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ชื่อโครงการ  : พัฒนางานฝ่ายกิจการนักเรียน 
ความสอดคล้องตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) มาตรฐานที่ 2 ข้อที่ 2.2,2.6 
ความสอดคล้องตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของสพฐ. : นโยบายที่ 4   
ความสอดคล้องตามกลยุทธ์ของโรงเรียน : กลยุทธ์ 4 
ความสอดคล้องกับกลยุทธ์ระดับแผนงาน : ข้อที่ 4.1 
ระยะเวลา : ตลอดปีการศึกษา  2565 
ผู้รับผิดชอบ  : นางลักขณา  ศรีมามาศ 
สถานที ่ : โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 
งบประมาณ : งบอุดหนุนรายหัว 20,000 

ลักษณะโครงการ :  ☐ โครงการใหม่    โครงการต่อเนื่อง 

Plan (P) 

1. หลักการและเหตุผล  
ในแต่ละปีการศึกษานั้น  การพัฒนางานฝ่ายกิจการนักเรียนจ าเป็นพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่                     

ให้เกิดประสิทธิภาพในทุกด้านตามภาระงานที่รับผิดชอบเพ่ืออ านวยความสะดวกและให้บริการแก่ครู  
ผู้ปกครอง  และนักเรียน  ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน 

 
2. วัตถุประสงค์  
  เพ่ือให้ฝ่ายงานกิจการนักเรียนสามารถปฏิบัติงานได้เต็มศักยภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดในการ
ปฏิบัติงานตามภาระงานที่รับผิดชอบอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

3. เป้าหมาย  
 3.1 ด้านปริมาณ  คร-ูนักเรียนของโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ได้รับบริการจากฝ่ายงาน                 
กิจการนักเรียนทุกคน 
 3.2 ด้านคุณภาพ  การปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรฝ่ายงานกิจการนักเรียนมีประสิทธิภาพเป็นที่พึงพอใจ 

4. กิจกรรมในโครงการ 

กิจกรรมหลกั วัตถุประสงค์เฉพาะ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
เป้าหมาย
(เกณฑ)์ 

พัฒนางานฝ่ายกิจการนักเรียน                
ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

งานฝ่ายกิจการนักเรียน            
บุคลาการในฝ่ายงานปฏิบตัิงาน
ได้เต็มศักยภาพและเกิด
ประสิทธิภาพ 

ร้อยละของครู-นักเรียน                   
ในโรงเรียนสกลนครพัฒน
ศึกษามีความพึงพอใจ 

100 
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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    โครงการพัฒนางานฝ่ายกิจการนักเรียน 

มีแผนการด าเนินงานดังนี้ 
     6.1 มีการส่งเสริมกิจกรรมในฝ่ายงาน เพ่ือให้การปฏิบัติงานในฝ่ายกิจการนักเรียนเกิด

ประสิทธิภาพสูงสุด 
      6.2 การปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรในฝ่ายกิจการนักเรียนเต็มศักยภาพเพ่ือให้การปฏิบัติงาน                  

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

6. ระยะเวลาด าเนินการ :   

ที ่ ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินการ 
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566 

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 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติและ

ผู้บริหารสถานศึกษาอนุมัติ
โครงการ 

 
           

4 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน             
5 ประชุมคณะกรรมการ

ด าเนินงาน 
 

  
 

 
     

  

6 ด าเนินการตามแผนการ
ด าเนินการในโครงการ 

 
           

7 ประเมินผลการด าเนินงาน             
8 สรุปและรายงานผล             
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7. งบประมาณที่ได้รับทั้งสิ้น : 20,000 บาท 

- เงินอุดหนุนรายหัว 20,000 บาท 
- เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   -  บาท 
- อ่ืนๆ    -   บาท 

ที ่ กิจกรรม/รายการ วัสดุ 
ครุ 

ภัณฑ ์
ค่า 

ใช้สอย 
ค่า 

ตอบแทน 

งบ
อุด

หน
ุน 

งบ
กิจ

กร
รม

พัฒ
นา

ฯ 
งบ

อื่น
ๆ 

รว
ม 

 กิจกรรมที่ 1 พัฒนางานฝ่ายกิจการนักเรยีน  
1 ค่าอาหาร และเครื่องดื่ม 20,000       20,000 
2 ป้าย / เอกสาร         
 รวม 20,000    /   20,000 

