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ชื่อโครงการ  : ส่งเสริมระเบียบวินัยและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (กิจกรรมไหว้ครู) 
ความสอดคล้องตามนโยบายและกลยุทธ์ของสพฐ. : นโยบายที่ 1,3,4 
ความสอดคล้องกับกลยุทธ์ของโรงเรียน : กลยุทธ์ที่ 3,4 
ผู้รับผิดชอบ  :  นายสมคิด  กองจันทร์ดี 
ระยะเวลา :  ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2563 
สถานที ่  :  โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 
งบประมาณ :  งบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 10,000 บาท                                                                           
ลักษณะโครงการ :    โครงการใหม่    โครงการต่อเนื่อง  
 
Plan (P) 

1.  หลักการและเหตุผล : 
กิจกรรมไหว้ครูถือเป็นกิจกรรมที่ได้ด าเนินมาอย่างยาวนานในรั้วของโรงเรียนทั่วประเทศ              

ถือเป็นกิจกรรมที่ได้ให้ครูและนักเรียนได้แสดงออกถึงความรัก  ความเคารพที่มีให้ต่อกันมา  นักเรียน 
หรือลูกศิษย์ได้แสดงออกถึงความกตัญญูรู้คุณของครูผู้ได้อบรมสั่งสอนมา  ดังนั้นจึงถือเป็นกิจกรรม 
ที่ควรยึดถือให้ด าเนินต่อไป   

2.  วัตถุประสงค์ : (เพ่ือเน้นการพัฒนานักเรียน) 
 1.  เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความรักความเคารพ ระหว่างครูกับลูกศิษย์ 
 2.  เพื่อปลูกจิตส านึกด้านคุณธรรม ความกตัญญู ให้กับนักเรียน 
3.  เป้าหมาย : 
  ด้านปริมาณ   
  1.  นักเรียนโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษาทุกคน 
 ด้านคุณภาพ  
  1.  นักเรียนที่ร่วมกิจกรรมทุกคน มีความเคารพรัก  และมีจิตส านึกถึงสัมพันธภาพ  
                 ระหว่างครู-นักเรียน                                                                                      4.  
กิจกรรมในโครงการ 

กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์เฉพาะ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
กิจกรรมไหว้ครู นักเรียนทุกคนได้แสดงออกถึงความกตัญญู

รู้คุณของคุณครูผู้ได้อบรมสั่งสอนมา                                        
ร้อยละของนักเรียนที่เข้า
ร่วมกิจกรรมมีความพึง
พอใจในการท ากิจกรรม   
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DO (D) 

5. วิธีการด าเนินงาน 

 1) ประชุมวางแผนขอบเขตการด าเนินงานโครงการ 
 2) จัดท าโครงการ 
 3) เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ และผู้บริหารสถานศึกษาอนุมัติโครงการ 
 4) แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
 5) ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน 
 6) ด าเนินการตามแผนการด าเนินการกิจกรรมไหว้ครู 
 7) ประเมินผลการด าเนินงาน 
 8) สรุปและรายงานผล 
 
6. ระยะเวลาด าเนินการ :   
 

ที ่ ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินการ 
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 
ประชุมวางแผนขอบเขตการ
ด าเนินงานโครงการ 

 
          

2 จัดท าโครงการ            

3 
เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติและ
ผู้บริหารสถานศึกษาอนุมัติโครงการ 

 
          

4 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน            
5 ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน            

6 
ด าเนินการตามแผนการด าเนินการใน
โครงการที่วางไว้ 

 
          

7 ประเมินผลการด าเนินงาน            
8 สรุปและรายงานผล            
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7. งบประมาณที่ได้รับทั้งสิ้น : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 10,000 บาท                                                                           
  - เงินอุดหนุนรายหัว ......................บาท 
  - เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  10,000 บาท 
  - อ่ืนๆ  ............................ บาท 
 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ เงินนอก

งบประมาณ 
รวม 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 
1 ค่าวัสดุอุปกรณ์ ดอกไม้ประดับ เทียน แป้งเจิม   300 300   
2 ค่าจ้างเหมา –ท าอาหารว่าง                                       

               - ป้ายวันไหว้ครู 
 300 

1,400 
 300 

1,400 
  

3 ค่ารางวัล     - ประกวดพานดอกไม้/ธูปเทียน                        
               -ค่ารางวัลนางร าและวงมโหรี 

7,000 
1,000 

  7,000 
1,000 

  

 รวม 8,000 1,800 300 10,000   
 
8. สถานที่ด าเนินการ : โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ : นายสมคิด  กองจันทร์ดี 

10. บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  : โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 

Check (C) 

11. การประเมินผล : การสังเกต  แบบสอบถาม และ รายงานผลการปฏิบัติงาน 

Act (A) 

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 12.1 ผลลัพธ์   
  1.  นักเรียน ครู และผู้บริหาร โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษาทุกคนได้ร่วมกิจกรรมไหว้ครู 
 12.2 ผลผลิต    
  1.  นักเรียนและครูโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษาที่ร่วมกิจกรรมทุกคน  ตระหนักถึง  
      สัมพันธภาพที่ดีระหว่างกันและกัน  มีความรัก  ผูกพันที่ยั่งยืน 
 12.3 ผลกระทบ (ด้านบวก)  
    1.  นักเรียนมีความกระตือรือร้น ในการเข้าร่วมกิจกรรม 
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13.   งบอุดหนุนรายหัว งบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน อ่ืนๆ ........................................ 

   ผู้เสนอโครงการ  ผู้เห็นชอบโครงการ 

   

   (นายสมคิด  กองจันทร์ดี)                (นายกฤษฎา  ศรีพานิชย์)  
ต าแหน่ง  ครูช านาญการพิเศษ         รองผู้อ านวยการโรงเรียนฝ่ายกลุ่มงานกิจการนักเรียน         

   

 เห็นควรอนุมัติ   เห็นควรอนุมัติ 

   

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

   

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

   

(นายบดินทร์  นารถโคษา) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 
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ชื่อโครงการ  :โครงการส่งเสริมระเบียบวินัยและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (กิจกรรมปฐมนิเทศ) 
ความสอดคล้องตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของสพฐ. : นโยบายที่ 1   
ความสอดคล้องตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของสพฐ. : กลยุทธ์ที่ 4,9 
ระยะเวลา : 1 – 31 พฤษภาคม  ปีการศึกษา  2563 
ผู้รับผิดชอบ : นางลักขณา  ศรีมามาศ , นางสาวดวงกมล  กุลตังธนานนท์  
                       และคณะครูในฝ่ายกิจการนักเรียน 
สถานที ่   : โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 
งบประมาณ : งบอ่ืนๆ 
ลักษณะโครงการ :โครงการต่อเนื่อง 

Plan (P) 

1.หลักการและเหตุผล : 
การเตรียมความพร้อมถือเป็นเรื่องส าคัญในอันดับต้นๆของการประกอบกิจกรรมต่างๆ   

เพราะหากมีความพร้อมในด้านต่างๆเพียงพอก็จะท าให้การประกอบกิจกรรมนั้นๆด าเนินไปอย่างมีคุณภาพ
และประสิทธิภาพ 
 กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน  ถือเป็นการเตรียมความพร้อมให้แก่นักเรียนในการที่จะก้าวเข้าสู่รั้วโรงเรียน
สกลนครพัฒนศึกษา  ว่าควรจะปฏิบัติตนอย่างไรให้ถูกต้องตามกฎ  ระเบียบของโรงเรียน  ทั้งด้านวิชาการ  
อาคารสถานที่  กิจการนักเรียน  การมีจิตสาธารณะ  และด้านอื่นๆท่ีจ าเป็นที่ควรทราบ  เพ่ือที่จะด าเนินชีวิต
หรือปฏิบัติตนในรั้วของโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษาได้อย่างถูกต้องและเป็นสุข  และในการปฐมนิเทศในครั้งนี้   
กลุ่มงานกิจการนักเรียนจะได้บูรณาการกิจกรรมร่วมกันกับกลุ่มสาระสังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม   
ในการอบรมคุณธรรมจริยธรรมให้กับนักเรียนด้วย 
 
2.วัตถุประสงค์  
 เพ่ือให้นักเรียนปฏิบัติตนได้ถูกต้องตามกฎ  ระเบียบและแนวปฏิบัติของโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา  
ทั้งด้านวิชาการ  อาคารสถานที่  และกิจการนักเรียน 
 
3.เป้าหมาย 
 3.1ด้านปริมาณ นักเรียนโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 
 3.2 ด้านคุณภาพ นักเรียนที่ร่วมกิจกรรมทุกคนปฏิบัติตนได้ถูกต้องตามกฎ  ระเบียบและแนวทาง 
การปฏิบัติตนของโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษาในทุกๆ ด้าน 
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4.กิจกรรมในโครงการ : 
กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์เฉพาะ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

1. น านักเรียน ม.1 และ ม.4 เข้าค่าย
อบรมที่ รร.สกลนครพัฒนศึกษา  
2. จัดฐานอบรมตามความเหมาะสมทั้ง
ด้านวิชาการ  ด้านกิจการนักเรียน   
3. นิมนต์พระมาอบรมคุณธรรม       
4. ฝึกระเบียบวินัยระหว่างท ากิจกรรม
ต่างๆ 

นักเรียนโรงเรียนสกลนคร
พัฒนศึกษา ม.1  ม.4 รับรู้  
เข้าใจ  กฎระเบียบ  แนว
ปฏิบัติของโรงเรียนในทุกๆ
ด้านและสามารถน าไปปฏิบัติ
ได้อย่างถูกต้อง 

ร้อยละของนักเรียนที่เข้าอบรม
และเข้าใจ  กฎระเบียบ  
 แนวปฏิบัติของโรงเรียนในทุกๆ 
ด้าน 

Do (D) 

5.วิธีการด าเนินงาน 
 1) ประชุมวางแผนขอบเขตการด าเนินงานโครงการ 

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

       - น านักเรียน ม.1 และ ม.4 เข้ารับการอบรมที่ รร.สกลนครพัฒนศึกษา  
    - จัดฐานอบรมให้ความรู้ตามความเหมาะสมทั้งด้านวิชาการ  ด้านกิจการนักเรียน   
    - ฝึกระเบียบวินัยระหว่างท ากิจกรรมต่างๆ 
7) ประเมินผลการด าเนินงาน 
8) สรุปและรายงานผล 
 

6.ระยะเวลาด าเนินการ: 

ที ่ ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ระยะเวลาด าเนินการ 
พ.ศ.2563     พ.ศ.2564 

เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค
. 

1 
ประชุมวางแผนขอบเขตการ
ด าเนินงานโครงการ 

√            

2 จัดท าโครงการ √            

3 
เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติและ
ผู้บริหารสถานศึกษาอนุมัติโครงการ 

√            

4 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน  √           

5 ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน  √           
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ที ่ ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ระยะเวลาด าเนินการ 
พ.ศ.2563     พ.ศ.2564 

เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค
. 

6 ด าเนินการตามแผนการด าเนินการ
ในโครงการที่วางไว้ 

 √           

7 ประเมินผลการด าเนินงาน   √          

8 สรุปและรายงานผล     √        
 
7. งบประมาณ : งบอ่ืนๆ เก็บจากนักเรียนคนละ 100 บาท    
ประมาณการค่าใช้จ่ายตามโครงการ  

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
เงินนอกประมาณ 

งบอ่ืนๆ รวม ตอบ
แทน 

ใช้สอย วัสดุ รวม 

1 ค่าอาหาร และเครื่องดื่ม  /   เก็บจาก
นักเรียน

คนละ 100 
บาท 

 

2 ป้าย / เอกสาร   /  3,000  
3 ค่าวิทยากร /    2,000  

8.สถานที่ด าเนินการ :โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 
9.ผู้รับผิดชอบโครงการ : นางลักขณา  ศรีมามาศ, นางสาวดวงกมล  กุลตังธนานนท์   
10.หน่วยงาน/บุคคล ที่ให้การสนับสนุน : ผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้น ม.1 และ ม.4 

Check (C)  
11.การประเมินผล :การสังเกต  แบบสอบถาม และ รายงานผลการปฏิบัติงาน 

Act (A) 
12.ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 12.1 ผลลัพธ์  
 นักเรียนโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษาม.1และ ม.4  ได้เข้ารับการอบรม ได้รับความรู้ด้านวินัย กฎ 
ระเบียบ แนวปฏิบัติของงานกิจการนักเรียน  และด้านวิชาการ 
 12.2 ผลผลิต    
 นักเรียนโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้องตามกฎ  ระเบียบ  แนวปฏิบัติด้านต่างๆ
ของนักเรียนโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 
 
 



347 
 

 12.3 ผลกระทบ (ด้านบวก)      
 ครูและนักเรียน มีปฎิสัมพันธ์ต่อกันเอาใจใส่ซึ่งกันและกัน เกิดความรักความศรัทธาต่อสถาบันการศึกษา 
ของตน 

13. อุดหนุนรายหัว กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน อ่ืนๆเก็บจากนักเรียนคนละ 100 บาท.  

