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ชื่อโครงการ  :  ส่งเสริมระเบียบวินัย 
ความสอดคล้องตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)  : มาตรฐานที่ 1 ข้อที่ 1.2 
ความสอดคล้องตามนโยบายและกลยุทธ์ของสพฐ. : นโยบายที่ 1  
ความสอดคล้องกับกลยุทธ์ของโรงเรียน : กลยุทธ์ที่ 2 
ความสอดคล้องกับกลยุทธ์ระดับแผนงาน : ข้อที่ 2.8, 2.9 
ผู้รับผิดชอบ  :  นายสัญชัย  คำสงค์  ส.ต.ต.สนธยา  ธงอาษา 
ระยะเวลา :  16 พฤษภาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565 
สถานที ่ :  โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 
งบประมาณ :  18,000 บาท 
ลักษณะโครงการ :    โครงการใหม่    โครงการต่อเนื่อง  
 
Plan (P) 

1.  หลักการและเหตุผล  
การปฏิบัติตนให้อยู่ในกฎระเบียบของสังคมบ้านเมืองที่เราอาศัยอยู่ ถือเป็นหน้าที่พ้ืนฐานที่มนุษย์เรา

ทุกคนที่อยู่ในสังคมควรจะปฏิบัติตาม 
 กิจกรรมนี้จะเป็นกิจกรรมที่จะสอนให้นักเรียนปฏิบัติตนให้มีวินัย เคารพกฎจราจรและกฎระเบียบของ
สังคม  มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามระเบียบของโรงเรียน และกระทรวงศึกษาธิการ เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้
พบเห็น มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ทั้งตนเองและผู้อ่ืน 

2.  วัตถุประสงค์  
 1.  เพ่ือให้นักเรียนโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา มีวินัยด้านจราจร  
 2.  เพื่อให้นักเรียนโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา มีวินัยตามระเบียบของโรงเรียน 
 3.  เพื่อให้นักเรียนโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา มีความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินตลอด 
3.  เป้าหมาย  
  ด้านปริมาณ   

  1. นักเรียนโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษาทุกคน 

 ด้านคุณภาพ  

  1.  นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมทุกคนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตรงตามหลักสูตรกำหนด 
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4.  ตัวช้ีวัดความสำเร็จและเกณฑ์  

กิจกรรม วัตถุประสงค์เฉพาะ ตัวชี้วัดความสำเร็จ เป้าหมาย
(เกณฑ)์ 

กิจกรรมที่ 1 
เรียนบาร์เบอร ์

นักเรียนชายที่เข้าร่วมโครงการ
สามารถ เป็นช่างตัดผมประจำ
โรงเรียนได ้

 

- ร้อยละของนักเรียนท่ีเข้าร่วม
กิจกรรม 

- ร้อยละของนักเรียนชายทีเ่ข้าร่วม
โครงการสามารถ เป็นช่างตัดผม
ประจำโรงเรยีนได ้

ร้อยละ 90 

กิจกรรมที่  2 
ใส่ใจกฏจราจร 

นักเรียนมีความรูด้้านกฎหมาย
จราจร และปฏิบัติตามกฏหมาย
จราจร 

ร้อยละของนักเรียนมีความรู้ดา้น
กฎหมายจราจร และปฏิบัตติาม
กฏหมายจราจร 

ร้อยละ 90 

DO (D) 

5. วิธีการดำเนินงาน 
 1. ประชุมวางแผนขอบเขตการดำเนินงานโครงการ 
 2. จัดทำโครงการ 

3. เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติและผู้บริหารสถานศึกษาอนุมัติโครงการ 
4. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน  
5. ประชุมการดำเนินงาน 

 6. ดำเนินงานตามแผนที่วางไว้  
 7. ประเมินการดำเนินงาน  
 8. สรุปและรายงานผล 
 
6. ระยะเวลาดำเนินการ    

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

 พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค 
1 กิจกรรมที่  1 เด็กเรียนบาร์เบอร ์             
2 กิจกรรมที่  2 ใส่ใจกฏจราจร             

7. งบประมาณที่ได้รับทั้งสิ้น : 18,000 บาท 

  - เงินอุดหนุนรายหัว 18,000 บาท 
  - เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  บาท   - อ่ืนๆ  ............................ บาท 
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ที ่ กิจกรรม/รายการ วัสดุ 
ครุ 

ภัณฑ ์

ค่า 
ใช้

สอย 

ค่า 
ตอบ
แทน 

งบ
อุด

หน
ุนร

าย
หัว

 

งบ
กิจ

กร
รม

พัฒ
นา

ฯ 
งบ

อื่น
ๆ 

รว
ม 

 กิจกรรมที่ 1 เด็กเรยีนบาร์เบอร ์  
1 บัตเตอรเ์ลีย่น 5,000       5,000 
2 กระเป๋าช่างตดัผมพร้อมอุปกรณ์ครบเชต 5,000       5,000 
 รวม 10,000    /   10,000 
 กิจกรรมที่ 2 ใส่ใจกฏจราจร  
1 ไฟสัญญาณเตือนทางเข้าออก 4,000       4,000 
2 ป้ายสัญญาณจราจร 4,000       4,000 
 รวม 8,000       8,000 
 รวมทั้งสิ้น 18,000    /   18,000 

 
8. สถานที่ดำเนินการ : โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ : นายสัญชัย  คำสงค์  ส.ต.ต. สนธยา  ธงอาษา 
10. บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  : วิทยาลัยสารพัดช่างสกลนคร  สำนักงานขนส่งจังหวัดสกลนคร 
Check (C) 
11. การประเมินผล : การสังเกต แบบสอบถาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน Act (A) 
12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 12.1 ผลลัพธ์   
  11.  นักเรียนโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษาท่ีได้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ด้านวินัยจราจร 
และความรู้ความชำนาญในการขับขี่รถจักรยานยนต์  
  2.  นักเรียนโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษาท่ีได้เข้าร่วมโครงการ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ตรงตามระเบียบของโรงเรียน 
 12.2 ผลผลิต    
  1นักเรียนโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษาที่ได้เข้าร่วมโครงการ เป็นผู้มีวินัย ขับขี่
รถจักรยานยนต์ได้อย่างปลอดภัย เป็นแบบอย่างแก่ผู้อ่ืนได้ 
 12.3 ผลกระทบ (ด้านบวก)  
    1.  นักเรียนโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษามีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 12.3 ผลกระทบ (ด้านบวก)  
  13.   งบอุดหนุนรายหัว งบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  อ่ืนๆ  
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                  ผู้เสนอโครงการ                                               ผู้เห็นชอบโครงการ                                                                      

 

               (นายสัญชัย  คำสงค์.)                                (นายกฤษฏา  ศรีพานิชย์ )                                                                                                                         

                   ตำแหน่ง  ครู                                  รองผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายกิจการนักเรียน        

   

            เห็นควรอนุมัต ิ                       เห็นควรอนุมัต ิ           

                    

         (นางสุมาลี  ดวงจินดา)                    (นายณัฐพนธ์       หล้าชาญ)  

     หัวหน้างานแผนงานงบประมาณ      รองผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการแผนงานงบประมาณ 

 

 

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

 

 

(นายบดินทร์  นารถโคษา) 

  ผู้อำนวยการโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 