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 
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13.  เงินอุดหนุนรายหัว  ☐  เงินกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียน  ☐  อื่นๆ 
 
 
                  ผู้เสนอโครงการ                                               ผู้เห็นชอบโครงการ                                                                      
 
 
          (นางลักขณา  ศรีมามาศ)                          (นายกฤษฎา  ศรีพานิชย์)                                                                                                                         
            ต าแหน่ง     ครู                          รองผู้อ านวยการโรงเรียนฝ่ายกลุ่มงานกิจการนักเรียน  
   
            เห็นควรอนุมัติ                        เห็นควรอนุมัติ            
 
                    

(นางวรรณคนา     บุญเนาว์)   (นายณัฐพนธ์       หล้าชาญ) 
หัวหน้างานแผนงานและงบประมาณ  รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและงบประมาณ 

 
 

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

(นายบดินทร์  นารถโคษา) 
  ผู้อ านวยการโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 
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ชื่อโครงการ  : พัฒนางานธนาคารโรงเรียน 
ความสอดคล้องตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)  มาตรฐานที ่3 ข้อที่ 3.1 
ความสอดคล้องตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของสพฐ. : นโยบายที่ 2,3    
ความสอดคล้องตามกลยุทธ์ของโรงเรียน : กลยุทธ์ 2 
ความสอดคล้องกับกลยุทธ์ระดับแผนงาน : ข้อที่  2.10 
ระยะเวลา : ตลอดปีการศึกษา  2565 
ผู้รับผิดชอบ  : นางลักขณา  ศรีมามาศ , นางสิริลักษณ์  แว่นเรืองรอง 
สถานที ่ : โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 
งบประมาณ :  3,000 

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 

กิจกรรมหลกั วัตถุประสงค์เฉพาะ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
เป้าหมาย
(เกณฑ)์ 

พัฒนางานธนาคารโรงเรียน                     
ให้มีประสิทธิภาพให้เกิดประโยชน์
สูงสุดต่อครู-นักเรยีนและ
ผู้เกี่ยวข้อง ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ห้องธนาคารโรงเรียน               
มีการให้บริการแก่ครู-นักเรียนและ
ผู้เกี่ยวข้องอย่างมีคุณภาพท้ังด้าน
ความรู้และบริการอื่นๆ 

ร้อยละของบุคลากรที่
ปฏิบัติงานธนาคารเรียน
ปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและมีความพึง
พอใจ 

100 
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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 มกีิจกรรมให้ความรู้และส่งเสริมการออมในการปฏิบัติงานธนาคารโรงเรียน                       
          อย่างมีประสิทธิภาพ 

6.2 ให้บริการต่อผู้ใช้บริการธนาคารโรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
7) ประเมินผลการด าเนินงาน 
8) สรุปและรายงานผล 

6. ระยะเวลาด าเนินการ    

ที ่ ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินการ 
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566 

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 : 3,000 บาท 

- งบอุดหนุนรายหัว   -   บาท 
- เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  3,000  บาท 
- อ่ืนๆ      -  บาท 
 

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 พัฒนางานฝ่ายกิจการนักเรยีน  
1 วัสดุ/อุปกรณ์ ส านักงาน 3,000       3,000 
 รวม 3,000     /  3,000 

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 
  



337 

 

13. ☐ เงินอุดหนุนรายหัว    เงินกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียน  ☐  อ่ืนๆ 

 
                  ผู้เสนอโครงการ                                               ผู้เห็นชอบโครงการ                                                                      
 
 
          (นางลักขณา  ศรีมามาศ)                          (นายกฤษฎา  ศรีพานิชย์)                                                                                                                         
            ต าแหน่ง     ครู                          รองผู้อ านวยการโรงเรียนฝ่ายกลุ่มงานกิจการนักเรียน  
   
            เห็นควรอนุมัติ                        เห็นควรอนุมัติ            
 
                    