 
   ผู้เสนอโครงการ  ผู้เห็นชอบโครงการ 

   

   (นางลักขณา  ศรีมามาศ)                (นายกฤษฎา  ศรีพานิชย์)  
ต าแหน่ง  ครู         รองผู้อ านวยการโรงเรียนฝ่ายกลุ่มงานกิจการนักเรียน         

   

 เห็นควรอนุมัติ   เห็นควรอนุมัติ 

   

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

   

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

   

(นายบดินทร์  นารถโคษา) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 
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ชื่อโครงการ  :โครงการพฒันาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน (กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง) 
ความสอดคล้องตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของสพฐ. : นโยบายที่ 1,4      
ความสอดคล้องตามกลยุทธ์โรงเรียน :     กลยุทธ์ที่ 4,9 
ระยะเวลา  : ภาคเรียนที่ 1  และภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2563 
ผู้รับผิดชอบ :นางลักขณา  ศรีมามาศ,  นางสาวดวงกมล  กุลตังธนานนท์ และคณะครูในฝ่ายกิจการนักเรียน 
สถานที ่   :โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 
งบประมาณ :  งบสมาคมผู้ปกครอง 
ลักษณะโครงการ :โครงการต่อเนื่อง 

Panl (P) 

1.หลักการและเหตุผล: 
 การเตรียมความพร้อมถือเป็นเรื่องส าคัญในอันดับต้นๆของการประกอบกิจกรรมต่างๆ   
เพราะถ้าหากมีความพร้อมและมีความเข้าใจตรงกันในด้านต่างๆเพียงพอก็จะท าให้การด าเนินงานกิจกรรม
นั้นๆด าเนินไปอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 
 กิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน  ถือเป็นการเตรียมความพร้อมให้แก่ผู้ปกครองนักเรียนใน 
การที่จะส่งลูกหลานให้ก้าวเข้าสู่รั้วของโรงเรียน  ว่าควรจะปฏิบัติตนอย่างไรให้ถูกต้องตามกฎ  ระเบียบ 
ของโรงเรียน   มีความเข้าใจตรงกัน  ทั้งด้านวิชาการ  อาคารสถานที่   กิจการนักเรียนและด้านอื่นๆที่จ าเป็น  
ทีค่วรทราบ  เพื่อที่จะได้พูดคุยหรือประสานงานกันได้อย่างถูกต้องต่อไป 

2.วัตถุประสงค์ : 
 เพ่ือให้ผู้ปกครองนักเรียนได้รับทราบข้อปฏิบัติ  กฎ  ระเบียบ แนวปฏิบัติของทางโรงเรียน 

3.เป้าหมาย: 
 3.1 ด้านปริมาณ ผู้ปกครองนักเรียนทุกคน 
 3.2 ด้านคุณภาพ ผู้ปกครองนักเรียนที่ร่วมกิจกรรมทุกคนมีความเข้าใจในแนวปฏิบัติ  กฎ  ระเบียบ  
และแนวปฏิบัติของทางโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 
 3.3 ผลกระทบ (ด้านบวก) ผู้บริหาร คณะครู และผู้ปกครองได้พบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
ในการร่วมกันดูแลนักเรียนในปกครองและร่วมมือกันในการพัฒนาการศึกษาของนักเรียนและโรงเรียน 

4.กิจกรรมในโครงการ 
กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์เฉพาะ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน 
โดยการจัดประชุมภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
ในปีการศึกษา 2563 

ผู้ปกครองนักเรียนที่ร่วม
กิจกรรมทุกคนมีความเข้าใจ
ในแนวปฏิบัติ  กฎ  ระเบียบ  
และแนวปฏิบัติของทาง
โรงเรียน 

 ร้อยละของผู้ปกครองที่เข้าร่วม
ประชุม 
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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 

               - ประชุมผู้ปกครองนักเรียนโดยการจัดประชุมภาคเรียนละ 1 ครั้ง ในปีการศึกษา 2563 

7) ประเมินผลการด าเนินงาน 
8) สรุปและรายงานผล 

6.ระยะเวลาด าเนินการ: 

ที ่ ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลาด าเนินการ 

พ.ศ.2563     พ.ศ.2564 
เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. 

1 
ประชุมวางแผนขอบเขตการ
ด าเนินงานโครงการ 

√            

2 จัดท าโครงการ √            

3 
เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติและ
ผู้บริหารสถานศึกษาอนุมัติโครงการ 

√            

4 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน  √      √     

5 ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน  √      √     
6 ด าเนินการตามแผนการด าเนินการ

ในโครงการที่วางไว้ 
  √      √    

7 ประเมินผลการด าเนินงาน      √      √ 
8 สรุปและรายงานผล      √      √ 

7.งบประมาณ : งบสมาคมผู้ปกครอง 60,000 บาท 
ประมาณการค่าใช้จ่ายตามโครงการ 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
เงินนอกประมาณ 

งบอ่ืนๆ รวม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

1 ค่าอาหาร และเครื่องดื่ม  54,000   เงินสมาคม
ผู้ปกครอง
นักเรียน 

 

2 ป้าย / เอกสาร   6,000    

8.สถานที่ด าเนินการ :โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 
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9.ผู้รับผิดชอบโครงการ : นางลักขณา  ศรีมามาศ / นางสาวดวงกมล  กุลตังธนานนท์ 

10.หน่วยงาน/บุคคล ที่ให้การสนับสนุน : โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษาผู้ปกครองนักเรียน 

Chech (C) 
11.การประเมินผล :การสังเกต  แบบสอบถาม และ รายงานผลการปฏิบัติงาน 

Act (A) 
12.ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ผู้ปกครองนักเรียนที่ร่วมกิจกรรมทุกคนมีความเข้าใจในแนวปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง  ตามกฎ  ระเบียบ
ของทางโรงเรียนและสามารถประสานงานกันได้อย่างราบรื่น  มีประสิทธิภาพ 

13.อุดหนุนรายหัว กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   อ่ืนๆงบสมาคมผู้ปกครอง.  
 

   ผู้เสนอโครงการ  ผู้เห็นชอบโครงการ 

   

   (นางลักขณา  ศรีมามาศ)                (นายกฤษฎา  ศรีพานิชย์)  
ต าแหน่ง  ครู         รองผู้อ านวยการโรงเรียนฝ่ายกลุ่มงานกิจการนักเรียน         

   

 เห็นควรอนุมัติ   เห็นควรอนุมัติ 

   

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

   

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

   

(นายบดินทร์  นารถโคษา) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 
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ชื่อโครงการ  :  โครงการส่งเสริมระเบียบวินัย ใส่ใจกฎจราจร และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
ความสอดคล้องตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของสพฐ. : นโยบายที่ 1,4      
ความสอดคล้องตามกลยุทธ์โรงเรียน :     กลยุทธ์ที่ 4,9 
ผู้รับผิดชอบ  :  .นายสัญชัย  ค าสงค์ , ส.ต.ต.สนธยา  ธงอาษา 
ระยะเวลา  :  16 พฤษภาคม 2563 ถึง 31 มีนาคม 2564  
สถานที ่   :  โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 
งบประมาณ :  5,000 บาท 
ลักษณะโครงการ :  โครงการต่อเนื่อง  

Plan (P)   

1. หลักการและเหตุผล : 
 การปฏิบัติตนให้อยู่ในกฎระเบียบของสังคมบ้านเมืองที่เราอาศัยอยู่ ถือเป็นหน้าที่พ้ืนฐานที่มนุษย์เรา 
ทุกคนที่อยู่ในสังคมควรจะปฏิบัติตาม 
 กิจกรรมนี้จะเป็นกิจกรรมที่จะสอนให้นักเรียนปฏิบัติตนให้มีวินัย เคารพกฎจราจรและกฎระเบียบ 
ของสังคม  มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามระเบียบของโรงเรียน และกระทรวงศึกษาธิการ เป็นแบบอย่างที่ดี
แก่ผู้พบเห็น มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ทั้งตนเองและผู้อ่ืน 

2.  วัตถุประสงค์ : (เพ่ือเน้นการพัฒนานักเรียน) 
 1.  เพ่ือให้นักเรียนโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา มีวินัยด้านจราจร  
 2.  เพ่ือให้นักเรียนโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา มีวินัยตามระเบียบของโรงเรียน 

 3.  เพ่ือให้นักเรียนโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา มีความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินตลอด 
 ระยะเวลาของการครองสถานการณ์เป็นนักเรียน  

3.  เป้าหมาย : 
  ด้านปริมาณ   
  1.  นักเรียนโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษาทุกคน 
 ด้านคุณภาพ  
  1.  นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมทุกคนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตรงตามหลักสูตรก าหนด 
4.  กิจกรรมในโครงการ 

กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์เฉพาะ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
1.เชิญต ารวจจราจร ตัวแทน
บริษัทผู้จ าหน่ายรถจักรยายนต์ 
มาให้ความรู้ด้านกฎหมายจราจร  
- ประสานงานกับต ารวจจราจร 
- ประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนทราบ 
- ด าเนินการให้ความรู้แก่นักเรียน 

เพ่ือเน้นการพัฒนานักเรียนที่มีแนวโน้ม 
มีพฤติกรรมที่ ไม่เหมาะสมให้กลับมา 
อยู่ในระเบียบ และคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ของโรงเรียนสกลนครพัฒน
ศึกษา 

ร้อยละของนักเรียน       
ที่สามารถปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมไปในทางที่ดี
ตามวัตถุประสงค์ 
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DO (D) 

5. วิธีการด าเนินงาน 
 1. ประชุมวางแผนขอบเขตการด าเนินงานโครงการ 
 2. จัดท าโครงการ 
 3. เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติและผู้บริหารสถานศึกษาอนุมัติโครงการ 
 4. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน  
 5.ประชุมการด าเนินงาน 
 6. ด าเนินงานตามแผนที่วางไว้ 
  - เชิญต ารวจจราจร ตัวแทนบริษัทผู้จ าหน่ายรถจักรยายนต์ มาให้ความรู้ด้านกฎหมายจราจร  
  - ประสานงานกับต ารวจจราจร 
  - ประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนทราบ 
  - ด าเนินการให้ความรู้แก่นัก  
 7. ประเมินการด าเนินงาน  
 8. สรุปและรายงานผล 

6. ระยะเวลาด าเนินการ :   
ที ่ ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินการ 

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 าเนนิ
โครงการ 

 16-20 

 
          

2 จัดท าโครงการ  21-25 

 
          

3 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติและผูบ้ริหาร
สถานศึกษาอนุมัตโิครงการ 

 21-25 

 
          

4 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน  26-30 

 
          

5 ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน   3          

6 ด าเนินการตามแผนในโครงการ  
           

7 ประเมินผลการด าเนินโครงการ             

8 สรุปและรายงานผล             
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7. งบประมาณที่ได้รับทั้งสิ้น : 5,000 บาท 
  - เงินอุดหนุนรายหัว    0   บาท 
  - เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  5,000 บาท 
  - อ่ืนๆ  ............................ บาท 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ เงินนอก

งบประมาณ 
รวม 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 
1 - สัญญาณไฟเตือนสีเหลืองกระพริบ

จุด ป้อมยาม 
  5,000 5,000  5,000 

 รวม   5,000 5,000  5,000 
 
8. สถานที่ด าเนินการ : โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ : .นายสัญชัย  ค าสงค์ , ส.ต.ต.สนธยา  ธงอาษา 
10. บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  : สถานีต ารวจภูธรเมืองสกลนคร ,ส านักงานขนส่งจังหวัดสกลนคร 

Check ( C ) 
11. การประเมินผล : การสังเกต แบบสอบถาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน 

Action (A) 
12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 12.1 ผลลัพธ์   
  1.  นักเรียนโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษาที่ได้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ด้านวินัยจราจร  
และความรู้ความช านาญในการขับขี่รถจักรยานยนต์  
  2.  นักเรียนโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษาท่ีได้เข้าร่วมโครงการ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
ตรงตามระเบียบของโรงเรียน 
 12.2 ผลผลิต    
  1.  นักเรียนโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษาท่ีได้เข้าร่วมโครงการ เป็นผู้มีวินัย ขับขี่รถจักรยานยนต์ 
ได้อย่างปลอดภัย เป็นแบบอย่างแก่ผู้อื่นได้ 
 12.3 ผลกระทบ (ด้านบวก)  
    1.  นักเรียนโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษามีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
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13.   อุดหนุนรายหัว   กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  อ่ืนๆ........................................ 

   ผู้เสนอโครงการ  ผู้เห็นชอบโครงการ 

   

   (นายสัญชัย  ค าสงค์)                (นายกฤษฎา  ศรีพานิชย์)  
ต าแหน่ง  ครู         รองผู้อ านวยการโรงเรียนฝ่ายกลุ่มงานกิจการนักเรียน         

   

 เห็นควรอนุมัติ   เห็นควรอนุมัติ 
 

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

   

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

   

(นายบดินทร์  นารถโคษา) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 
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ชื่อโครงการ  :  โรงเรียนคุณธรรม  
ความสอดคล้องตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของสพฐ. : นโยบายที่ 1,4      
ความสอดคล้องตามกลยุทธ์โรงเรียน :     กลยุทธ์ที่ 4,9 
ผู้รับผิดชอบ  :  นางประภากร   พรหมโสภา, นางสุขพรรณ   พลวิชิต , นางสาวจิตรลดา  ยุงไธสง 
ระยะเวลา  :  มิถุนายน 2563 ,  มีนาคม 2564 
สถานที ่   :  โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา  อ าเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร 
งบประมาณ :  10,000  บาท 
ลักษณะโครงการ :    โครงการใหม่    โครงการต่อเนื่อง  

 

Plan (P) 
1. หลักการและเหตุผล 

 โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.เป็นการด าเนินงานเพ่ือสืบสานพระราชปณิธานเดินตามรอย 
เบื้องพระยุคลบาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชตามพระราชประสงค์ของ 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที ่10 ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวง ศึกษาธิการ ได้มอบหมายให้รัฐมนตรี
ช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ด าเนินงานตามนโยบายภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ชาติเกี่ยวกับเรื่องคุณธรรม
โดยร่วมหารือกับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในฐานะผู้รับผิดชอบการจัดการศึกษาส าหรับ
เยาวชนส่วนใหญ่ของประเทศ   ให้เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ อีกท้ังรับผิดชอบในการจัดการศึกษาเพ่ือให้เยาวชน
ทุกคน มีความรู้ ความสามารถ เป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุข ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ  
 โดยผลการหารือสรุปได้ว่าการพัฒนาคุณธรรมให้กับเยาวชนของชาติจ าเป็นต้องด าเนินการ จัดท า “โครงการ
โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.” เพ่ือพัฒนาโรงเรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ให้นักเรียน ครู ผู้บริหาร 
และบุคลากรทางการศึกษาตระหนักรู้ เข้าใจ และมีกระบวนการคิด อย่างมีเหตุผลซึมซับคุณค่าแห่งคุณธรรม
ความดีอย่างเป็นธรรมชาติ และสร้างความรู้สึกผิดชอบชั่วดี  รวมทั้งสร้างเครือข่ายชุมชนองค์กรแห่งคุณธรรม 
โดยประสานความร่วมมือจากหน่วยงาน และ องค์กรที่ท้างานด้านคุณธรรมอย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน รูปแบบ
ของโรงเรียนคุณธรรมนั้น เป็นเรื่องท่ีไม่ซับซ้อนและท าได้ง่าย เป็นการลงทุนต่ า แต่ได้ก าไรมาก และสามารถ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของนักเรียนได้จริง โดยหลักการของโรงเรียนคุณธรรมสามารถน้าไปใช้ได้กับโรงเรียน 
ในทุกศาสนาไม่ผูกขาดกับศาสนาใดศาสนาหนึ่งเปรียบเสมือนเป็นคุณธรรมสากล ที่จะช่วยให้พฤติกรรม 
ที่ไม่พึงประสงค์ในโรงเรียน “ลดลง” และ ส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรมที่พึงประสงค์ “เพ่ิมข้ึน” ซึ่งนับเป็น 
การพัฒนาเยาวชน ผู้ปกครองและชุมชน ได้อย่างยั่งยืน  
 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษาได้เข้าร่วมโครงการโรงเรียนคุณธรรมสพฐ.เพ่ือสืบสานพระราชปณิธาน 
เดินตามรอยเบื้องพระยุคลบาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ตามพระราชประสงค์
ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10 ซึ่งได้ด าเนินการต่อเนื่องมา 2 ปีการศึกษาในระดับโรงเรียน ขยายสู่ระดับ
มัธยมศึกษาปีที่1-6 ดังนั้นจึงขยายผลการด าเนินงานโรงเรียนคุณธรรมลงสู่นักเรียนในทุกห้องเรียน 
ให้มีการพัฒนาคุณธรรมอย่างต่อเนื่องและให้เกิดผลกับนักเรียนมากขึ้นตามล าดับ 

