออกถึงความกตัญญูต่อ มารดา บิดา  
โดยยึดเอาวันเฉลิมพระชมพรรษาของพระบาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช พระมหากษัตริย์ผู้ทรง
เปรียบเสมือนพ่อของแผ่นดิน เป็นวันพ่อแห่งชาติ และวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จระนางเจ้าสิริกิต์ 
พระบรมราชินี เป็นวันแม่แห่งชาติ  พสกนิกรชาวไทยได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีด้วยอีกวาระหนึ่ง อีกทั้งยัง
น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ที่ทรงพระราชทานไว้ให้เป็นมรดกทางสังคม จึงสมควรสืบสาน เดิน
ตามรอยศาสตร์พระราชา เพื่อการพัฒนาชาติที่ยังยืนสืบไป  โรงเรียนจึงจ้องจัดกิจกรรมต่างๆเพ่ือสร้าง
แบบอย่างที่ดี สร้างประสบการณ์ให้แก่นักเรียนให้สามารถน าไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 

2. วัตถุประสงค์  
1) เพ่ือเทิดทูนสถาบันชาติ  ศาสนา  และพระมหากษัตริย์  
2) เพ่ือเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา  28 

กรกฎาคม  2563   
3) เพ่ือให้คณะผู้บริหาร  ครู  นักเรียน  และบุคลากรทางการศึกษาได้น้อมร าลึกในพระมหา

กรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์พระบรมราชินีนาถ  และ
แสดงความจงรักภักดีเป็นราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  และพระนางเจ้าสุทธิดา พระบรม
ราชินี ที่ได้สร้างคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติอย่างอเนกอนันต์  

4) เพ่ือให้นักเรียน มีคุณลักษณะของความเป็นไทย มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และสามารถน า 
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการด ารงชีวิตประจ าวันได้อย่างเหมาะสม 

5) เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้อย่างเหมาะสม 
  



186 
 

3.  เป้าหมาย : 
  ด้านปริมาณ   

 1) คณะผู้บริหาร  ครู  บุคลากร และนักเรียนร้อยละ 90  ได้ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา  
  2) คณะผู้บริหาร  ครู  บุคลากร และนักเรียนร้อยละ 90  ได้ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ 
สมเด็จพระพระบรมราชินี  เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา  
  3) นักเรียน ร้อยละ 100 ได้ร่วมแสดงออกถึงความจงรักภักดี ต่อสถาบัน ชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ 
  4) นักเรียนร้อยละ 90 ของผู้ผ่านการอบรม สามารถน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาปรับใช้ในชีวิตประจ าวัน 
  5) นักเรียนร้อยละ 95 ของผู้เข้ารับการอบรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม  ปฏิบัติตนตาม
มารยาทไทยได้ถูกต้องและสามารถใช้ชีวิตร่วมกับสังคมได้อย่างสงบสุข 
 ด้านคุณภาพ  

 คณะผู้บริหาร  ครู  บุคลากร และนักเรียนได้รับการปลูกฝังให้เป็นพลเมืองทีดี่ มีคุณภาพชีวิต
ที่ดี สามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างสงบสุข   

4.  กิจกรรมในโครงการ 
กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์เฉพาะ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

1.กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว 

1. เพ่ือเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยู่หัวมหา
วชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร  
2.เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนได้
แสดงออกถึงการยึดมั่นในการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข  

-ร้อยละของผู้เรียนที่ร่วมกิจกรรม
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยู่หัวมหาวชิราลง
กรณบดินทรเทพยวรางกูร 
 -ร้อยละของผู้เรียนที่ร่วม
แสดงออกถึงการยึดมั่นในการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข 

2.กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ  
(เฉลิมพระชนม์พรรษาสมเด็จ 
พระนางเจ้าสิริกิต ์พระบรมราชินีนาถ) 

 เพ่ือปลูกฝังค่านิยมความกตัญญู
ต่อบุพการี ผู้มีพระคุณ เชิดชู
สถาบันชาติ เทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย์  

ร้อยละของผู้เรียนที่ร่วมกิจกรรม
แสดงออกถึงความกตัญญูต่อ
บุพการี ผู้มีพระคุณ เชิดชูสถาบัน
ชาติ เทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย์ 

3.กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ  
(เฉลิมพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่ 9) 

 เพ่ือปลูกฝังค่านิยมความกตัญญู
ต่อบุพการี ผู้มีพระคุณ เชิดชู
สถาบันชาติ เทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย์  