(นางวรรณคนา     บุญเนาว์)   (นายณัฐพนธ์       หล้าชาญ) 
หัวหน้างานแผนงานและงบประมาณ  รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและงบประมาณ 

 
 

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

(นายบดินทร์  นารถโคษา) 
  ผู้อ านวยการโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 
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ชื่อโครงการ  : ส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน  
ความสอดคล้องตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ). : มาตรฐานที่  1    ขอที่ 1.2    
สอดคล้องตามนโยบายและกลยุทธ์ของสพฐ.  :  นโยบาย ที่ 2 
ความสอดคล้องกับกลยุทธ์ของโรงเรียน :  กลยุทธ์ที่ 2 
ความสอดคล้องกับกลยุทธ์ระดับแผนงาน :  ข้อที่  2.8 
ผู้รับผิดชอบ : นางวาสนา  ตันมูล, นางอมรรัตน์  นามสอน,  นางสาววารุณี  จ าปาเรือง 
ระยะเวลา : ตลอดปีการศึกษา 
งบประมาณ  :  45,000  บาท 
สถานที ่ : โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 
ลักษณะโครงการ : โครงการต่อเนื่อง 
 
Plan (P) 
1.หลักการและเหตุผล :  

นโยบายด้านการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ เป็นการจัดการศึกษาเพ่ือมุ่งเน้น
การพัฒนาผู้เรียนทุกคน ให้มีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดท่ีถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ และ
พลเมืองโลกท่ีดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณธรรม อัตลักษณ์ มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา รับผิดชอบต่อ
ครอบครัว ชุมชน สังคมและประเทศชาติ ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ ์อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย และรักษา
ศีลธรรม เป็นผู้เรียนที่มีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามรูปแบบใหม่ ทุกรูปแบบ ที่มีผลกระทบต่อความ
มั่นคง เช่น ภัยจากยาเสพติด ความรุนแรง การคุกคามในชีวิต และทรัพย์สิน การค้ามนุษย์ อาชญากรรมไซ
เบอร์ และภัยพิบัติต่าง ๆ เป็นต้น ควบคู่ไปกับการป้องกัน และแก้ไขปัญหาที่มีอยู่ในปัจจุบันและที่อาจจะ
เกิดข้ึนในอนาคต และเน้นการจัดการศึกษาให้เหมาะสม สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนฐาน สภาพทางภูมิศาสตร์ 
ด้านเศษฐกิจ และสังคม ซึ่งมีความแตกต่าง ทางด้านสังคม วัฒนธรรม เชื้อชาติ เพ่ือให้ผู้เรียนได้มีโอกาสได้รับ
การพัฒนาสอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ ได้รับการบริการด้านการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มีคุณภาพ และเหมาะสม
ตรงตามความต้องการ 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  
3. เป้าหมาย: 
 3.1 ด้านปริมาณ นักเรียนโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษาทุกคน  
 3.2 ด้านคุณภาพ นักเรียนทุกคนมีความรับผิดชอบในการจัดการขยะภายในโรงเรียน 
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4. ตัวช้ีวัดความส าเร็จและเกณฑ์ 
กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์เฉพาะ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ เป้าหมาย 

(เกณฑ์) 
1. กิจกรรมเลือกตั้ง
คณะกรรมการสภานักเรียน 

นักเรียนไดเ้รียนรู้กระบวนการ
เลือกตั้ง  แนวคิด  สิทธิ  หน้าที่ 
ในสังคมประชาธิปไตย 

มีคณะกรรมการสภานักเรียน
ที่พร้อมท าหน้าที่เป็นแกนน า
ด้านประชาธิปไตย 

ร้อยละ 80 

2. กิจกรรม จัดซื้อวัสดุ
อุปกรณ์งานสภานักเรียน  

เพ่ือให้สภานักเรียนมีห้องท างาน
ที่มีความพร้อม  มีวัสดุอุปกรณ์ท่ี
จ าเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ 

มีความพร้อม  มีวัสดุอุปกรณ์
ที่จ าเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ 