2.  วัตถุประสงค์ :  
 1. เพ่ือสืบสานรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทย  
 2. เพ่ือเป็นการปลูกฝังจิตใจและความศรัทธาของครูและนักเรียนให้ยึดมั่นในพระพุทธศาสนา 
 3. เพ่ือสร้างและขยายเครือข่ายแกนน านักเรียนโรงเรียนคุณธรรมลงสู่ห้องเรียน 
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3.  เป้าหมาย :  
  ด้านปริมาณ   

1. นักเรียน และครูร้อยละ 80 เขา้ร่วมกิจกรรม  สืบสานงานบุญกลางพรรษา 1วัด 1 ระดับ 
2. นักเรียนร้อยละ 80 ที่ผ่านการอบรมการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม    

 ด้านคุณภาพ  
  ด้านคุณภาพผู้เรียน 

1.  นักเรียนได้เรียนรู้การเป็นคนดีของสังคม ผ่านการอบรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 
  2.  นักเรียนเป็นแกนน าด้านคุณธรรม มีคุณธรรมจริยธรรม และมีจิตอาสาสร้างประโยชน์     
                       แก่สังคม 
  ด้านการเรียนการสอน 

1. นักเรียนได้ผ่านการฝึกฝนให้ด ารงตนเป็นคนดี มีวินัยและความรับผิดชอบต่อหน้าที่ 
2. นักเรียนมีทักษะชีวิตด้านคุณธรรม จริยธรรม เอ้ือต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

ในรายวิชาอ่ืนๆ 
4.  กิจกรรมในโครงการ 
กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์เฉพาะ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

1 กิจกรรมสืบสานงานบุญ
กลางพรรษา 1วัด 1 ระดับ 

-ครูและนักเรียนร่วมกิจกรรมสืบสาน
รักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม
ของไทย และสืบทอดพิธีกรรมทางศาสนา
ของท้องถิ่น 
- เพ่ือให้ครูและนักเรียนได้รับการปลูกฝัง
จิตใจและความศรัทธา ยึดมั่นใน
พระพุทธศาสนา  

 ครูและนักเรียน ร้อยละ 80  
ร่วมกิจกรรมสืบสานรักษา
ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม
ของไทย และสืบทอดพิธีกรรม 
ทางศาสนาของท้องถิ่น 
 

2. พัฒนาคุณธรรม 
จริยธรรม  

-เพ่ือให้นักเรียนได้รับการพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมต่อเนื่องและฝึกฝนตนจนติด
เป็นนิสัย   
 

- นักเรียนร่วมกิจกรรมอบรม
คุณธรรมจริยธรรมต่อเนื่องสามารถ
ด ารงตนเป็นคนดี มีวินัยและความ
รับผิดชอบต่อหน้าที่ 
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DO (D) 
5. วิธีการด าเนินงาน 

1) ประชุมวางแผนการด าเนินงานโครงการ 
2) จัดท าโครงการ 
3) เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ และผู้บริหารสถานศึกษาอนุมัติโครงการ 
4) แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
5) ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน 
6) ด าเนินการตามแผนการด าเนินการในโครงการที่วางไว้ และติดตามการด าเนินงานเป็นระยะๆ     
 - กิจกรรมสืบสานงานบุญกลางพรรษา 1 วัด 1 ระดับ  ด าเนินการดังนี้ 
 

กิจกรรมหลัก ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

1 ประชุมชี้แจงท าความเข้าใจกิจกรรม
ในโครงการ 

    สิงหาคม  2563 -ผู้บริหาร  

-ผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนคุณธรรม 

2. ถวายภัตตาหารเพลวัดศรีสุมังค์ 

 และฟังพระธรรมเทศนา  

ก าหนดวัน ตามความ
ต้องการของแต่ละระดับ 

คณะครูระดับ ม. 1 

3. ถวายภัตตาหารเพลวัดแจ้งแสง
อรุณ และ ฟังพระธรรมเทศนา  

ก าหนดวัน ตามความ
ต้องการของแต่ละระดับ 

คณะครูระดับ ม. 2 

4. ถวายภัตตาหารเพลวัดโพธิชัย 

 และฟังพระธรรมเทศนา  

ก าหนดวัน ตามความ
ต้องการของแต่ละระดับ 

คณะครูระดับ ม. 3 

5. ถวายภัตตาหารเพลวัดพระธาตุ 

เชิงชุมวรวิหารและฟังพระธรรมเทศนา  

ก าหนดวัน ตามความ
ต้องการของแต่ละระดับ 

คณะครูระดับ ม. 4 

6. ถวายภัตตาหารเพลวัดพระธาตุดุม 

 และฟังพระธรรมเทศนา  

ก าหนดวัน ตามความ
ต้องการของแต่ละระดับ 

คณะครูระดับ ม. 5 

7. ถวายภัตตาหารเพลวัดป่าสุทธาวาส 

 และฟังพระธรรมเทศนา  

ก าหนดวัน ตามความ
ต้องการของแต่ละระดับ 

คณะครูระดับ ม. 6 

  - กิจกรรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 
   1. อาราธนาพระสงฆ์มาให้การอบรมจริยธรรมนักเรียน ทุกระดับชั้น อย่างน้อย ภาคเรียนละ 1ครั้ง 
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   2. ส่งเสริมกิจกรรมต่างๆในวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา และเทศกาลส าคัญในท้องถิ่น เช่น วัน
มาฆบูชา วันวิสาขบูชา  อันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา วันออกพรรษา บุญประเพณีต่างๆ  

   3. ส่งเสริมให้มีชมรม “สานต่อความดีตามวิถีชาวพุทธ” จัดดอกไม้ถวายวัดพระธาตุดุม หอ
พระพุทธรูป ในทุกๆวันพระ  (ใช้งบประมาณจากการบริจาคขยะรีไซเคิล) 

7) ประเมินผลการด าเนินงาน 
8) สรุปและรายงานผล 

 

6. ระยะเวลาด าเนินการ :   

ที ่ ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินการ 
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. 

1 ประชุมวางแผนการด าเนินงานโครงการ 17              
2 จัดท าโครงการ 20              
3 เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ และผู้บริหาร

สถานศึกษาอนุมัติโครงการ 

 
24 

  
             

4  แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน     18-
30 

          

5  ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน    
 18-
30 

          

6 
 

สืบสานงานบญุกลางพรรษา 1 วัด 1 ระดับ               

พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม (คนดีศรีสกลพัฒน์)               

ถวายเทียนพรรษา (โรงเรียน)      3          
7  ประเมินผลการด าเนินงาน      3     30   28  
8  สรุปและรายงานผล              28  

 

 

 

7. งบประมาณที่ได้รับทั้งสิ้น : 10,000 บาท 
  - เงินอุดหนุนรายหัว ...........-............ บาท 
  - เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  10,000 บาท 
  - อ่ืนๆ  ............................ บาท 
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ที ่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ เงินนอก

งบประมาณ 
รวม 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 
1 กิจกรรมสืบสานงานบุญกลางพรรษา  1 

วัด 1 ระดับ 
-ค่าจ้างท าอาหารถวายพระ 

 
 
6,000 

     
 

  
 

6,000 
2 กิจกรรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 

-ค่าวัสดุ (เทียนพรรษา) 
-เงินรางวัลนักเรียน(คนดีศรีสกลพัฒน์) 

 
2,000 

 
 

2,000 

    
4,000 

 รวม 10,000     10,000 
 
8. สถานที่ด าเนินการ : โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ : นางประภากร   พรหมโสภา, นางสุขพรรณ   พลวิชิต , นางสาวจิตรลดา  ยุงไธสง 
10. บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  : กลุ่มงานบริหารบริหารทั่วไป กิจการนักเรียน บริหารวิชาการ 
แผนงานและงบประมาณ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  

Check (C) 
11. การประเมินผล : แบบประเมินโครงงาน  รายงานผลการด าเนินงาน 

Act (A) 
12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 12.1 ผลลัพธ์   
  1.  นักเรียน ร้อยละ 80 ได้รับการอบรมพัฒนาให้มีศักยภาพความเป็นผู้น าทางคุณธรรม 
  2.  ครูและนักเรียน ร้อยละ 95 มีส่วนร่วมในการสืบสานงานบุญประเพณีในท้องถิ่น 
 12.2 ผลผลิต    
  1.  ครูและนักเรียนเป็นผู้ยึดมั่น ศรัทธาในพระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนเองนับถือ  
  2. ครูและนักเรียน มีคุณธรรมจริยธรรมที่ดีงาม เป็นแบบอย่างที่ดีได้ 
 12.3 ผลกระทบ (ด้านบวก)  
    1.  นักเรียนสามารถเป็นแบบอย่างการท าความดีให้กับเพ่ือนนักเรียนคนอื่น 
  2.  นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรงจากการลงมือปฏิบัติ เกิดเป็นทักษะในการเรียนรู้ที่สามารถน าไป
ปรับใช้ในวิชาอ่ืนๆได้ 
  3. นักเรียนได้รับรางวัลการท าความดีในระดับต่างๆ อันเป็นการส่งเสริมให้ก าลังใจการการท าความดี
จนเป็นนิสัยที่ถาวร และยั่งยืน 
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13.   อุดหนุนรายหัว   กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  อ่ืนๆ........................................ 

   ผู้เสนอโครงการ  ผู้เห็นชอบโครงการ 

   

   (นางประภากร   พรหมโสภา)                (นายกฤษฎา  ศรีพานิชย์)  
ต าแหน่ง  ครู         รองผู้อ านวยการโรงเรียนฝ่ายกลุ่มงานกิจการนักเรียน         

   

 เห็นควรอนุมัติ   เห็นควรอนุมัติ 

   

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

   

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

   

(นายบดินทร์  นารถโคษา) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 
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ชื่อโครงการ  :  จัดประกวดระเบียบแถวและวินัยในชั้นเรียน 
ความสอดคล้องตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของสพฐ. : นโยบายที่ 1,4      
ความสอดคล้องตามกลยุทธ์โรงเรียน :     กลยุทธ์ที่ 4,9 
ผู้รับผิดชอบ  :  .นายสัญชัย  ค าสงค์ , ส.ต.ต.สนธยา  ธงอาษา 
ระยะเวลา  : 16 พฤษภาคม 2563  ถึง 31 มีนาคม 2564  
สถานที ่   :  โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 
งบประมาณ :  10,000 บาท 
ลักษณะโครงการ :  โครงการใหม่  

Plan (P)   

1.หลักการและเหตุผล : 
 เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ( Desired Characteristics ) ในด้านคุณธรรม 
จริยธรรม ค่านิยม จิตส านึกสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้อย่างมีความสุขทั้งในฐานะพลเมือง และพลโลก
ซึ่งหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2561 ได้ก าหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ( Desired 
Characteristics ) ไว้ 8 ประการ 
 ดังนั้นฝ่ายกิจการนักเรียน งานส่งเสริมระเบียบวินัย จึงจัดท าโครงการจัดประกวดระเบียบแถว 
และวินัยในชั้นเรียนขึ้น เพื่อตอบสนอง คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ( Desired Characteristics )ข้อที่ 3 มีวินัย 
ประกอบด้วยตัวชี้วัด 1 ข้อ ได้แก่  ปฏิบัติตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบข้อบังคับ ของครอบครัว โรงเรียน 
และสังคม พฤติกรรมบ่งชี้ เช่น ปฏิบัติตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบข้อบังคับของครอบครัว โรงเรียนและ
สังคม ไม่ละเมิดสิทธิของผู้อ่ืน ตรงต่อเวลาในการปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ในชีวิตประจ าวันและรับผิดชอบ 
ในการท างาน 

2.  วัตถุประสงค์ : (เพ่ือเน้นการพัฒนานักเรียน) 
 1.  เพ่ือให้นักเรียนโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา มีระเบียบวินัย ในแถว เข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธงอย่าง
พร้อมเพรียง เดินขึ้นชั้นเรียนอย่างเป็นระเบียบ 
 2.  เพ่ือให้นักเรียนโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา มีวินัยในชั้นเรียน ห้องเรียนสะอาด สิ่งแวดล้อมน่าอยู่ 
  
3.  เป้าหมาย : 
  ด้านปริมาณ   
  1.  นักเรียน โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษาทุกคน 
 ด้านคุณภาพ  
  1.  นักเรียน ที่เข้าร่วมกิจกรรมทุกคนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตรงตามหลักสูตรก าหนด 
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4.  กิจกรรมในโครงการ 
กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์เฉพาะ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

1.จัดการประกวดระเบียบแถว 
- ประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนทราบ 
- ประชุมสภานักเรียน 
- แจ้งเกณฑ์การให้คะแนน 
- จัดการประกวด 
- สรุปคะแนนรายเดือน 
- มอบรางวัล 

เพ่ือเน้นการพัฒนานักเรียนที่มีแนวโน้มมี
พฤติกรรมที่ ไม่เหมาะสมให้กลับมาอยู่ใน
ระเบียบ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ของโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 

ร้อยละของนักเรียนที่
สามารถปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมไปในทางที่ดี
ตามวัตถุประสงค์ 
 
 

DO (D) 

5. วิธีการด าเนินงาน 
 1. ประชุมวางแผนขอบเขตการด าเนินงานโครงการ 
 2. จัดท าโครงการ 
 3. เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติและผู้บริหารสถานศึกษาอนุมัติโครงการ 
 4. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน  
 5.ประชุมการด าเนินงาน 
 6. ด าเนินงานตามแผนที่วางไว้ในการจัดการประกวดระเบียบแถว ได้แก่ 
  - ประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนทราบ 
  - ประชุมสภานักเรียน 
  - แจ้งเกณฑ์การให้คะแนน 
  - จัดการประกวด 
  - สรุปคะแนนรายเดือน 
  - มอบรางวัล  
 7. ประเมินการด าเนินงาน  
 8. สรุปและรายงานผล 
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6. ระยะเวลาด าเนินการ :   

ที ่ ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินการ 
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 าเนนิ

โครงการ 
 16-20 

 
          

2 จัดท าโครงการ  21-25 

 
          

3 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติและผูบ้ริหาร
สถานศึกษาอนุมัตโิครงการ 

 21-25 

 
          

4 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน  26-30 

 
          

5 ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน   3          

6 ด าเนินการตามแผนในโครงการ             

7 ประเมินผลการด าเนินโครงการ             

8 สรุปและรายงานผล             

7. งบประมาณที่ได้รับทั้งสิ้น : 10,000 บาท 
  - เงินอุดหนุนรายหัว    -   บาท 
  - เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  10,000  บาท 
  - อ่ืนๆ  ............................ บาท 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ เงินนอก

งบประมาณ 
รวม 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

 ภาคเรียนที่ 1       

1 เงินรางวัล ( 6 ระดับ ) 

 

10,000     10,000 

        

 
8. สถานที่ด าเนินการ : โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ : .นายสัญชัย  ค าสงค์ , คณะกรรมการสภานักเรียน 

10. บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  : - 
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Check ( C ) 

11. การประเมินผล : การสังเกต แบบสอบถาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน 

Action ( A ) 

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 12.1 ผลลัพธ์   
   1.  นักเรียนโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษาท่ีได้เข้าร่วมโครงการ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตรงตาม
ระเบียบของโรงเรียน 
 12.2 ผลผลิต    
  1.  นักเรียนโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษาท่ีได้เข้าร่วมโครงการ เป็นผู้มีระเบียบวินัย  
 12.3 ผลกระทบ (ด้านบวก)  
    1.  นักเรียนโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษามีความสุข และปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
   
13.  งบอุดหนุนรายหัว  งบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน อ่ืนๆ ........................................ 