ร้อยละของผู้เรียนที่ร่วมกิจกรรม
แสดงออกถึงความกตัญญูต่อ
บุพการี ผู้มีพระคุณ เชิดชูสถาบัน
ชาติ เทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย์ 
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4.กิจกรรมเสริมสร้างพฤติกรรมตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
 

 เพ่ือให้นักเรียน ตระหนักถึง
ความส าคัญของความพอเพียงโดย
น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงของในหลวงรัชกาลที่ 9 
มาประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต    

ร้อยละของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
 

5. กิจกรรมการประกวดมารยาทไทย เพ่ือฝึกฝนให้นักเรียนสามารถ
ปฏิบัติตามมารยาทไทยอันเป็น
เอกลักษณ์ของชาติไทย 

ร้อยละของนักเรียนที่ผ่านการ
ฝึกอบรมมารยาทไทย 

DO (D) 

5. วิธีการด าเนินงาน 

1) ประชุมวางแผนขอบเขตการด าเนินงานโครงการ 
2) จัดท าโครงการ 
3) เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติและผู้บริหารสถานศึกษาอนุมัติโครงการ 
4) แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
5) ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน 
6) ด าเนินการตามแผนการด าเนินการในโครงการที่วางไว้ 5 กิจกรรม ดังนี้ 

1. กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  มีดังนี้ 
1) จัดพิธีลงนามถวายพระพร ถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ 
2) ประธานถวายพานพุ่มเงิน พานพุ่มทอง   
3) ประธานเปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ   
4) ประกวดจัดบอร์ดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว   
5) กิจกรรมจิตอาสาบ าเพ็ญสาธารณประโยชน์  

  2. กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี   มีดังนี้ 
1) จัดโต๊ะลงนามถวายพระพร  
2) ประกวดจัดบอร์ดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ  พระบรมราชินี  
3) กิจกรรมจิตอาสาบ าเพ็ญสาธารณประโยชน์  

 3. กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 
1) จัดพิธีลงนามถวายพระพร ถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ 
2) ประธานถวายพานพุ่มเงิน พานพุ่มทอง   
3) ประธานเปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ   
4) ประกวดจัดบอร์ดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว   
5) กิจกรรมจิตอาสาบ าเพ็ญสาธารณประโยชน์  
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 4. กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ  
  1)  จัดประกวดป้ายนิเทศ  ประกวดเรียงความ  
  2) จัดนิทรรศการ พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9  

ในฐานะผู้มีพระคุณต่อชาติ  ผู้ได้รับยกย่องเป็นบิดาแห่งดินของโลก หรือวันดินโลก   
  5. กิจกรรมเสริมสร้างพฤติกรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

เป็นกิจกรรมในโครงการสถานศึกษาพอเพียงที่มุ่งพัฒนานักเรียนให้มีพฤติกรรมใช้ 
ชีวิตแบบพอเพียง โดยจัดให้นักเรียนได้ศึกษาแหล่งเรียนรู้โดยศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ จังหวัดสกลนคร ในภาคเรียนที่ 1  เพ่ือการพัฒนาต่อยอด และขยายกลุ่มผู้ที่จะพัฒนาพฤติกรรม
ตลอดปีการศึกษา 2562  

 6. กิจกรรมการประกวดมารยาทไทย  
     - ด าเนินการฝึกอบรมมารยาทไทย ให้แก่ตัวแทนนักเรียนในทุกระดับชั้น  

เพ่ือเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติตามมารยาทไทยที่ถูกต้องสวยงาม 
    - คัดเลือกนักเรียนเข้าร่วมประกวดมารยาทไทยในรายการต่างๆ ทั้งใน และ 

นอกสถานศึกษา     
             -ประกาศเกียรติคุณนักเรียนที่มีมารยาทดีเด่น เพ่ือเป็นแบบอย่างของนักเรียนอ่ืนๆ  
7) ประเมินผลการด าเนินงาน 
8) สรุปและรายงานผล 
 

6. ระยะเวลาด าเนินการ   
 
ที ่

 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ระยะเวลาด าเนินการ (ให้ระบุวันที่) 
พ.ศ.2563  พ.ศ.2564 

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. 
1 ประชุมวางแผนขอบเขตการด าเนินงานโครงการ  15-16           
2 จัดท าโครงการ 21           
3 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ และผู้บริหาร