ร้อยละ 80 

3. กิจกรรมศึกษาดูงาน เพ่ือให้สภานักเรียนได้ไปศึกษาดู
งานสภานักเรียนจากสถานศึกษา
อ่ืนที่มีความพร้อม หรือแนวการ
ท างานที่มีประสิทธิภาพ  และ
น ามาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์
สูงสุดต่อสถานศึกษาตนเอง 

สภานักเรียนมีแนวทางการ
ด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพ  

ร้อยละ 80 

4. กิจกรรมประกวด
ห้องเรียนสะอาด 

เพ่ือสร้างจิตส านึก การลด คัด
แยกขยะ และน าขยะกลับมาใช้
ประโยชน์ใหม่ในโรงเรียน  และ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้เรียน
ในการจัดการขยะภายในโรงเรียน 
ปลูกฝังลักษณะนิสัยรับผิดชอบ
ต่อสิ่งแวดล้อมแก่ผู้เรียน 

ห้องเรียนทุกระดับชั้นมีความ
สะอาดเรียบร้อยสวยงาม 

ร้อยละ 80 

5. กิจกรรมส่งเสริม
ภาพลักษณ์สภานักเรียน 

(ตัดชุดสูทสภานักเรียน) 

เพ่ือส่งเสริมภาพลักษณ์ของ
คณะกรรมการสภานักเรียน
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ให้
มีบุคลิกภาพที่งดงาม มีการแต่ง
กายท่ีเหมาะสม เป็นรูปแบบ
เดียวกัน เป็นที่ประทับใจแก่ผู้พบ
เห็น 
 

คณะกรรมการสภานักเรียนมี
บุคลิกภาพที่งดงาม มีการแต่ง
กายท่ีเหมาะสม เป็นรูปแบบ
เดียวกัน 

ร้อยละ 80 

Do (D) 

5. วิธีการด าเนินงาน 
 1) ประชุมวางแผนขอบเขตการด าเนินงานโครงการ 

2) จัดท าโครงการ 
3) เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติและผู้บริหารสถานศึกษาอนุมัติโครงการ 
4) แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
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5) ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน 
6) ด าเนินการตามแผนการด าเนินการในโครงการที่วางไว้ 
7) ประเมินผลการด าเนินงาน 
8) สรุปและรายงานผล 

6.ระยะเวลาด าเนินการ: 

ที ่ ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลาด าเนินการ 

พ.ศ.2565 
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  46,000 บาท 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ เงินนอก

งบประมาณ 
รวม 

ตอบ
แทน 

ใช้สอย วัสดุ รวม 

1 กิจกรรมเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน - - - - - - 

2 
กิจกรรม จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์งานสภา
นักเรียน  

- - 5,000 5,000 - 5,000 

3 กิจกรรมศึกษาดูงาน - 5,000 - 5,000 - 5,000 
4 กิจกรรมโรงเรียนปลอดขยะ 15,000 - - 15,000 - 15,000 

5 
กิจกรรมส่งเสริมภาพลักษณ์สภานักเรียน 
(ตัดชุดสูทสภานักเรียน) 

- - - - 20,000 20,000 

รวม 15,000 5,000 5,000 25,000 20,000 45,000 

 
8. สถานที่ด าเนินการ : โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ : นางวาสนา  ตันมูล, นางอมรรัตน์  นามสอน,  นางสาววารุณี  จ าปาเรือง 
10. หน่วยงาน/บุคคล ที่ให้การสนับสนุน : โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 
11. การประเมินผล : การสังเกต  แบบสอบถาม และ รายงานผลการปฏิบัติงาน 
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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            
 
                    

(นางวรรณคนา     บุญเนาว์)   (นายณัฐพนธ์       หล้าชาญ) 
หัวหน้างานแผนงานและงบประมาณ  รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและงบประมาณ 

 
 

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

(นายบดินทร์  นารถโคษา) 
  ผู้อ านวยการโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 
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รายละเอียดประมาณการ 
กิจกรรม  จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์งานสภานักเรียน 