 

   ผู้เสนอโครงการ  ผู้เห็นชอบโครงการ 

   

   (นายสัญชัย  ค าสงค์)                (นายกฤษฎา  ศรีพานิชย์)  
ต าแหน่ง  ครู         รองผู้อ านวยการโรงเรียนฝ่ายกลุ่มงานกิจการนักเรียน         

   

 เห็นควรอนุมัติ   เห็นควรอนุมัติ 

   

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

   

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

   

(นายบดินทร์  นารถโคษา) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 
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ชื่อโครงการ  :  โครงการส่งเสริมระเบียบวินัย  (เด็กเรียนบาร์เบอร์) 
ความสอดคล้องตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของสพฐ. : นโยบายที่ 1,4      
ความสอดคล้องตามกลยุทธ์โรงเรียน :     กลยุทธ์ที่ 4,9 
ผู้รับผิดชอบ  :  .นายสัญชัย  ค าสงค์ , ส.ต.ต.สนธยา  ธงอาษา 
ระยะเวลา  :  16 พฤษภาคม 2563  ถึง 31 มีนาคม 2564  
สถานที ่   :  โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 
งบประมาณ :  5,000  บาท 
ลักษณะโครงการ :  โครงการต่อเนื่อง  

Plan (P)   

1.หลักการและเหตุผล : 
ในปัจจุบันและอนาคตการพ่ึงพาตนเองด้านต่างๆนับว่าเป็นพ้ืนฐานในการด ารงชีวิตให้มีความสุข  

ประจวบกับสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบันนักเรียนมีความจ าเป็นอย่างมากท่ีช่วยผู้ปกครองในการประหยัด
ค่าใช้จ่ายต่างๆ  
 ดังนั้นฝ่ายกิจการนักเรียน งานส่งเสริมระเบียบวินัย จึงจัดท าโครงการโครงการส่งเสริมระเบียบวินัย 
(เด็กเรียนบาร์เบอร์) เป็นการลดค่าใช้จ่ายในการตัดผมให้กับนักเรียนซึ่งมีราคา 40-70 บาท หากเป็นร้าน
ทั่วๆไปภายนอก แต่ร้านเด็กเรียนบาร์เบอร์ เก็บหัวละ 25 บาทเพ่ือเป็นค่าบ ารุงรักษาอุปกรณ์ในการตัดผม 
 ซึ่งจะช่วยลดค่าใช้จ่ายในการตัดผมของนักเรียนได้มากพอสมควร 

2.  วัตถุประสงค์ : (เพ่ือเน้นการพัฒนานักเรียน) 
 1.  เพ่ือให้นักเรียนโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา มีระเบียบวินัยด้านทรงผม  
 2.  เพ่ือให้นักเรียนโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา มีความสมารถพิเศษด้านการตัดผม 
3.  เป้าหมาย : 
  ด้านปริมาณ   
  1.  นักเรียนชาย โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษาทุกคน 
  ด้านคุณภาพ  
  1.  นักเรียนชาย ที่เข้าร่วมกิจกรรมทุกคนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตรงตามหลักสูตรก าหนด 
4.  กิจกรรมในโครงการ 

กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์เฉพาะ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
1.ครูผู้รับผิดชอบให้ความรู้เรื่อง
การตัดผมแก่นักเรียน  

2. รองผู้อ านวยการฝ่ายกิจการ
นักเรียน และคณะ ให้ความรู้
เกี่ยวกับระเบียบวินัยของนักเรียน 

3. แจ้งคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ของสถานศึกษา 

เพ่ือเน้นการพัฒนานักเรียนที่มีแนวโน้ม 
มีพฤติกรรมที่ ไม่เหมาะสมให้กลับมา 
อยู่ในระเบียบ และคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ของโรงเรียนสกลนครพัฒน
ศึกษา 

ร้อยละของนักเรียน ที่
สามารถปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมไปในทางที่ดี
ตามวัตถุประสงค์ 
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DO(D) 

5. วิธีการด าเนินงาน 

  1.  ประชุมวางแผนขอบเขตการด าเนินงานโครงการ 
  2.  จัดท าโครงการ 

 3.  เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติและผู้บริหารสถานศึกษาอนุมัติโครงการ 
 4. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน  

  5.ประชุมการด าเนินงาน 
  6.ด าเนินงานตามแผนที่วางไว้ 
    - ครูผู้รับผิดชอบให้ความรู้เรื่องการตัดผมแก่นักเรียน  
    - รองผู้อ านวยการฝ่ายกิจการนักเรียน และคณะ ให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบวินัยของนักเรียน 

   - แจ้งคุณลักษณะอันอันพึงประสงค์ของสถานศึกษา 
 7.ประเมินการด าเนินงาน 

  8.สรุปและรายงานผล 
6. ระยะเวลาด าเนินการ :   

ที ่ ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินการ 
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 าเนนิ

โครงการ 
 

16-20           

2 จัดท าโครงการ  21-25           

3 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติและผูบ้ริหาร
สถานศึกษาอนุมัตโิครงการ 

 21-25 

 
          

4 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน  26-30           

5 ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน   3          

6 ด าเนินการตามแผนในโครงการ             

7 ประเมินผลการด าเนินโครงการ             

8 สรุปและรายงานผล             
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7. งบประมาณที่ได้รับทั้งสิ้น : 5,000 บาท 
  - เงินอุดหนุนรายหัว    -   บาท 
  - เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  5,000 บาท 
  - อ่ืนๆ  ............................ บาท 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ เงินนอก

งบประมาณ 
รวม 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 
        
1 บัตเตอร์เลี่ยน จ านวน 3 ตัว   5,000 5,000  5,000 

รวม   5,000 5,000  5,000 
 ** หมายเหตุ  
8. สถานที่ด าเนินการ : โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ : .นายสัญชัย  ค าสงค์ , ส.ต.ต.สนธยา  ธงอาษา 

10. บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  : ช่างตัดผมจากภายนอก 

Check ( C ) 
11. การประเมินผล : การสังเกต แบบสอบถาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน 

Action (A) 
12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 12.1 ผลลัพธ์   
  1.  นักเรียนโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษาที่ได้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ด้านการตัดผม  
  2.  นักเรียนโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษาท่ีได้เข้าร่วมโครงการ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตรงตาม
ระเบียบของโรงเรียน 
   12.2 ผลผลิต    
  1.  นักเรียนโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษาท่ีได้เข้าร่วมโครงการ เป็นผู้มีวินัย ด้านการแต่งกายทรงผม
ถูกระเบียบ เป็นแบบอย่างแก่ผู้อื่นได้ 
   12.3 ผลกระทบ (ด้านบวก)  
    1.  นักเรียนโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษามีความสุข และปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
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13.  งบอุดหนุนรายหัว  งบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน อ่ืนๆ ........................................ 

   ผู้เสนอโครงการ  ผู้เห็นชอบโครงการ 

   

   (นายสัญชัย  ค าสงค์)                (นายกฤษฎา  ศรีพานิชย์)  
ต าแหน่ง  ครู         รองผู้อ านวยการโรงเรียนฝ่ายกลุ่มงานกิจการนักเรียน         

   

 เห็นควรอนุมัติ   เห็นควรอนุมัติ 

   

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

   

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

   

(นายบดินทร์  นารถโคษา) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 
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ชื่อโครงการ  : พัฒนางานรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE 
                   ในสถานศึกษา ( งบอุดหนุนรายหัว) 
ความสอดคล้องตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของสพฐ. : นโยบายที่ 1,4      
ความสอดคล้องตามกลยุทธ์โรงเรียน :     กลยุทธ์ที่ 4,9 
ผู้รับผิดชอบ  :  นางพรพิรุณ  งอยจันทร์ศรี 
ระยะเวลา  : ตลอดปีการศึกษา 2563 
สถานที ่   : โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 
งบประมาณ :  18,680 บาท 
ลักษณะโครงการ :  โครงการใหม่  โครงการต่อเนื่อง  

 

Plan (P) 

1.หลักการและเหตุผล : 
 สภาพปัญหาส าคัญกลุ่มเยาวชนในสถานศึกษาท่ีมักพบเห็นโดยทั่วไป ได้แก่ปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติดและ
เพศศึกษา ซึ่งมีการแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วและรุนแรง กลุ่มงานกิจการนักเรียน โดยชมรม TO BE NUMBER 
ONE จึงได้จัดท าโครงการสร้างเครือข่ายแกนน า TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษาและในโรงเรียน
เครือข่ายขึ้น  โดยมุ่งเน้นการสร้างเครือข่ายนักเรียนแกนน าในการให้ค าปรึกษา แนะน า  และตักเตือนเพ่ือน 
ที่มีพฤติกรรมเสี่ยงในเรื่องโทษภัยของยาเสพติด มีทักษะการปฏิเสธ มีการปฏิบัติตนได้ถูกต้องและเหมาะสม 
ในเรื่องของเพศศึกษา จึงจ าเป็นต้องได้รับการปลูกฝัง  ตลอดจนส่งเสริมให้เกิดจิตส านึกที่ดี  ซึ่งจะเป็นแนวทาง
หนึ่งที่จะช่วยลดปัญหาในด้านพฤติกรรมของนักเรียนในสถานศึกษา พร้อมขยายกว้าง สู่สังคม 

2.วัตถุประสงค์ :  
2.1 เพ่ือพัฒนาสมาชิกและแกนน าชมรมให้มีความรู้ความเข้าใจร่วมกันรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหา

ยาเสพติด และท ากิจกรรมสร้างสรรค์ร่วมกัน  
2.2 พัฒนาสมาชิกแกนน าชมรม  TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษาและในโรงเรียนเครือข่าย 
2.3 เพ่ือรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  เอดส์และเพศศึกษาในสถานศึกษาและในโรงเรียน

เครือข่าย 
2.4 เพ่ือเป็นการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์กิจกรรมของชมรม  TO BE NUMBER ONE                        

ในสถานศึกษาและในโรงเรียนเครือข่าย 
3.เป้าหมาย : 
 3.1ด้านปริมาณ สมาชิกและแกนน า  TO BE NUMBER ONE  จ านวน  100  คน  แบ่งเป็น 
  - จากโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา  จ านวน  60  คน 
  - จากโรงเรียนเครือข่าย  จ านวน  40  คน 
 3.2 ด้านคุณภาพ สมาชิกและแกนน า  TO BE NUMBER ONE  ที่ผ่านการฝึกอบรมมีความรู้ความ
เข้าใจ  และมีเจตคติท่ีดีต่อบทบาทหน้าที่ที่จะต้องร่วมกันปฏิบัติอย่างถูกต้องและเหมาะสม โดยใช้สื่อ
ประกอบการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดที่มีคุณภาพ 
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4.กิจกรรมในโครงการ 
กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์เฉพาะ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

1. รับสมัครสมาชิกใหม่/ 

ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ 

เพ่ือรณรงค์หาสมาชิกใหม่เข้า
ชมรมฯ ในปี 2563 

ชมรมได้สมาชิกใหม่ครบ 100% 
ตามท่ีโรงเรียนก าหนด 

2. กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก 
 - ประกวดแข่งขันวาดภาพและแต่งค า
ประพันธ์หัวข้อวันงดสูบบุหรี่โลก 
- เชิญวิทยากรมาให้ความรู้เกี่ยวกับวัน
งดสูบบุหรี่โลกแก่นักเรียน 

เพ่ือรณรงค์ให้นักเรียนตะหนัก
ถึงอันตรายของบุหรี่ 

- นักเรียนส่วนใหญ่มีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับโทษภัยของการสูบ
บุหรี่ 

- นักเรียนได้แสดงความสามารถใน
การวาดภาพและแต่งค าประพันธ์ 

3. กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก 

- การตอบปัญหายาเสพติด 
- การประกวดค าขวัญ/ค าประพันธ์และ
ภาพวาดวันต่อต้านยาเสพติด 

เพ่ือรณรงค์ให้นักเรียนตะหนัก
ถึงอันตรายของยาเสพติด 

-นักเรียนทุกคนได้ร่วมกิจกรรมเนื่อง
ในต่อต้านยาเสพติดโลกต่อเนื่องเป็น
ประจ าทุกปี 
 

4. กิจกรรมการประกวดTO BE 
NUMBER ONE  

-ประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี 

-ประกวดวงดนตรีต่อต้านยาเสพติด 

-ประกวด Dancercise TO BE 
NUMBER ONE 

- เพ่ือสร้างกระแสในการจัด
กิจกรรมต่าง ๆ ของโครงการ 
TO BE NUMBER ONE 
- เพ่ือส่งเสริมให้เป็นกิจกรรม          
ที่ส่งเสริมความภาคภูมิใจใน
ตนเองให้แก่เยาวชน 

- นักเรียนแกนน าและนักเรียนของ
โรงเรียนที่มีความสามารถได้แสดง
ศักยภาพในทางที่สร้างสรรค์ กล้า
แสดงออก ภาคภูมิใจในรางวัลที่ได้รับ 

-- โรงเรียนผ่านการประเมินในการ
รักษาระดับเพชร 

6. กิจกรรมค่าย TO BE NUMBER 
ONE  

เพ่ือให้แกนน าชมรมได้ให้
ความรู้เกี่ยวกับโครงการ การ
ป้องกันและต่อต้านยาเสพติด 
และท ากิจกรรมสร้างสรรค์
ร่วมกัน 

- นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมมี
ทัศนคติที่ดีต่อโครงการ TO BE 
NUMBER ONE และสามารถน า
ความรู้ที่ได้จากค่ายไปต่อยอดและ
พัฒนาตนเองในทางที่สร้างสรรค์ 
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DO (D)                                                                                                                                     
5.วิธีการด าเนินงาน                                                                                                                    
 1) ประชุมวางแผนขอบเขตการด าเนินงานโครงการ 
 2) จัดท าโครงการ 
 3) เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ และผู้บริหารสถานศึกษาอนุมัติโครงการ 
 4) แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
 5) ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน 
 6) ด าเนินการตามแผนการด าเนินการในโครงการที่วางไว้ 
  6.1.รับสมัครสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE ในวันปฐมนิเทศนักเรียน ม.1 ,ม.4  
     เพ่ือรณรงคห์าสมาชิกใหม่เข้าชมรมฯ ในปี 2563 
  6.2 กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก 
    - ประกวดแข่งขันวาดภาพและแต่งค าประพันธ์หัวข้อวันงดสูบบุหรี่โลก 

  - เชิญวิทยากรมาให้ความรู้เกี่ยวกับวันงดสูบบุหรี่โลกแก่นักเรียน เพ่ือรณรงค์ให้นักเรียน             
     ตระหนักถึงอันตรายของบุหรี่ 

  6.3 กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก 
   - การตอบปัญหายาเสพติด 
   - การประกวดค าขวัญ/ค าประพันธ์วันต่อต้านยาเสพติด 
   - การประกวดวาดภาพวันต่อต้านยาเสพติดเพ่ือรณรงค์ให้นักเรียนตะหนักถึงอันตราย 

ของยาเสพติด 
  6.4 กิจกรรมการประกวดTO BE NUMBER ONE ระดับภาคและประเทศ 
   1) ประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี 
   2) ประกวดวงดนตรีต่อต้านยาเสพติด 
   3) ประกวด Dancer TO BE NUMBER ONE 
   - เพ่ือสร้างกระแสในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ  ของโครงการ TO BE NUMBER ONE 
   - เพ่ือส่งเสริมให้เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมความภาคภูมิใจในตนเองให้แก่เยาวชน 

  6.5 กิจกรรมค่าย TO BE NUMBER ONE  เพ่ือให้แกนน าชมรมได้ให้ความรู้เกี่ยวกับโครงการ 
   การป้องกันและต่อต้านยาเสพติด และท ากิจกรรมสร้างสรรค์ร่วมกัน 
7) ประเมินผลการด าเนินงาน 
8) สรุปและรายงานผล 
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6. ระยะเวลาด าเนินการ 
 

ที ่
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ระยะเวลาด าเนินการ 
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 ประชุมคณะกรรมการด าเนิน
โครงการ 

           

2 วางแผนการด าเนินการและ
มอบหมายงานที่รับผิดชอบ 

           

3 จัดท าโครงการ/ขออนุมัติโครงการ            

4 เตรียมกิจกรรมในโครงการ TO BE 
NUMBER ONE 

           

5 จัดกิจกรรมพัฒนาโครงการ TO BE 
NUMBER ONE 

           

6 นิเทศและติดตามผลการด าเนินงาน            

7 สรุป ประเมิน รายงานผลโครงการ            

7.งบประมาณที่ได้รับท้ังสิ้น : 18,680 บาท 
  - เงินอุดหนุนรายหัว 18,680 บาท 
  - อ่ืนๆ  ............................................ บาท 
 

ที ่
 

กิจกรรม/รายการ 

 

เงินงบประมาณ 
เงินนอก

งบประมาณ 
รวม 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม   
1  ประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี - -  3,000 3,000 - 3,000 
2  ประกวดTO BE NUMBER ONE 

Dancercise 
3,000 - 1,000 4,000 - 4,000 

3 ค่ายพัฒนาสมาชิกและแกนน า                     
TO BE NUMBER ONE 

1,000 7,000 2,680 10,680 - 10,680 

4 กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลกและวัน
ต่อต้านยาเสพติด 

- - 1,000 1,000 - 1,000 

 รวม 4,000 7,000 7,680 18,680 - 18,680 
 

8. สถานที่ด าเนินการ  
 8.1 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 
 8.2 แหล่งจัดกิจกรรมภายนอกอ่ืนๆ ที่เหมาะสม 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  9.1 นางพรพิรุณ งอยจันทร์ศรี 
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10. ผู้เกี่ยวข้อง 
 10.1 ฝ่ายกิจการนักเรียน 
 10.2 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนครและ โรงพยาบาลสกลนคร 
 10.3 กองก ากับการต ารวจตระเวนชายแดนที่ 23 ค่ายศรีสกุลวงศ์ 
Check (C) 
11.การประเมินผล :การสังเกต  แบบสอบถาม และ รายงานผลการปฏิบัติงาน 
Act (A) 
12.ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 12.1 ผลลัพธ์ไดส้มาชิกและแกนน า TO BE NUMBER ONE  ที่มีความรู้ ความเข้าใจ และมีเจตคติที่ดี           
ต่อบทบาทหน้าที่ที่ต้องร่วมกันปฏิบัติ  อันจะส่งผลด้านบวกในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เอดส์  
และเพศศึกษาในสถานศึกษา และสามารถสร้างและพัฒนาเครือข่ายให้เข้มแข็งมุ่งสู่ระดับยอดเพชร 
 12.2 สร้างนวัตกรรมและองค์ความรู้ เพื่อพัฒนาชมรมและเครือข่าย รวมทั้งผลิตชุดนิทรรศการและ           
สื่อรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตามกิจกรรม TO BE NUMBER ONE  
 12.3 ผลกระทบ(ด้านบวก) นักเรียนทุกคนได้รับการดูแลช่วยเหลืออย่างถูกต้องและเหมาะสมกับปัญหา
เฉพาะบุคคล  ส่งผลให้มีลักษณะเป็นคนดี คนเก่งและมีความสุข เป็นเยาวชนที่ดีมีคุณภาพของสังคม 

13.   อุดหนุนรายหัว   กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  อ่ืนๆ........................................ 

    ผู้เสนอโครงการ  ผู้เห็นชอบโครงการ 

   

   (นางพรพิรุณ  งอยจันทร์ศรี)                (นายกฤษฎา  ศรีพานิชย์)  
หัวหน้างานTO BE NUMBER ONE  รองผู้อ านวยการโรงเรียนฝ่ายกลุ่มงานกิจการนักเรียน         

   

 เห็นควรอนุมัติ   เห็นควรอนุมัติ 

   

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

   

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

   

(นายบดินทร์  นารถโคษา) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 
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ชื่อโครงการ  : พัฒนางานรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE 
                   ในสถานศึกษา ( งบกิจกรรมพัฒนาผูเ้รียน ) 
ความสอดคล้องตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของสพฐ. : นโยบายที่ 1,4      
ความสอดคล้องตามกลยุทธ์โรงเรียน :     กลยุทธ์ที่ 4,9 
ผู้รับผิดชอบ  :  นางพรพิรุณ  งอยจันทร์ศรี 
ระยะเวลา  : ตลอดปีการศึกษา 2563 
สถานที ่   : โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 
งบประมาณ :  60,000 บาท 
ลักษณะโครงการ :  โครงการใหม่  โครงการต่อเนื่อง   

 

Plan (P) 

1.หลักการและเหตุผล : 
 สภาพปัญหาส าคัญกลุ่มเยาวชนในสถานศึกษาท่ีมักพบเห็นโดยทั่วไป ได้แก่ปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติดและ
เพศศึกษา ซึ่งมีการแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วและรุนแรง กลุ่มงานกิจการนักเรียน โดยชมรม TO BE NUMBER 
ONE จึงได้จัดท าโครงการสร้างเครือข่ายแกนน า TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษาและในโรงเรียน
เครือข่ายขึ้น  โดยมุ่งเน้นการสร้างเครือข่ายนักเรียนแกนน าในการให้ค าปรึกษา แนะน าและตักเตือนเพ่ือน 
ที่มีพฤติกรรมเสี่ยงในเรื่องโทษภัยของยาเสพติด มีทักษะการปฏิเสธ มีการปฏิบัติตนได้ถูกต้องและเหมาะสม 
ในเรื่องของเพศศึกษา จึงจ าเป็นต้องได้รับการปลูกฝัง  ตลอดจนส่งเสริมให้เกิดจิตส านึกทีด่ี  ซึ่งจะเป็นแนวทาง
หนึ่งที่จะช่วยลดปัญหาในด้านพฤติกรรมของนักเรียนในสถานศึกษา พร้อมขยายกว้างสู่สังคม 

2.วัตถุประสงค์ :  
2.1 เพ่ือพัฒนาสมาชิกและแกนน าชมรมให้มีความรู้ความเข้าใจร่วมกันรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหา

ยาเสพติด และท ากิจกรรมสร้างสรรค์ร่วมกัน  
2.2 พัฒนาสมาชิกแกนน าชมรม  TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษาและในโรงเรียนเครือข่าย 
2.3 เพ่ือรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  เอดส์และเพศศึกษาในสถานศึกษาและในโรงเรียน

เครือข่าย 
2.4 เพ่ือเป็นการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์กิจกรรมของชมรม  TO BE NUMBER ONE                        

ในสถานศึกษาและในโรงเรียนเครือข่าย 
3.เป้าหมาย : 
 3.1ด้านปริมาณ สมาชิกและแกนน า  TO BE NUMBER ONE  จ านวน  100  คน  แบ่งเป็น 
  - จากโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา  จ านวน  60  คน 
  - จากโรงเรียนเครือข่าย  จ านวน  40  คน 
 3.2 ด้านคุณภาพ สมาชิกและแกนน า  TO BE NUMBER ONE  ที่ผ่านการฝึกอบรมมีความรู้ความ
เข้าใจ  และมีเจตคติท่ีดีต่อบทบาทหน้าที่ที่จะต้องร่วมกันปฏิบัติอย่างถูกต้องและเหมาะสม โดยใช้สื่อ
ประกอบการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดที่มีคุณภาพ 
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4.กิจกรรมในโครงการ 
กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์เฉพาะ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

1. รับสมัครสมาชิกใหม่/ 
ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ 

เพ่ือรณรงค์หาสมาชิกใหม่เข้า
ชมรมฯ ในปี 2562 

ชมรมได้สมาชิกใหม่ครบ 100% 
ตามท่ีโรงเรียนก าหนด 

2. กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก 
 - ประกวดแข่งขันวาดภาพและแต่งค า
ประพันธ์หัวข้อวันงดสูบบุหรี่โลก 
- เชิญวิทยากรมาให้ความรู้เกี่ยวกับวัน
งดสูบบุหรี่โลกแก่นักเรียน 

เพ่ือรณรงค์ให้นักเรียนตะหนัก
ถึงอันตรายของบุหรี่ 

- นักเรียนส่วนใหญ่มีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับโทษภัยของการสูบ
บุหรี่ 
- นักเรียนได้แสดงความสามารถใน
การวาดภาพและแต่งค าประพันธ์ 

3. กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก 
- การตอบปัญหายาเสพติด 
- การประกวดค าขวัญ/ค าประพันธ์วัน
ต่อต้านยาเสพติด 
- การประกวดวาดภาพวันต่อต้านยาเสพ
ติด 

เพ่ือรณรงค์ให้นักเรียนตะหนัก
ถึงอันตรายของยาเสพติด 

-นักเรียนทุกคนได้ร่วมกิจกรรมเนื่อง
ในต่อต้านยาเสพติดโลกต่อเนื่องเป็น
ประจ าทุกปี 
- นักเรียนส่วนใหญ่มีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับโทษภัยของยาเสพติด 

4. กิจกรรมการประกวดTO BE 
NUMBER ONE ระดับภาคและประเทศ 
-ประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี 
-ประกวดวงดนตรีต่อต้านยาเสพติด 
-ประกวด Dancer TO BE NUMBER 
ONE 

- เพ่ือสร้างกระแสในการจัด
กิจกรรมต่าง ๆ ของโครงการ 
TO BE NUMBER ONE 
- เพ่ือส่งเสริมให้เป็นกิจกรรม          
ที่ส่งเสริมความภาคภูมิใจใน
ตนเองให้แก่เยาวชน 

- นักเรียนแกนน าและนักเรียนของ
โรงเรียนที่มีความสามารถได้แสดง
ศักยภาพในทางที่สร้างสรรค์ กล้า
แสดงออก ภาคภูมิใจในรางวัลที่ได้รับ 

5. การประกวดโครงการ TO BE 
NUMBER ONE ระดับภาค ประเมิน        
ระดับพ้ืนที่และประเทศ  

เพ่ือเข้ารับการประเมินในระดับ
พ้ืนที่และระดับประเทศ 

- โรงเรียนผ่านการประเมินในการ
รักษาระดับเพชร 

6. กิจกรรมค่าย TO BE NUMBER 
ONE  

เพ่ือให้แกนน าชมรมได้ให้
ความรู้เกี่ยวกับโครงการ การ
ป้องกันและต่อต้านยาเสพติด 
และท ากิจกรรมสร้างสรรค์
ร่วมกัน 

- นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมมี
ทัศนคติที่ดีต่อโครงการ TO BE 
NUMBER ONE และสามารถน า
ความรู้ที่ได้จากค่ายไปต่อยอดและ
พัฒนาตนเองในทางที่สร้างสรรค์ 
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DO (D)                                                                                                                  
5.วิธีการด าเนินงาน                                                                                                                    
 1) ประชุมวางแผนขอบเขตการด าเนินงานโครงการ 
 2) จัดท าโครงการ 
 3) เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ และผู้บริหารสถานศึกษาอนุมัติโครงการ 
 4) แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
 5) ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน 
 6) ด าเนินการตามแผนการด าเนินการในโครงการที่วางไว้ 
  6.1 กิจกรรมการประกวดTO BE NUMBER ONE ระดับภาคและประเทศ 
   1) ประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี 
   2) ประกวดวงดนตรีต่อต้านยาเสพติด 
   3) ประกวด Dancer TO BE NUMBER ONE 
    - เพ่ือสร้างกระแสในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ  ของโครงการ TO BE NUMBER ONE 
    - เพ่ือส่งเสริมให้เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมความภาคภูมิใจในตนเองให้แก่เยาวชน 

  6.2 การประกวดโครงการ TO BE NUMBER ONE ระดับพ้ืนที่และประเทศ เพ่ือเข้ารับการ
ประเมินในระดับพ้ืนที่และระดับประเทศ 
  6.3 กิจกรรมค่าย TO BE NUMBER ONE  เพ่ือให้แกนน าชมรมได้ให้ความรู้เกี่ยวกับโครงการ การ
ป้องกันและต่อต้านยาเสพติด และท ากิจกรรมสร้างสรรค์ร่วมกัน 
  6.3 กิจกรรมขยายเครือข่าย TO BE NUMBER ONE เพ่ือขยายเครือข่าย 
    โครงการ TO BE NUMBER  ONE ไปยังสถานศึกษา สถานประกอบการ ชุมชนอ่ืนๆ 
7) ประเมินผลการด าเนินงาน 
8) สรุปและรายงานผล 

6. ระยะเวลาด าเนินการ 
 

ที ่
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ระยะเวลาด าเนินการ 
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 ประชุมคณะกรรมการด าเนิน
โครงการ 

           

2 วางแผนการด าเนินการและ
มอบหมายงานที่รับผิดชอบ 

           

3 จัดท าโครงการ/ขออนุมัติโครงการ            

4 เตรียมกิจกรรมในโครงการ TO BE 
NUMBER ONE 

           

5 จัดกิจกรรมพัฒนาโครงการ TO BE 
NUMBER ONE 

           

6 นิเทศและติดตามผลการด าเนินงาน            
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ที ่
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ระยะเวลาด าเนินการ 
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. 