สถานศึกษาอนุมัติโครงการ 
22           

4 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 23           
5 ประชุมคณะกรรมการด าเนนิงาน  24           
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ที ่

 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ระยะเวลาด าเนินการ (ให้ระบุวันที่) 
พ.ศ.2563  พ.ศ.2564 

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. 
6 ด าเนินการตามแผนที่ก าหนดไว ้ดังนี ้

1 กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
2. กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 
3. กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ  
4. กิจกรรมเสริมสร้างพฤติกรรมตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
5. กิจกรรมการประกวดมารยาทไทย 

 - 
  

 
27 
1 - 
 

 
 

 

 
11  
-

12 

   
 
 

1  -15- 

 
 
 
5 
 

   

7 ประเมินผลการด าเนนิงาน          1-  15 
8 สรุปและรายงานผล          1  15 

7. งบประมาณที่ได้รับทั้งสิ้น : ...38,000.... บาท 
  - เงินอุดหนุนรายหัว ......38,000......... บาท 
  - เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ................. บาท 
  - อ่ืนๆ  ......................... บาท 
 
 
    

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ เงินนอก

งบประมาณ 
รวม 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

1 กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

-ค่าวัสดุอุปกรณ์ 

   

15,000 

 

15,000 

  

15,000 

2 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ  

-ค่าวัสดุ อุปกรณ์ และของรางวัลแม่ดีเด่น 

-เงินรางวัลนางร าถวายพระพร 

-เงินรางวัลการประกวด 

 

 

 

6,000 

 

 

500 

 

8,500 

 

8,500 

500 

6,000 

  

 

15,000 

3 กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ (เฉลิมพระเกียรติ ร. 9) 

-ของรางวัลการประกวด 

 

 

 

3,000 

  

3,000 

  

3,000 
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ที ่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ เงินนอก

งบประมาณ 
รวม 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

4 กิจกรรมเสริมสร้างพฤติกรรมตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง  

      

5 การประกวดมารยาทไทย 

-ของรางวัลการประกวด 

  

5,000 

    

5,000 

รวมทั้งสิ้น 38,000  38,000 

 
8. สถานที่ด าเนินการ  โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา   
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ : นางจิราวรรณ  วัฒนสุระ , นางลักขณา ศรีมามาศ ,นางสาวสุพิชชา  เอ้ือารีย์กุล, 
                                นางสิริลักษณ์  แว่นเรืองรอง ,นางสาวศิริวรรณ  แพงดวงแก้ว 
10. บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   กลุ่มบริหารงานวิชาการ   กลุ่มกิจการนักเรียน  กลุ่มบริหารงาน 
                               บุคคล  และกลุ่มบริหารทั่วไป  
Check (C) 
11. การประเมินผล :  แบบประเมินความพึงพอใจ  และภาพกิจกรรมการด าเนินงาน  รายงานผลการด าเนินงาน 

Act (A) 
12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 12.1 ผลลัพธ์ : นักเรียนได้รับการปลูกฝังและเสริมสร้างวิถีพอเพียง มีคุณธรรม จริยธรรมที่ดีงาม     
มีความสมัครสมานสามัคค ี สันติวิธี ต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น  และยึดมั่นในการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  

12.2 ผลผลิต : นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม  มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรและค่านิยม
หลักของคนไทย 12 ประการ 
 12.3 ผลกระทบ (ด้านบวก) : ครูและนักเรียนเกิดความศรัทธาเชื่อมั่นต่อสถาบันชาติ  ศาสนา  
พระมหากษัตริย์  ด ารงชีวิตตอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างสันติสุข 
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13.   งบอุดหนุนรายหัว งบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน อ่ืนๆ ........................................ 
ผู้เสนอโครงการ 

   

(นางจิราวรรณ  วัฒนสุระ) 
ต าแหน่ง  ครู 

   

   ผู้เห็นชอบโครงการ    ผู้เห็นชอบโครงการ 

   

   (นางประภากร    พรหมโสภา)                (นางฐปนีย์  นารี)  
   หัวหน้ากลุ่มสาระสังคมศึกษา ฯ  รองผู้อ านวยการโรงเรียนฝ่ายวิชาการ 

   

 เห็นควรอนุมัติ   เห็นควรอนุมัติ 

   

(นางวรงค์นุช       ก้อนตาล)   (นายณัฐพนธ์       หล้าชาญ) 
หัวหน้างานแผนงานงบประมาณ  รองผู้อ านวยการฝ่ายอ านวยการแผนงานงบประมาณ 

   

 อนุมัติ  ไม่อนุมัติ เพราะ.......................................... 