 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ เงินนอก

งบประมาณ 
รวม 

ตอบ
แทน 

ใช้สอย วัสดุ รวม 

1 
กระดาษดับเบ้ิลเอ A4 80 แกรม                
(ราคา 155 บาท จ านวน 4 รมี) 

  460 460  460 

2 
กระดาษชาร์ทสี คละสี(บาง)(ราคาแผ่นละ
10บาท จ านวน 10 แผ่น) 

  100 100  100 

3 
กระดาษกาวสองหน้าแบบบาง ขนาด 1 นิ้ว 
(ม้วนละ60 บาท จ านวน 2 ม้วน) 

  120 120  120 

4 
เทปใส 1 นิ้ว( ม้วนละ30 บาท จ านวน 2 
ม้วน) 

  60 60  60 

5 
ผ้าเทปแลคซีน ขนาด 1 นิ้ว (ม้วนละ 30 
บาท จ านวน 2 ม้วน) 

  60 60  60 

6 เชือกฟาง  (ม้วนละ35บาท 2 ม้วน)   70 70  70 

7 
หมึกสีและด า ส าหรับเติมเครื่องปริ้น 
brother 310 

  400 400  400 

8 Carbopol 940   750 750  750 
9 Ethyl alcohol 95%   500 500  500 
10 Triethanolamine   750 750  750 
11 น้ ากลั่น   100 100  100 

12 
แฟ้มสันกว้าง 2 นิ้ว (แฟ้มละ 90 บาท 4 
แฟ้ม) 

  360 360  360 

13 แฟ้มสอดใส (แฟ้มละ 110 บาท 5 แฟ้ม)   550 550  550 

14 
ฟิวเจอร์บร์อดขนาด 64x120 cm (แผ่นละ 
40 บาท 8 แผ่น) 

  320 320  320 

15 ป้ายผ้าไวนิลขนาด 2x4 m  2 แผ่น   900 900  900 

16 
กระดาษท าเกียรติบัตร (รีมละ 125 บาท 
จ านวน 4 รีม) 

  500 500  500 

รวม   6,000 6,000  6,000 
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รายละเอียดประมาณการ 
กิจกรรม  ประกวดห้องเรียนสะอาด 

 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ เงินนอก

งบประมาณ 
รวม 

ตอบ
แทน 

ใช้สอย วัสดุ รวม 

1 ตาชั่งน้ าหนัก 60กก (อันละ 1,000 บาท 1อัน   1,000 1,000  1,000 
2 เชือกขาว (ม้วนละ 40 บาท 10 ม้วน)   400 400  400 
3 รางวัลประกวดห้องเรียนสะอาด ภาคเรียนที่1 3,600   3,600  3,600 
4 รางวัลประกวดห้องเรียนสะอาด ภาคเรียนที่2 3,600   3,600  3,600 

5 
ตาข่ายมุ้งไนล่อนฟ้า                                              
( ม้วนละ 100 บาท  4 ม้วน) 

  400 400  400 

6 ตะแกรงตาข่ายขนาด 1x2x1 เมตร   1,000  1,000  1,000 
รวม 7,200 1,000 1,800 10,000  10,000 

 
รายละเอียดประมาณการ 
กิจกรรม  ศึกษาดูงาน 

 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ เงินนอก

งบประม
าณ 

รวม 

ตอบ
แทน 

ใช้สอย วัสดุ รวม 

1 
ค่าของที่ระลึกมอบให้กับโรงเรียนที่ไปศึกษา
ดูงาน ( ภาพพร้อมกรอบรูป ภาพละ 1,000 
บาท 2 รูป ) 

 2,000  2,000  2,000 

2 
ค่าเบี้ยเลี้ยง/ค่าอาหารนักเรียน                                           
(คนละ 150 จ านวน 20 คน) 

 3,000  3,000  3,000 

3 ค่าจ้างเหมารถ  5,000  5,000  5,000 
รวม  10,000  10,000  10,000 

 
รายละเอียดประมาณการ 

กิจกรรม  ส่งเสริมภาพลักษณ์สภานักเรียน 
 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ เงินนอก