7 สรุป ประเมิน รายงานผลโครงการ            

7.งบประมาณที่ได้รับท้ังสิ้น : 60,000 บาท 
   - เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60,000 บาท 
            - อ่ืนๆ  ............................................ บาท 
 

ที ่

 

กิจกรรม/รายการ 

 

เงินงบประมาณ 
เงินนอก

งบประมาณ 
รวม 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม   

1 การประกวดโครงการ TO BE 
NUMBER ONE  

      

1.1 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ - 10,000 5,000 15,000 - 15,000 

1.2 รอบประเมินลงพื้นที่ในโรงเรียน  5,000 2,000 8,000 15,000 - 15,000 

1.3 ระดับประเทศ  - 20,000 10,000 30,000 - 30,000 

 รวม 5,000 32,000 23,000 60,000 - 60,000 

 
8. สถานที่ด าเนินการ  
 8.1 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 
 8.2 อิมแพค อารีนา เมืองทองธานี 
 8.3 แหล่งจัดกิจกรรมภายนอกอ่ืนๆ ที่เหมาะสม 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  9.1 นางพรพิรุณ งอยจันทร์ศรี 
10. ผู้เกี่ยวข้อง 
 10.1 ฝ่ายกิจการนักเรียน 
 10.2 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนครและ โรงพยาบาลสกลนคร 
 10.3 กองก ากับการต ารวจตระเวนชายแดนที่ 23 ค่ายศรีสกุลวงศ์ 
Check (C) 
11.การประเมินผล :การสังเกต  แบบสอบถาม และ รายงานผลการปฏิบัติงาน 
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Act (A) 
 
12.ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 12.1 ผลลัพธ์ไดส้มาชิกและแกนน า TO BE NUMBER ONE  ที่มีความรู้ ความเข้าใจ และมีเจตคติที่ดี           
ต่อบทบาทหน้าที่ที่ต้องร่วมกันปฏิบัติ  อันจะส่งผลด้านบวกในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เอดส์  
และเพศศึกษาในสถานศึกษา และสามารถสร้างและพัฒนาเครือข่ายให้เข้มแข็งมุ่งสู่ระดับยอดเพชร 
 12.2 สร้างนวัตกรรมและองค์ความรู้ เพื่อพัฒนาชมรมและเครือข่าย รวมทั้งผลิตชุดนิทรรศการและ           
สื่อรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตามกิจกรรม TO BE NUMBER ONE  
 12.3 ผลกระทบ(ด้านบวก) นักเรียนทุกคนได้รับการดูแลช่วยเหลืออย่างถูกต้องและเหมาะสมกับปัญหา
เฉพาะบุคคล  ส่งผลให้มีลักษณะเป็นคนดี คนเก่งและมีความสุข เป็นเยาวชนที่ดีมีคุณภาพของสังคม 
 
13.  งบอุดหนุนรายหัว  งบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน อ่ืนๆ ........................................ 

  
   ผู้เสนอโครงการ  ผู้เห็นชอบโครงการ 

   

   (นางพรพิรุณ  งอยจันทร์ศรี)                (นายกฤษฎา  ศรีพานิชย์)  
หัวหน้างานTO BE NUMBER ONE  รองผู้อ านวยการโรงเรียนฝ่ายกลุ่มงานกิจการนักเรียน         

   

 เห็นควรอนุมัติ   เห็นควรอนุมัติ 

   

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

   

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

   

(นายบดินทร์  นารถโคษา) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 
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ชื่อโครงการ  : โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน  
ความสอดคล้องตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของสพฐ. : นโยบายที่ 1,4      
ความสอดคล้องตามกลยุทธ์โรงเรียน :     กลยุทธ์ที่ 4,9 
ผู้รับผิดชอบ : สภานักเรียน ,นางอมรรัตน์  นามสอน 
ระยะเวลา  : ตลอดปีการศึกษา 
งบประมาณ  :  6,000  บาท 
สถานที ่   : โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 
ลักษณะโครงการ : โครงการใหม่ 

 
Plan (P) 
1.หลักการและเหตุผล :  

นโยบายด้านการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ เป็นการจัดการศึกษา  
เพ่ือมุ่งเน้นการพัฒนาผู้เรียนทุกคน ให้มีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นในการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติท่ีดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง  
เป็นพลเมืองดีของชาติ และพลเมืองโลกท่ีดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณธรรมอัตลักษณ์ มีจิตสาธารณะ  
มีจิตอาสา รับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน สังคมและประเทศชาติ ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี 
มีวินัย และรักษาศีลธรรม เป็นผู้เรียนที่มีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามรูปแบบใหม่ ทุกรูปแบบ 
 ที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง เช่น ภัยจากยาเสพติด ความรุนแรง การคุกคามในชีวิต และทรัพย์สิน การค้า
มนุษย์ อาชญากรรมไซเบอร์ และภัยพิบัติต่าง ๆ เป็นต้น ควบคู่ไปกับการป้องกัน และแก้ไขปัญหาที่มีอยู่ใน
ปัจจุบันและที่อาจจะเกิดข้ึนในอนาคต และเน้นการจัดการศึกษาให้เหมาะสม สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนฐาน 
สภาพทางภูมิศาสตร์ ด้านเศษฐกิจ และสังคม ซึ่งมีความแตกต่าง ทางด้านสังคม วัฒนธรรม เชื้อชาติ  
เพ่ือให้ผู้เรียนได้มีโอกาสได้รับการพัฒนาสอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ ได้รับการบริการด้านการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานที่มีคุณภาพ และเหมาะสมตรงตามความต้องการ เป็นต้น  
 
2. วัตถุประสงค ์ 

1. ผู้เรียนทุกคนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  

2. ผู้เรียนทุกคนมีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดท่ีถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม 
จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา รับผิดชอบต่อครอบครัว ผู้อื่น และสังคมโดยรวม 
ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ ์อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย และรักษาศีลธรรม  

3. ผู้เรียนทุกคนมีความรู้ ความเข้าใจ และมีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบที่มี
ผลกระทบต่อความมั่นคง เช่น ภัยจากยาเสพติด ความรุนแรง การคุกคามในชีวิตและทรัพย์สิน การค้ามนุษย์ 
อาชญากรรมไซเบอร์ และภัยพิบัติต่าง ๆ เป็นต้น  
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3. เป้าหมาย: 
 3.1 ด้านปริมาณ นักเรียนโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษาทุกคน  
 3.2 ด้านคุณภาพ นักเรียนทุกคนมีความรับผิดชอบในการจัดการขยะภายในโรงเรียน 

4. กิจกรรมในโครงการ 

 
กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์เฉพาะ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

1. กิจกรรมเลือกตั้งคณะกรรมการสภา
นักเรียน 

นักเรียนไดเ้รียนรู้กระบวนการ
เลือกตั้ง  แนวคิด  สิทธิ  
หน้าที่ ในสังคมประชาธิปไตย 

มีคณะกรรมการสภานักเรียนที่
พร้อมท าหน้าที่เป็นแกนน าด้าน
ประชาธิปไตย 

2. จัดหาวัสดุอุปกรณ์เพ่ือใช้ในการ
ด าเนินงานสภานักเรียน  

เพ่ือให้สภานักเรียนมีห้อง
ท างานที่มีความพร้อม  มีวัสดุ
อุปกรณ์ที่จ าเป็นในการปฏิบัติ
หน้าที่ 

มีความพร้อม  มีวัสดุอุปกรณ์ที่
จ าเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ 

3. กิจกรรมศึกษาดูงาน เพ่ือให้สภานักเรียนได้ไป
ศึกษาดูงานสภานักเรียนจาก
สถานศึกษาอ่ืนที่มีความพร้อม 
หรือแนวการท างานที่มี
ประสิทธิภาพ  และน ามา
ประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์
สูงสุดต่อสถานศึกษาตนเอง 

สภานักเรียนมีแนวทางการ
ด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพ  

 
DO (D) 
5. วิธีการด าเนินงาน 
 1) ประชุมวางแผนขอบเขตการด าเนินงานโครงการ 

2) จัดท าโครงการ 
3) เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติและผู้บริหารสถานศึกษาอนุมัติโครงการ 
4) แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
5) ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน 
6) ด าเนินการตามแผนการด าเนินการในโครงการที่วางไว้ 
  -เลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน 
  -จัดหาวัสดุอุปกรณ์เพ่ือใช้ในการด าเนินงานสภานักเรียน 
  -กิจกรรมศึกษาดูงาน 
7) ประเมินผลการด าเนินงาน 
8) สรุปและรายงานผล 
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6.ระยะเวลาด าเนินการ: 

ที ่ ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลาด าเนินการ 

พ.ศ.2563 
ม.ค. ก.พ. มี.ค. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

1 
ประชุมวางแผนขอบเขตการด าเนนิงาน
โครงการ 

           

2 จัดท าโครงการ            

3 
เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติและผูบ้ริหาร
สถานศึกษาอนุมัตโิครงการ 

           

4 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน            
5 ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน            

6 
ด าเนินการตามแผนการด าเนินการใน
โครงการที่วางไว ้

           

7 ประเมินผลการด าเนินงาน            
8 สรุปและรายงานผล            

7.งบประมาณ : งบอุดหนุน  6,000 บาท 

 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ เงินนอก

งบประมาณ 
รวม 

ตอบ
แทน 

ใช้สอย วัสดุ รวม 

1 
จัดซื้อวัสดุในกิจกรรมเลือกตั้งคณะกรรมการ
สภานักเรียน 

  2,000 2,000  2,000 

2 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์งานสภานักเรียน   1,000 1,000  1,000 
3 กิจกรรมศึกษาดูงาน (ของที่ระลึก) 500  2,500 3,000  3,000 

รวม 500  5,500 6,000  6,000 
 
8. สถานที่ด าเนินการ : โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ : นางอมรรัตน์  นามสอน 
10. หน่วยงาน/บุคคล ที่ให้การสนับสนุน : โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 

Check (C) 
11. การประเมินผล : การสังเกต  แบบสอบถาม และ รายงานผลการปฏิบัติงาน 
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Act (A) 
12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 ผู้เรียนทุกคนมีทัศนคติท่ีดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม 
จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา รับผิดชอบต่อครอบครัว ผู้อื่น และสังคมโดยรวม 
ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ ์อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย และรักษาศีลธรรม  
 
13. อุดหนุนรายหัว กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน อ่ืนๆ.  

   ผู้เสนอโครงการ  ผู้เห็นชอบโครงการ 

   

   (นางอมรรัตน์  นามสอน)                (นายกฤษฎา  ศรีพานิชย์)  
ต าแหน่ง   ครู  รองผู้อ านวยการโรงเรียนฝ่ายกลุ่มงานกิจการนักเรียน         

   

 เห็นควรอนุมัติ   เห็นควรอนุมัติ 

   

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

   

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

   

(นายบดินทร์  นารถโคษา) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 
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ชื่อโครงการ  : พัฒนางานธนาคารโรงเรียน 
ความสอดคล้องตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของสพฐ. : นโยบายที่ 1,4      
ความสอดคล้องตามกลยุทธ์โรงเรียน :     กลยุทธ์ที่ 4,9 
ระยะเวลา : ตลอดปีการศึกษา  2563 
ผู้รับผิดชอบ  : นางลักขณา  ศรีมามาศ , นางสิริลักษณ์  แว่นเรืองรอง 
สถานที ่  : โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 
งบประมาณ : เงินอุดหนุนรายหัว 

ลักษณะโครงการ : ☐โครงการใหม่    โครงการต่อเนื่อง 

Plan (P) 

1. หลักการและเหตุผล : 
ธนาคารโรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้และส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง            

มาเป็นหลักในการด าเนินชีวิต โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษาจึงมุ่งเน้นให้นักเรียนรู้จักการประหยัดและอดออม
เพ่ือเป็นการกระตุ้นให้นักเรียนเล็งเห็นคุณค่าของเงิน เห็นประโยชน์ของการเก็บออมและเป็นการปลูกฝังนิสัย
และค่านิยมในการประหยัดและอดออมให้กับนักเรียนและมีเงินเก็บไว้ใช้จ่ายในเวลาที่จ าเป็นจึงต้องปรับปรุง
พัฒนาห้องธนาคารโรงเรียนเพ่ือเป็นแหล่งฝึกทักษะการปฏิบัติงานของนักเรียนที่เป็นพนักงานธนาคารโรงเรียน
และได้ปฏิบัติหน้าที่และอ านวยความสะดวกให้แก่นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนที่มาใช้บริการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  

2. วัตถุประสงค์ : เพ่ือส่งเสริมงานธนาคารโรงเรียนให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อครู - นักเรียนและผู้เกี่ยวข้อง             
อย่างมีประสิทธิภาพ 

3. เป้าหมาย : 
 3.1 ด้านปริมาณ  คร-ูนักเรียนและผู้เกี่ยวข้องได้ใช้บริการงานธนาคารโรงเรียนทุกคน 
 3.2 ด้านคุณภาพ  การปฏิบัติหน้าที่งานธนาคารโรงเรียนมีประสิทธิภาพเป็นที่พึงพอใจ 

4. กิจกรรมในโครงการ 
กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์เฉพาะ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

พัฒนางานธนาคารโรงเรียน                     
ให้มีประสิทธิภาพให้เกิดประโยชน์
สูงสุดต่อครู-นักเรียนและผู้เกี่ยวข้อง 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ห้องธนาคารโรงเรียน               
มีการให้บริการแก่ครู-นักเรียน
และผู้เกี่ยวข้องอย่างมีคุณภาพ
ทั้งด้านความรู้และบริการอื่นๆ 

บุคลากรที่ปฏิบัติงานธนาคาร
เรียนปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและมีความพึงพอใจ 
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Do (D) 

5. วิธีการด าเนินงาน 
 1) ประชุมวางแผนขอบเขตการด าเนินงานโครงการ 

2) จัดท าโครงการ 
3) เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ และผู้บริหารสถานศึกษาอนุมัติโครงการ 
4) แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
5) ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน 
6) ด าเนินการตามแผนการด าเนินการในโครงการที่วางไว้ 
โครงการพัฒนางานธนาคารโรงเรียน มีกิจกรรมที่ต้องด าเนินการดังนี้ 
    6.1 มีกิจกรรมให้ความรู้และส่งเสริมการออมในการปฏิบัติงานธนาคารโรงเรียน                       
            อย่างมีประสิทธิภาพ 

 6.2 ให้บริการต่อผู้ใช้บริการธนาคารโรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
7) ประเมินผลการด าเนินงาน 
8) สรุปและรายงานผล 

6. ระยะเวลาด าเนินการ :  2,500 บาท 

    - งบอุดหนุนรายหัว 2,500 บาท 
ที ่ ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินการ 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 
เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. 