   

(นายบดินทร์      นารถโคษา) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษ 

  



192 
 

ชื่อโครงการ  : อบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน 
ความสอดคล้องตามนโยบายและกลยุทธ์ของสพฐ. : นโยบายที่ 1,2,3 
ความสอดคล้องกับกลยุทธ์ของโรงเรียน : กลยุทธ์ที่ 1,2,3,5,6,7  
ผู้รับผิดชอบ  :  นางประภากร พรหมโสภา   
ระยะเวลา :  15 พฤษภาคม 2563 
สถานที ่ :  โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา  อ าเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 
งบประมาณ :  30,000  บาท  
ลักษณะโครงการ :      โครงการใหม่   โครงการต่อเนื่อง  
 
Plan (P) 

1. หลักการและเหตุผล :  ในสังคมโลกยุคดิจิตัลมักจะใช้เทคโนโลยีในชีวิตประจ าวันจนส่งผลร้าย 
ต่อความ สัมพันธ์ของมนุษย์ การอยู่ร่วมกันของคนในสังคมเริ่มเข้าสู่สังคมตัวใครตัวมัน คุณธรรม จริยธรรมที่ดี
งามถูกละเลยจนย่างเข้าสู่วิกฤต ความรักหวงแหนความเป็นสถาบันชาติ ศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์ 
ซึ่งเป็นสถาบันหลักของชาติ ก าลังถูกลืมเลือนลงไป ดังนั้นสถานศึกษาเป็นสถาบันที่เป็นส่วนส าคัญในการพัฒนา
ผู้เรียนให้มีความรักในสถาบันหลักของชาติยึดมั่นในการ ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ 
ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิด ที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติและพลเมืองโลกท่ีดี 
มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีคุณธรรมอัตลักษณ์มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา รับผิดชอบ 
ต่อครอบครัว ชุมชน และสังคมและประเทศชาติ ซื่อสัตย์สุจริต มัธยัสถ์อดออม โอบอ้อมอารีมีวินัย และรักษา
ศีลธรรม กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ได้เล็งเห็นความส าคัญจึงจัดให้มีการอบรมคุณธรรม 
จริยธรรมนักเรียนขึ้นก่อนจะเข้าสู่การเรียนรู้ในปีการศึกษา 2563 

2. วัตถุประสงค์  
1)  เพ่ือสร้างเจตคติให้นักเรียนมีความรักในสถาบันหลักของชาติยึดมั่นในการ ปกครองระบอบ 

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติท่ีดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิด ที่ถูกต้อง 
2) เพ่ือพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน ให้เป็นพลเมืองดีของชาติและพลเมืองโลกท่ีดีมีคุณธรรม  

จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีคุณธรรมอัตลักษณ์มีจิตสาธารณะ                 
3.  เป้าหมาย : 
  ด้านปริมาณ   

นักเรียนร้อยละ 95 ของผู้เข้ารับการอบรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม  มีเจตคติท่ีดีต่อบ้านเมือง 
มีความรักในสถาบันหลักของชาติยึดมั่นในการ ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข   

ด้านคุณภาพ  
นักเรียนได้รับการปลูกฝังให้เป็นพลเมืองทีดี่ มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยม 

ที่พึงประสงค์ มีคุณธรรมอัตลักษณ์ มีจิตสาธารณะ สามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างสงบสุข   
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4.  กิจกรรมในโครงการ 
กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์เฉพาะ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

 กิจกรรมอบรมคุณธรรม 
จริยธรรมนักเรียน 

เพ่ืออบรมพัฒนาคุณธรรม 
จริยธรรมส าหรับนักเรียน การ
น้อมน าหลักธรรมค าสอนของ
พระพุทธเจ้า มาปรับใช้ในชีวิต 

ร้อยละของนักเรียนที่ผ่านการ
อบรมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน 

DO (D) 

5. วิธีการด าเนินงาน 
1) ประชุมวางแผนขอบเขตการด าเนินงานโครงการ 

2) จัดท าโครงการ 
3) เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติและผู้บริหารสถานศึกษาอนุมัติโครงการ 
4) แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
5) ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน 
6) ด าเนินการตามแผนการด าเนินการในโครงการที่วางไว้  ดังนี้ 
     อบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน โดยมีพระวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับ  

- ความรักในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
- การปฏิบัติต่อคนรอบตัวตามหลักทิศ 6  
- การบริหารจิตและฝึกปฏิบัติตามหลักศีล  สมาธิ ปัญญา 
- การปฏิบัติตนตามค่านิยมที่พึงประสงค์ 12 ประการและ ฝึกตนเป็นคนมีจิตสาธารณะ 

                     - กิจกรรมสิ่งร้ายถวายวัด  ตั้งปณิธานความดี 
7) ประเมินผลการด าเนินงาน 
8) สรุปและรายงานผล 

6. ระยะเวลาด าเนินการ   
 
ที ่

 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ระยะเวลาด าเนินการ  
พ.ศ.2563  

ก.พ. มี.ค เมย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 
1 ประชุมวางแผนขอบเขตการด าเนินงานโครงการ  18           
2 จัดท าโครงการ 20           
3 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ และผู้บริหาร

สถานศึกษาอนุมัติโครงการ 
24           

4 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน  2-6          
5 ประชุมคณะกรรมการด าเนนิงาน     8        
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ที ่

 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ระยะเวลาด าเนินการ  
พ.ศ.2563  

ก.พ. มี.ค เมย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 
6 ด าเนินการตามแผนที่ก าหนดไว ้ดังนี ้

จัดอบรมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน 
    

15 
       

7 ประเมินผลการด าเนนิงาน    18        
8 สรุปและรายงานผล    18        

7. งบประมาณที่ได้รับทั้งสิ้น : ...30,000.... บาท 
  - เงินอุดหนุนรายหัว ............-........... บาท 
  - เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  .....30,000............ บาท 
  - อ่ืนๆ  ......................... บาท 
    

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ เงินนอก

งบประมาณ 
รวม 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

 ค่าอาหาร น้ าดื่มและอาหารว่างส าหรับ
นักเรียน 600 คนๆละ40 

 24,000  24,000  24,000 

 ค่าตอบแทนพระวิทยากร 4,000   4,000  4,000 

 ค่าวัสดุ อุปกรณ์   2,000 2,000  2,000 

รวมทั้งสิ้น 30,000  30,000 

 
8. สถานที่ด าเนินการ  โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา   
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ :นางประภากร พรหมโสภา 
10. บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   กลุ่มบริหารงานวิชาการ   กลุ่มกิจการนักเรียน  กลุ่มบริหารงาน 
                               บุคคล  และกลุ่มบริหารทั่วไป  
Check (C) 
11. การประเมินผล :  แบบประเมินความพึงพอใจ  และภาพกิจกรรมการด าเนินงาน  รายงานผลการด าเนินงาน 
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Act (A) 
12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

12.1 ผลลัพธ์ : นักเรียนมีความรักในสถาบันหลักของชาติยึดมั่นในการ ปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติท่ีดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิด ที่ถูกต้อง 

12.2 ผลผลิต : นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม  มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรและค่านิยม
หลักของคนไทย 12 ประการ 
 12.3 ผลกระทบ (ด้านบวก) : ครูและนักเรียนเกิดความศรัทธาเชื่อมั่นต่อสถาบันชาติ  ศาสนา  
พระมหากษัตริย์  ด ารงชีวิตตอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างสันติสุข 
 
13.   งบอุดหนุนรายหัว  งบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน อ่ืนๆ ........................................ 

ผู้เสนอโครงการ 

   

(นางประภากร   พรหมโสภา) 
หัวหน้ากลุ่มสาระสังคมศึกษา ฯ 

   

   ผู้เห็นชอบโครงการ    ผู้เห็นชอบโครงการ 

   

   (นางประภากร    พรหมโสภา)                (นางฐปนีย์  นารี)  
   หัวหน้ากลุ่มสาระสังคมศึกษา ฯ  รองผู้อ านวยการโรงเรียนฝ่ายวิชาการ 

   

 เห็นควรอนุมัติ   เห็นควรอนุมัติ 

   

(นางวรงค์นุช       ก้อนตาล)   (นายณัฐพนธ์       หล้าชาญ) 
หัวหน้างานแผนงานงบประมาณ  รองผู้อ านวยการฝ่ายอ านวยการแผนงานงบประมาณ 

   

 อนุมัติ  ไม่อนุมัติ เพราะ.......................................... 

   

(นายบดินทร์      นารถโคษา) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษ 

 