งบประมาณ 
รวม 

ตอบ
แทน 

ใช้สอย วัสดุ รวม 

1 
ตัดเย็บชุดสูท จ านวน 20 ชุด ชุดละ 1,000 
บาท 

 20,000  20,000  20,000 

รวม  20,000  20,000  20,000 
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ชื่อโครงการ  :  ส่งเสริมระเบียบวินัย 
ความสอดคล้องตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)   มาตรฐานที่ 1 ข้อที่ 1.2 
ความสอดคล้องตามนโยบายและกลยุทธ์ของสพฐ. : นโยบายที่ 1  
ความสอดคล้องกับกลยุทธ์ของโรงเรียน : กลยุทธ์ที่ 2 
ความสอดคล้องกับกลยุทธ์ระดับแผนงาน : ข้อที่ 2. 
ผู้รับผิดชอบ  :  นายสัญชัย  ค าสงค์  ส.ต.ต.สนธยา  ธงอาษา 
ระยะเวลา :  16 พฤษภาคม 2565 – 31 มีนาคม 2566 
สถานที ่ :  โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 
งบประมาณ :  18,000 บาท 
ลักษณะโครงการ :    โครงการใหม่    โครงการต่อเนื่อง  
 
Plan (P) 

1.  หลักการและเหตุผล : 
การปฏิบัติตนให้อยู่ในกฎระเบียบของสังคมบ้านเมืองที่เราอาศัยอยู่ ถือเป็นหน้าที่พ้ืนฐานที่มนุษย์เรา

ทุกคนที่อยู่ในสังคมควรจะปฏิบัติตาม 
 กิจกรรมนี้จะเป็นกิจกรรมที่จะสอนให้นักเรียนปฏิบัติตนให้มีวินัย เคารพกฎจราจรและกฎระเบียบของ
สังคม  มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามระเบียบของโรงเรียน และกระทรวงศึกษาธิการ เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้
พบเห็น มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ทั้งตนเองและผู้อื่น 

2.  วัตถุประสงค์ :  
 1.  เพ่ือให้นักเรียนโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา มีวินัยด้านจราจร  
 2.  เพื่อให้นักเรียนโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา มีวินัยตามระเบียบของโรงเรียน 
 3.  เพื่อให้นักเรียนโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา มีความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินตลอด 
3.  เป้าหมาย : 
  ด้านปริมาณ   
  1นักเรียนโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษาทุกคน 
 ด้านคุณภาพ  
  1.  นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมทุกคนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตรงตามหลักสูตรก าหนด 
4.  ตัวช้ีวัดความส าเร็จและเกณฑ์  

กิจกรรม วัตถุประสงค์เฉพาะ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ เป้าหมาย
(เกณฑ์) 

กิจกรรมที่ 1 
 

เด็กเรียนบาร์เบอร์ นักเรียนชายที่เข้าร่วมโครงการ
สามารถ เป็นช่างตัดผมประจ า
โรงเรียนได้ 

ร้อยละ 
90 

กิจกรรมที่  2 
 

ใส่ใจกฏจราจร นักเรียนมีความรู้ด้านกฎหมายจราจร 
และปฏิบัติตามกฏหมายจราจร 

ร้อยละ 
90 
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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  
7. ประเมินการด าเนินงาน  
8. สรุปและรายงานผล 

 
6. ระยะเวลาด าเนินการ :  

ที ่ ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินการ 
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566 

 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 
 

ที ่ กิจกรรม/รายการ วัสดุ ครุภัณฑ์ ค่าใช้สอย 
ค่า 

ตอบแทน 

งบ
อุด

หน
ุนร

าย
หัว

 

งบ
กิจ

กร
รม

พัฒ
นา

คุณ
ภา

พ
ผู้เ

รีย
น 

งบ
อื่น

ๆ 

รว
ม 

 กิจกรรมที่ 1 เด็กเรียนบาร์เบอร์  
1 บัตเตอรเ์ลีย่น 5,000        

2 กระเป๋าช่างตดัผมพร้อมอุปกรณ์ครบเชต 5,000        

3          

 รวม 10,000        
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 กิจกรรมที่ 2 ใส่ใจกฏจราจร  
1 ค่าเบี้ยเลี้ยงวิทยากร    4,000     