1 ประชุมวางแผนขอบเขตการ
ด าเนินงานโครงการ 

 
           

2 จัดท าโครงการ             
3 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ

และผูบ้ริหารสถานศึกษา
อนุมัติโครงการ 

 
           

4 แต่งตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินงาน 

            

5 ประชุมคณะกรรมการ
ด าเนินงาน 

            

6 ด าเนินการตามแผนการ
ด าเนินการในโครงการ 

 
           

7 ประเมินผลการด าเนินงาน             
8 สรุปและรายงานผล             
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7. งบประมาณที่ได้รับทั้งสิ้น : 2,500 บาท 

- งบอุดหนุนรายหัว 2,500 บาท 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ 

เงินนอก
งบประมาณ 

รวม ตอบ
แทน 

ใช้สอย วัสดุ รวม 

 วัสดุ/อุปกรณ์ ส านักงาน   2,500 2,500 - 2,500 
 รวม   2,500 2,500 - 2,500 

8. สถานที่ด าเนินการ : โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ : นางลักขณา  ศรีมามาศ , นางสิริลักษณ์  แว่นเรืองรอง 

10. บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : งานกิจการนักเรียนโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 

Check (C) 
11. การประเมินผล : การสังเกต  แบบสอบถาม และ รายงานผลการปฏิบัติงาน 

Act (A) 
12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 12.1 ผลลัพธ์ 
งานธนาคารโรงเรียน  บุคลากรท างานในหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและให้บริการแก่ผู้ใช้บริการได้

อย่างมีคุณภาพ 
12.2 ผลผลิต 
- สามารถให้บริการงานธนาคารโรงเรียนแก่ครู-นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนได้ประโยชน์สูงสุด 
- คร-ูนักเรียนและบุคลากรของโรงเรียนมีความพึงพอใจในการให้บริการงานธนาคารโรงเรียน 
12.3 ผลกระทบ (ด้านบวก) 
บุคลากรปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  ภาระงานในหน้าที่มีวัสดุอุปกรณ์ท่ีจ าเป็นต้องใช้ใน

การปฏิบัติงานได้อย่างเพียงพอ และผู้ใช้บริการงานธนาคารโรงเรียนได้รับความสะดวกยิ่งขึ้น 
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13.  เงินอุดหนุนรายหัว  ☐  เงินกิจกรรมเพื่อพฒันาผูเ้รียน  ☐  อ่ืนๆ 

   ผู้เสนอโครงการ  ผู้เห็นชอบโครงการ 

   

   (นางลักขณา  ศรีมามาศ)                (นายกฤษฎา  ศรีพานิชย์)  
ต าแหน่ง  ครู  รองผู้อ านวยการโรงเรียนฝ่ายกลุ่มงานกิจการนักเรียน         

   

 เห็นควรอนุมัติ   เห็นควรอนุมัติ 

   

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

   

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

   

(นายบดินทร์  นารถโคษา) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 
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ชื่อโครงการ  :  โครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน (กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน) 
ความสอดคล้องตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของสพฐ. : นโยบายที่ 1,4      
ความสอดคล้องตามกลยุทธ์โรงเรียน :     กลยุทธ์ที่ 4,9 
ผู้รับผิดชอบ  :  นางสาวดวงกมล  กุลตังธนานนท์, นางลักขณา  ศรีมามาศ และนางสาวณัฐธิยา ลุนจักร 
ระยะเวลา  :  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 
สถานที ่   :  โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 
งบประมาณ :  25,000 
ลักษณะโครงการ :    โครงการใหม่    โครงการต่อเนื่อง  
 
Plan (P) 

1. หลักการและเหตุผล : 
  ในการพัฒนานักเรียนให้มีความสมบูรณ์พร้อมทั้งร่างกาย จิตใจ  สติปัญญา  ความรู้  คุณธรรม  

จริยธรรมและการด ารงตนให้มีความสุขได้ในสังคมปัจจุบัน  ต้องมีการร่วมมือระหว่างโรงเรียน  ครูและ
ผู้ปกครองนักเรียนโดยทางโรงเรียนต้องมีการจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในด้านต่างๆขึ้นเพ่ือช่วยเหลือ
ส่งเสริมให้นักเรียน เป็นบุคคลที่มีความรู้  มีคุณธรรม  จริยธรรมและสามารถด ารงชีวิตให้มีความสุขในสังคมได้ 
 กิจกรรมการเยี่ยมบ้านนักเรียน  เป็นอีกกิจกรรมหนึ่งในระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีความส าคัญ 
เป็นอย่างมาก  โดยการสร้างความสัมพันธ์ที่ดี  ระหว่างบ้านกับโรงเรียน ผู้ปกครองกับครูที่ปรึกษา  ซึ่งจะ
ช่วยเหลือให้ผู้ปกครองนักเรียนและครู  ได้ทราบรายละเอียดเกี่ยวกับตัวนักเรียนในด้านการเรียน   อุปนิสัย 
การคบเพ่ือน การเล่น  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง  ได้เห็นชีวิต  ความเป็นอยู่ที่แท้จริงของนักเรียน  ขณะอยู่ที่บ้าน  
และเป็นแนวทาง  สร้างความร่วมมือที่ดีในการช่วยเหลือป้องกันแก้ไขและพัฒนานักเรียนที่อยู่ในความปกครอง
ให้เป็นคนดี มีคุณธรรม  จริยธรรมของสังคมต่อไป 

2.  วัตถุประสงค์ : (เพ่ือเน้นการพัฒนานักเรียน) 
 1.  เพ่ือให้นักเรียนทุกคนได้รับการเยี่ยมบ้านจากครูที่ปรึกษา 
 2.  เพ่ือสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบ้านกับโรงเรียน  ผู้ปกครองกับครูที่ปรึกษา 
 3.  เพ่ือให้ผู้ปกครองได้ทราบถึงพฤติกรรมของบุตรหลานของตนเองในขณะที่อยู่โรงเรียน 
 4.  เพ่ือให้ครูที่ปรึกษา ได้ทราบถึงพฤติกรรมอันพึงและไม่พึงประสงค์ของนักเรียนในขณะที่อยู่บ้าน 
 5.  เพ่ือให้ครูได้เห็นสภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่แท้จริงของนักเรียนและผู้ปกครอง 
 6.  เพ่ือน าข้อมูลที่ได้จากการเยี่ยมบ้านมาคัดกรอง ช่วยเหลือนักเรียนที่มีปัญหาทางด้านต่าง ๆ 
 7.  เพ่ือน าข้อมูลที่ได้จากการเยี่ยมบ้านนักเรียน หรือข้อมูลการสัมภาษณ์ผู้ปกครองนักเรียนมาส่งเสริม 
              ความสามารถของนักเรียนที่มีความสามารถตามศักยภาพ 
3.  เป้าหมาย : 
  ด้านปริมาณ   
  นักเรียนโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษาทุกคนได้รับการเยี่ยมบ้าน 
 ด้านคุณภาพ  
  นักเรียนกลุ่มเสี่ยง  กลุ่มมีปัญหาทุกคนได้รับการเยี่ยมบ้านจากครูที่ปรึกษาและ  
สามารถน าข้อมูลที่ได้มาใช้ให้เกิดประโยชน์ทั้งต่อนักเรียน  โรงเรียน และผู้ปกครองให้มากที่สุด 
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4.  กิจกรรมในโครงการ 
กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์เฉพาะ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

ครูที่ปรึกษาออกเยี่ยมบ้านนักเรียน 

กลุ่มเสี่ยง กลุ่มมีปัญหา หรือทุกคน         
ที่สามารถออกเยี่ยมบ้านได ้

นักเรียนกลุม่เสี่ยง  กลุ่มมีปญัหาทกุคนได้รบั
การเยี่ยมบ้านจากครูที่ปรึกษา ครนู าข้อมูล
นักเรียนมาใช้ให้เกิดประโยชน ์

ร้อยละของนักเรียนท่ีได้รับการ
เยี่ยมบ้าน   

DO (D) 

5. วิธีการด าเนินงาน 

 1. ประชุมวางแผนขอบเขตการด าเนินงานโครงการ 
 2. จัดท าโครงการ 
 3. เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติและผู้บริหารสถานศึกษาอนุมัติโครงการ 
 4. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 

5. ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน                                                                                      
6. ด าเนินการตามแผนการด าเนินการในโครงการที่วางไว้             

       - ครูที่ปรึกษาคัดกรองนักเรียนออกเป็นกลุ่มเสี่ยง  กลุ่มมีปัญหา  และกลุ่มส่งเสริม        
       - ครูทีป่รึกษาออกเยี่ยมบ้านนักเรียนทุกคนตามกลุ่มที่ได้คัดกรอง                                                               
7. ประเมินผลการด าเนินงาน                                                                                                
8. สรุปและรายงานผล 

6. ระยะเวลาด าเนินการ :   

ที ่ ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลาด าเนินการ 

พ.ศ.2563 
ม.ค. ก.พ. มี.ค. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

1 
ประชุมวางแผนขอบเขตการ
ด าเนินงานโครงการ 

  1-10         

2 จัดท าโครงการ 
  19-23 

 
        

3 
เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติและ
ผู้บริหารสถานศึกษาอนุมัติโครงการ 

  25-30         

4 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
   1-15 

 
       

5 ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน 
   16-31 

 
       

6 
ด าเนินการตามแผนการด าเนินการ
ในโครงการที่วางไว้ 
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ที ่ ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลาด าเนินการ 

พ.ศ.2563 
ม.ค. ก.พ. มี.ค. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

7 
 

ประเมินผลการด าเนินงาน 
     

 
      

8 
 

สรุปและรายงานผล 
      

 
     

7. งบประมาณที่ได้รับทั้งสิ้น : 25,000 บาท 
  - เงินอุดหนุนรายหัว 25,000 บาท 
  - เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  .................... บาท 
  - อ่ืนๆ   ................... บาท 
 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
เงินนอกประมาณ 

งบอ่ืนๆ รวม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

1 สนับสนุนค่าน้ ามันห้องเรยีนละ 350 บาทตาม
จ านวนห้อง 

 19,250  19,250  19,250 

2 ค่าวัสดุและเอกสารด าเนินการ   5,750 5,750  5,750 

รวม  19,250 5,750 25,000  25,000 

 
8. สถานที่ด าเนินการ : โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ : นางสาวดวงกมล  กุลตังธนานนท์ , นางลักขณา  ศรีมามาศ และนางสาวณัฐธิยา ลุนจักร 

10. บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  : โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชนนักเรียน 

Check (C) 

11. การประเมินผล : การสังเกต , แบบสอบถาม และ รายงานผลการปฏิบัติงาน 

Act (A) 

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 นักเรียนกลุ่มเสี่ยง  กลุ่มมีปัญหา หรือทุกคนได้รับการเยี่ยมบ้านจากครูที่ปรึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน และ
ครทูี่ปรึกษา ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ปัญหา อุปสรรคร่วมกัน น าไปสู่การแก้ปัญหาของนักเรียนที่ถูกต้อง 
  



390 
 

13.   งบอุดหนุนรายหัว  งบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  อ่ืนๆ เงินสมาคมผู้ปกครองนักเรียน 

   ผู้เสนอโครงการ  ผู้เห็นชอบโครงการ 

   

   (นางสาวดวงกมล  กุลตังธนานนท์)                (นายกฤษฎา  ศรีพานิชย์)  
ต าแหน่ง  ครู  รองผู้อ านวยการโรงเรียนฝ่ายกลุ่มงานกิจการนักเรียน         

   

 เห็นควรอนุมัติ   เห็นควรอนุมัติ 

   

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

   

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

   

(นายบดินทร์  นารถโคษา) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 
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ชื่อโครงการ  : ทัศนศึกษา 
ความสอดคล้องตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของสพฐ. : นโยบายที่  1,2,3 
ความสอดคล้องกับกลยุทธ์ของโรงเรียน : กลยุทธ์ที่ 4,9 
ระยะเวลา  : ตลอดปีการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบ : นายกฤษฎา  ศรีพานิชย์  
สถานที ่   : โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 
ลักษณะโครงการ : โครงการใหม่    โครงการต่อเนื่อง 
 
Plan (P) 

1.หลักการและเหตุผล: 
การจัดการศึกษาในปัจจุบันได้มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เรื่องราวต่างๆ ตามสภาพแวดล้อมที่เป็นจริง

จากประสบการณ์ของตนเอง โดยผสมผสานความรู้ต่างๆอย่างสมดุล มุ่งเน้นในเรื่องของความรู้ คุณธรรม 
กระบวนการเรียนรู้และบูรณาการความรู้ต่างๆตามความเหมาะสม รวมทั้งจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จาก
ประสบการณ์จริงโดยผสมผสานสาระความรู้ในด้านต่างๆ อย่างได้สัดส่วนและสมดุลกัน 

การศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ เป็นกิจกรรมการเรียนการสอนที่ส าคัญอย่างมากอยากหนึ่งซึ่งจะ
ช่วยให้ผู้เรียนได้มีโอกาสเรียนรู้ด้วยตนเองท าให้ได้รับความรู้ ความเข้าใจในเรื่องที่ศึกษาอย่างแท้จริง ทั้งยังเป็น
การเสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนอย่างสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น เพราะการพาผู้เรียนไปทัศนศึกษา
นั้น ถือว่าเป็นวิธีการที่ท าให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ตรงในการเรียนรู้และสามารถพัฒนาผู้เรียนในด้าน
ร่างกาย สติปัญญา จิตใจ อารมณ์และสังคม อีกท้ังเสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ ตลอดจนได้รับการศึกษา
ทั้ง 8 สาระแบบบูรณาการ จึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้น 
2. วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือให้นักเรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง 
2. เพ่ือให้นักเรียนตระหนักถึงความส าคัญของแหล่งเรียนรู้และได้ความรู้จากแหล่งเรียนรู้ 
   นอกเหนือจากการเรียนในห้องเรียน  
3. เพ่ือกระตุ้นให้นักเรียนกระตือรือร้นต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
4. เพ่ือให้นักเรียนรู้จักการน าความรู้จากแหล่งเรียนรู้มาประยุกต์ใช้เพ่ือให้เกิดประโยชน์และแก้ปัญหา 
ในชีวิตประจ าวันได้ 

