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ชื่อโครงการ  : ส่งเสริมระเบียบวินัยและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (กิจกรรมไหว้ครู) 
ความสอดคล้องตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) : มาตรฐานที1่ ข้อที่ 1.2(1) ,2 ข้อที่ 2.2,2.3 
ความสอดคล้องตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของสพฐ. : นโยบายที่ 2      
ความสอดคล้องตามกลยุทธ์ของโรงเรียน. :     กลยุทธ์ที่ 2, 4 
ความสอดคล้องกับกลยุทธ์ระดับแผนงาน : ข้อที่ 2.9, 4.5 
 ผู้รับผิดชอบ  :  นางสาวกมลรัตน์  เทพิน 

ระยะเวลา :  ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2564 
สถานที ่  :  โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 
งบประมาณ :  14,000 บาท                                                                           
ลักษณะโครงการ :    โครงการใหม่    โครงการต่อเนื่อง  
 
Plan (P) 

1.  หลักการและเหตุผล  
กิจกรรมไหว้ครูถือเป็นกิจกรรมที่ได้ดำเนินมาอย่างยาวนานในรั้วของโรงเรียนทั่วประเทศ  ถือเป็น

กิจกรรมที่ได้ให้ครูและนักเรียนได้แสดงออกถึงความรัก  ความเคารพที่มีให้ต่อกันมา  นักเรียนหรือลูกศิษย์ได้
แสดงออกถึงความกตัญญูรู้คุณของครูผู้ได้อบรมสั่งสอนมา  ดังนั้นจึงถือเป็นกิจกรรมที่ควรยึดถือให้ดำเนินต่อไป   

2.  วัตถุประสงค์  
 1.  เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความรักความเคารพ ระหว่างครูกับลูกศิษย์ 
 2.  เพื่อปลูกจิตสำนึกด้านคุณธรรม ความกตัญญู ให้กับนักเรียน 
3.  เป้าหมาย : 
  ด้านปริมาณ   

  1.  นักเรียนโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษาทุกคน 

 ด้านคุณภาพ  

  1.  นักเรียนที่ร่วมกิจกรรมทุกคน มีความเคารพรัก  และมีจิตสำนึกถึงสัมพันธภาพ  
                 ระหว่างครู-นักเรียน              
4.ตัวช้ีวัดความสำเร็จและเกณฑ์) 

กิจกรรมหลกั วัตถุประสงค์เฉพาะ ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
เป้าหมาย
(เกณฑ)์ 

กิจกรรมไหว้คร ู ผู้ปกครองนักเรยีนที่ร่วมกิจกรรมทุกคนมีความ

เข้าใจในแนวปฏิบัติ  กฎ  ระเบียบ  และ

นโยบายของทางโรงเรยีน 

ร้อยละของนักเรียนท่ีเข้าร่วม

กิจกรรมมีความพึงพอใจในการทำ

กิจกรรม   

100 
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DO (D) 

5. วิธีการดำเนินงาน 
 1) ประชุมวางแผนขอบเขตการดำเนินงานโครงการ 
 2) จัดทำโครงการ 
 3) เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ และผู้บริหารสถานศึกษาอนุมัติโครงการ 
 4) แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 
 5) ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน 
 6) ดำเนินการตามแผนการดำเนินการกิจกรรมไหว้ครู 
 7) ประเมินผลการดำเนินงาน 
 8) สรุปและรายงานผล 
 
6. ระยะเวลาดำเนินการ   
 

ที ่ ขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

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

1 
ประชุมวางแผนขอบเขตการดำเนนิงาน
โครงการ 

 
          

2 จัดทำโครงการ            

3 
เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติและผูบ้ริหาร
สถานศึกษาอนุมัตโิครงการ 

 
          

4 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน            
5 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน            

6 
ดำเนินการตามแผนการดำเนินการใน
โครงการที่วางไว ้

 
          

7 ประเมินผลการดำเนินงาน            
8 สรุปและรายงานผล            

7. งบประมาณที่ได้รับทั้งสิ้น : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 14,000 บาท                                                                           
  - เงินอุดหนุนรายหัว ......................บาท 
  - เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  14,000 บาท 
  - อ่ืนๆ  ............................ บาท 
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ที ่ กิจกรรม/รายการ วัสดุ 
ครุ 

ภัณฑ ์
ค่า 

ใช้สอย 
ค่า 

ตอบแทน 

งบ
อุด

หน
ุนร

าย
หัว

 

งบ
กิจ

กร
รม

พัฒ
นา

ฯ 

งบ
อื่น

ๆ 

รว
ม 

1 ค่าวัสดุอุปกรณ์ ดอกไม้ประดับ เทียน 
แป้งเจิม 

300       300 

2 ค่าจ้างเหมา –ทำอาหารว่าง                                       

               - ป้ายวันไหว้ครู 

  300 
1,400 

    300 

1,400 
3 ค่ารางวัล     - ประกวดพาน 

                  ดอกไม้/ธูปเทียน                        

               -ค่ารางวัลนางรำและ 
                วงมโหร ี

   11,000 

1,000 

   11,000 

1,000 

 รวม 300  1,700 12,000  /  14,000 

 
8. สถานที่ดำเนินการ : โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ : นางสาวกมลรัตน์  เทพิน 

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 
13.   งบอุดหนุนรายหัว งบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน อ่ืนๆ ........................................ 
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   ผู้เสนอโครงการ  ผู้เห็นชอบโครงการ 

   

   (นางสาวกมลรัตน์  เทพิน)                (นายกฤษฎา  ศรีพานิชย์)  
ตำแหน่ง  ครูชำนาญการพิเศษ         รองผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายกลุ่มงานกิจการนักเรียน         

   

 เห็นควรอนุมัติ   เห็นควรอนุมัติ 

  
  

(นางสุมาลี  ดวงจินดา)   (นายณัฐพนธ์   หล้าชาญ) 
หัวหน้างานแผนงานงบประมาณ  รองผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการแผนงานงบประมาณ 

   

 

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

 

(นายบดินทร์  นารถโคษา) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 