3. เป้าหมาย 
 3.1 ด้านปริมาณ 

 1.นักเรียนโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษาทุกคน ได้เข้าร่วมกิจกรรมทัศนศึกษา 
2.นักเรียนบันทึกความรู้ที่ได้จากการศึกษาจากแหล่งเรียนรู้ที่ไปทัศนศึกษาอย่างน้อยคนละ  
   1 เรื่อง 
3.นักเรียนทุกคนได้ไปทัศนศึกษาในแหล่งเรียนรู้ที่โรงเรียนจัดประสบการณ์ให้อย่างน้อย  
   คนละ 1 แห่ง/ปีการศึกษา 
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3.2 ด้านคุณภาพ 
 1. นักเรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง 

2. นักเรียนบอกความส าคัญของแหล่งเรียนรู้และได้ความรู้จากแหล่งเรียนรู้    
   นอกเหนือจากการเรียนในห้องเรียนได้ 
3. นักเรียนมีความกระตือรือร้นต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
4. นักเรียนบอกหรือน าเสนอแนวคิดในการน าความรู้จากแหล่งเรียนรู้มาประยุกต์ใช้เพื่อให้ 
เกิดประโยชน์และแก้ปัญหาในชีวิตประจ าวันได้ 

 
4.กิจกรรมในโครงการ 

กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์เฉพาะ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

1.ส ารวจ คัดเลือก แหล่งเรียนรู้ที่จะจัด
ประสบการณ์ให้นักเรยีนไปทัศนศกึษา
และประสานงานขอความร่วมมือจาก
แหล่งเรียนรู ้

1.เพื่อให้ได้แหล่งเรียนรู้ส าหรับจดั
ประสบการณ์การเรียนรู้ที่เหมาะสม
สอดคล้องกับความสนใจ พัฒนาการตามวยั
ของผู้เรียนและจุดประสงค์ที่กลุ่มสาระ 

การเรยีนรู้ต่างๆ ก าหนดไว ้

1.การประเมินความสอดคล้อง
เหมาะสมของแหล่งเรียนรู้ที่คดัเลอืก
กับจุดประสงค์การเรียนรู้ที่กลุ่มสาระ
การเรยีนรู้ต่างๆ ก าหนดไว้ อย่างน้อย
ร้อยละ 70   

2.เข้าเยี่ยมชม หรือศึกษานอกสถานท่ีใน
แหล่งเรียนรู้ที่โรงเรียนจดัประสบการณ์
ให ้

1.เพื่อให้นักเรียนได้เรยีนรู้ข้อมลูความรู้ต่างๆ 
จากแหล่งเรยีนรู้ที่จดัประสบการณ์ให ้

1.นักเรียนได้ความรู้จากการกจิกรรม
ทัศนศึกษา อย่างน้อยคนละ 1 เรือ่ง 

3.นักเรียนท ากิจกรรมการเรยีนรู้ใน
แหล่งเรียนรู้ที่ไปทัศนศึกษาและเกบ็
บันทึกข้อมูลความรูจ้ากนั้นน าเสนอ
ความรู้จากการไปทัศนศึกษาในแหล่ง
เรียนรูต้่างๆ 

1.เพื่อให้นักเรียนตระหนักความส าคัญของ
แหล่งเรียนรู้ที่ไปทัศนศึกษา 

2.เพื่อให้นักเรียนได้ความรู้จากแหล่งเรียนรู้
ตามกิจกรรมที่จดัประสบการณ์ให ้

1.นักเรียนได้บันทึกความรู้จากการ
กิจกรรมทัศนศึกษา อย่างน้อยคนละ 1 
เรื่อง 

4.สรุปและรายงานผลกิจกรรมใน
โครงการ 

1.เพื่อสรุปและรายงานผลการด าเนินงาน
การจัดกิจกรรมตามโครงการ 

2.เพื่อสรุปปัญหาในการด าเนินงานและแนว
ทางแก้ไข อันจะเป็นประโยชน์ต่อการด าเนิน
โครงการในปีการศึกษาต่อไป 

1.ได้เอกสารสรุปรายงานผลการ
ด าเนินการอยา่งน้อย 2 เล่ม 
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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 

  -ส ารวจ แหล่งเรียนรู้ที่จะจัดประสบการณ์ให้นักเรียนไปทัศนศึกษา   
-ประชุมคณะกรรมการแต่ละระดับชั้นคัดเลือกแหล่งเรียนรู้ที่จะจัดประสบการณ์ให้นักเรียน 
  ไปทัศนศึกษา 
-ประสานงานขอความร่วมมือจากแหล่งเรียนรู้ 
-ติดต่อเช่าเหมายานพาหนะในการน านักเรียนไปทัศนศึกษา 
-จัดเตรียมเอกสารการเรียนรู้และบันทึกความรู้เพ่ือแจกนักเรียนที่เข่าร่วมกิจกรรม 
-ประชุมคณะกรรมการแต่ละระดับเพ่ือวางแผนเส้นทางการเดินทาง ,การจัดประสบการณ์
การเรียนรู้ในแหล่งเรียนรู้ที่ไปทัศนศึกษาและก าหนดการเดินทาง 
-น านักเรียนไปทัศนศึกษาและท ากิจกรรมการเรียนรู้ตามที่วางแผนการไว้ 
-น านักเรียนเดินทางกลับโรงเรียนตามก าหนดเวลา 

7) ประเมินผลการด าเนินงาน 
8) สรุปและรายงานผล 

6.ระยะเวลาด าเนินการ:  

ที ่ ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ระยะเวลาด าเนินการ 
พ.ศ.2563     พ.ศ.2564 

เม.ย. พ.ค. มิ.ย
. 

ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. 

1 
ประชุมวางแผนขอบเขตการ
ด าเนินงานโครงการ 

1-10            

2 จัดท าโครงการ 
19-23 

 

           

3 
เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติและ
ผู้บริหารสถานศึกษาอนุมัติ
โครงการ 

25-30            

4 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
 1-15 
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ที ่ ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ระยะเวลาด าเนินการ 
พ.ศ.2563     พ.ศ.2564 

เม.ย. พ.ค. มิ.ย
. 

ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. 

5 ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน 
 16-31 

 

          

6 ด าเนินการตามแผนการ
ด าเนินการในโครงการที่วางไว้ 

            

7 ประเมินผลการด าเนินงาน             
8 สรุปและรายงานผล             

 

7.งบประมาณ :งบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 150,000 บาท 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ เงินนอก

งบประมาณ 
รวม 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

1 ค่าเช่าเหมารถ  100,000  100,000 - 100,000 

2 ค่าอาหารและเครื่องดื่ม  45,000  45,000 - 45,000 

3 อ่ืน ๆ   5,000 5,000 - 5,000 

 รวม  145,000 5,000 150,000  150,000 

8.สถานที่ด าเนินการ: โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา    
9.ผู้รับผิดชอบโครงการ: นายกฤษฎา  ศรีพานิชย์  
10.หน่วยงานหรือบุคคลที่ให้การสนับสนุน: โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา  

Check (C) 
11.การประเมินผล: การสังเกต , แบบสอบถาม และ รายงานผลการปฏิบัติงาน 

Act (A) 
12.ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 12.1 ผลลัพธ์ 
  1.นักเรียนโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษาทุกคน ได้เข้าร่วมกิจกรรมทัศนศึกษา 
  2.นักเรียนได้ความรู้ที่ได้จากการศึกษาจากแหล่งเรียนรู้ที่ไปทัศนศึกษา 
  3.นักเรียนทุกคนได้ไปทัศนศึกษาในแหล่งเรียนรู้ที่โรงเรียนจัดประสบการณ์ให้อย่างน้อย  
   คนละ 1 แห่ง/ปีการศึกษา 



395 
 

12.2 ผลผลิต 
 1.บันทึกความรู้จากการศึกษาในแหล่งเรียนรู้ของนักเรียน 
 2.เอกสารสรุปรายงานผลการด าเนินงานในโครงการ 
12.3 ผลกระทบ 
 1.นักเรียนมีความกระตือรือร้นต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและกล้าแสดง 

   ความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์ และมีเหตุผล 
2. นักเรียนบอกหรือน าเสนอแนวคิดในการน าความรู้จากแหล่งเรียนรู้มาประยุกต์ใช้เพื่อให้ 
เกิดประโยชน์และแก้ปัญหาในชีวิตประจ าวันได้ 
3. นักเรียนเห็นความส าคัญของแหล่งเรียนรู้และได้ความรู้จากแหล่งเรียนรู้    
   นอกเหนือจากการเรียนในห้องเรียนได้ 

13.อุดหนุนรายหัว กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   อ่ืนๆ .  

 
   ผู้เสนอโครงการ  ผู้เห็นชอบโครงการ 

   

   (นายกฤษฎา  ศรีพานิชย์)                (นายกฤษฎา  ศรีพานิชย์)  
รองผู้อ านวยการโรงเรียนฝ่ายกิจการนักเรียน  รองผู้อ านวยการโรงเรียนฝ่ายกลุ่มงานกิจการนักเรียน         

   

 เห็นควรอนุมัติ   เห็นควรอนุมัติ 

   

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

   

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

   

(นายบดินทร์  นารถโคษา) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 

 
                                                        

  



396 
 

ชื่อโครงการ  : พัฒนางานฝ่ายกิจการนักเรียน 
ความสอดคล้องตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของสพฐ. : นโยบายที่ 1,4      
ความสอดคล้องตามกลยุทธ์โรงเรียน :     กลยุทธ์ที่ 4,9 
ระยะเวลา : ตลอดปีการศึกษา  2563 
ผู้รับผิดชอบ  : นางลักขณา  ศรีมามาศ 
สถานที ่  : โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 
งบประมาณ : งบอุดหนุนรายหัว 

ลักษณะโครงการ :  ☐ โครงการใหม่    โครงการต่อเนื่อง 

Plan (P) 

1. หลักการและเหตุผล : 
ในแต่ละปีการศึกษานั้น  การพัฒนางานฝ่ายกิจการนักเรียนจ าเป็นพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่                    

ให้เกิดประสิทธิภาพในทุกด้านตามภาระงานที่รับผิดชอบเพ่ืออ านวยความสะดวกและให้บริการแก่ครู  
ผู้ปกครอง  และนักเรียน  ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน 
2. วัตถุประสงค์ : เพ่ือให้ฝ่ายงานกิจการนักเรียนสามารถปฏิบัติงานได้เต็มศักยภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด          
ในการปฏิบัติงานตามภาระงานที่รับผิดชอบอย่างมีประสิทธิภาพ 
3. เป้าหมาย : 
 3.1 ด้านปริมาณ  คร-ูนักเรียนของโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ได้รับบริการจากฝ่ายงาน                 
กิจการนักเรียนทุกคน 
 3.2 ด้านคุณภาพ  การปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรฝ่ายงานกิจการนักเรียนมีประสิทธิภาพเป็นที่พึงพอใจ 

4. กิจกรรมในโครงการ 
กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์เฉพาะ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

พัฒนางานฝ่ายกิจการนักเรียน                
ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

งานฝ่ายกิจการนักเรียน            
บุคลาการในฝ่ายงาน
ปฏิบัติงานได้เต็มศักยภาพ
และเกิดประสิทธิภาพ 

ร้อยละของครู-นักเรียน                   
ในโรงเรียนสกลนครพัฒนาศึกษา
มีความพึงพอใจ 

Do (D) 

5. วิธีการด าเนินงาน 
 1) ประชุมวางแผนขอบเขตการด าเนินงานโครงการ 

2) จัดท าโครงการ 
3) เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ และผู้บริหารสถานศึกษาอนุมัติโครงการ 
4) แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
5) ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน 
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6) ด าเนินการตามแผนการด าเนินการในโครงการที่วางไว้ 
   โครงการพัฒนางานฝ่ายกิจการนักเรียน มีแผนการด าเนินงานดังนี้ 
    6.1 มีการส่งเสริมกิจกรรมในฝ่ายงาน เพ่ือให้การปฏิบัติงานในฝ่ายกิจการนักเรียนเกิด 
  ประสิทธิภาพสูงสุด 
    6.2 การปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรในฝ่ายกิจการนักเรียนเต็มศักยภาพเพ่ือให้การปฏิบัติงาน                  

   เกิดประสิทธิภาพและให้บริการงานในฝ่ายแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งครู-นักเรียน-และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 
7) ประเมินผลการด าเนินงาน 
8) สรุปและรายงานผล 

6. ระยะเวลาด าเนินการ :   

ที ่ ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินการ 
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. 
1 ประชุมวางแผนขอบเขตการ

ด าเนินงานโครงการ 
 

           

2 จัดท าโครงการ             
3 เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ

และผู้บริหารสถานศึกษา
อนุมัติโครงการ 

 
           

4 แต่งตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินงาน 

 
           

5 ประชุมคณะกรรมการ
ด าเนินงาน 

 
           

6 ด าเนินการตามแผนการ
ด าเนินการในโครงการ 

 
           

7 ประเมินผลการด าเนินงาน             
8 สรุปและรายงานผล             

 

7. งบประมาณที่ได้รับทั้งสิ้น : 10,000 บาท 

- งบอุดหนุนรายหัว 10,000 บาท 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ 

เงินนอก
งบประมาณ 

รวม ตอบ
แทน 

ใช้สอย วัสดุ รวม 

 วัสดุ/อุปกรณ์ ส านักงาน   10,000 10,000 - - 
 รวม   10,000 10,000 - - 
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8. สถานที่ด าเนินการ : โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ : นางลักขณา  ศรีมามาศ 

10. บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : งานกิจการนักเรียนโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 

ChecK (C) 
11. การประเมินผล : การสังเกต  แบบสอบถาม และ รายงานผลการปฏิบัติงาน 

Act (A) 
12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 12.1 ผลลัพธ์ 
พัฒนางานฝ่ายกิจการนักเรียน มีกิจกรรมส่งเสริมนักเรียนให้เกิดการพัฒนาในด้านต่างๆที่ได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 
12.2 ผลผลิต 
- ฝ่ายงานกิจการนักเรียนปฏิบัติงานในฝ่ายได้เต็มศักยภาพและให้บริการแก่ครู-นักเรียนในโรงเรียน

สกลนครพัฒนศึกษาได้ทุกคน 
- คร-ูนักเรียนและบุคลากรของโรงเรียนมีความพึงพอใจในการให้บริการงานในฝ่ายกิจการนักเรียน 
12.3 ผลกระทบ (ด้านบวก)  
บุคลากรปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  และส่งเสริมคุณภาพของนักเรียนได้เต็มศักยภาพ 

13.  เงินอุดหนุนรายหัว  ☐  เงินกิจกรรมเพื่อพฒันาผูเ้รียน  ☐  อ่ืนๆ 

   ผู้เสนอโครงการ  ผู้เห็นชอบโครงการ 

   

   (นางลักขณา  ศรีมามาศ)                (นายกฤษฎา  ศรีพานิชย์)  
ต าแหน่ง  ครู  รองผู้อ านวยการโรงเรียนฝ่ายกลุ่มงานกิจการนักเรียน         

   

 เห็นควรอนุมัติ   เห็นควรอนุมัติ 

   

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

   

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

   

(นายบดินทร์  นารถโคษา) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 

 