2 ค่าเอกสารประกอบการอบรม 4,000        

3          

 รวม 18,000        

 
 ** หมายเหตุ  
8. สถานที่ด าเนินการ : โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 

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

10. บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  : วิทยาลัยสารพัดช่างสกลนคร  ส านักงานขนส่งจังหวัดสกลนคร 

Check (C) 

11. การประเมินผล : การสังเกต แบบสอบถาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน 

Act (A) 
12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 12.1 ผลลัพธ์   
  11.  นักเรียนโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษาท่ีได้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ด้านวินัยจราจร 
และความรู้ความช านาญในการขับขี่รถจักรยานยนต์  
  2.  นักเรียนโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษาท่ีได้เข้าร่วมโครงการ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ตรงตามระเบียบของโรงเรียน 
 
 12.2 ผลผลิต    
  1นักเรียนโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษาที่ได้เข้าร่วมโครงการ เป็นผู้มีวินัย ขับขี่
รถจักรยานยนต์ได้อย่างปลอดภัย เป็นแบบอย่างแก่ผู้อ่ืนได้ 
 12.3 ผลกระทบ (ด้านบวก)  
    1.  นักเรียนโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษามีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 12.3 ผลกระทบ (ด้านบวก)  
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13.    อุดหนุนรายหัว      กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  อ่ืนๆ.................................  
 
 
                  ผู้เสนอโครงการ                                               ผู้เห็นชอบโครงการ                                                                      
 
 
          (นายสัญชัย  ค าสงค์.)                          (นายกฤษฎา  ศรีพานิชย์)                                                                                                                         
            ต าแหน่ง     ครู                          รองผู้อ านวยการโรงเรียนฝ่ายกลุ่มงานกิจการนักเรียน  
   
            เห็นควรอนุมัติ                        เห็นควรอนุมัติ            
 
                    

(นางวรรณคนา     บุญเนาว์)   (นายณัฐพนธ์       หล้าชาญ) 
หัวหน้างานแผนงานและงบประมาณ  รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและงบประมาณ 

 
 

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

(นายบดินทร์  นารถโคษา) 
  ผู้อ านวยการโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 
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ชื่อโครงการ  : ส่งเสริมระเบียบวินัยและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (กิจกรรมไหว้ครู) 
ความสอดคล้องตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) : มาตรฐานที่1 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 ,นายขจรศักดิ์  ฝ่ายลี 
ระยะเวลา :  ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2565 
สถานที ่  :  โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 
งบประมาณ :  20,000 บาท                                                                           
ลักษณะโครงการ :    โครงการใหม่    โครงการต่อเนื่อง  
 
Plan (P) 

1.  หลักการและเหตุผล  
กิจกรรมไหว้ครูถือเป็นกิจกรรมที่ได้ด าเนินมาอย่างยาวนานในรั้วของโรงเรียนทั่วประเทศ  ถือเป็น

กิจกรรมที่ได้ให้ครูและนักเรียนได้แสดงออกถึงความรัก  ความเคารพที่มีให้ต่อกันมา  นักเรียนหรือลูกศิษย์ได้
แสดงออกถึงความกตัญญูรู้คุณของครูผู้ได้อบรมสั่งสอนมา  ดังนั้นจึงถือเป็นกิจกรรมที่ควรยึดถือให้ด าเนินต่อไป   

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

กิจกรรมหลกั วัตถุประสงค์เฉพาะ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
เป้าหมาย
(เกณฑ)์ 

กิจกรรมไหว้คร ู ผู้ปกครองนักเรยีนที่ร่วมกิจกรรมทุกคนมีความ
เข้าใจในแนวปฏิบัติ  กฎ  ระเบียบ  และ
นโยบายของทางโรงเรยีน 

ร้อยละของนักเรียนท่ีเข้าร่วม
กิจกรรมมีความพึงพอใจในการท า
กิจกรรม   

100 

DO (D) 

5. วิธีการด าเนินงาน 
 1) ประชุมวางแผนขอบเขตการด าเนินงานโครงการ 
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 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.2565 พ.ศ.2566 

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

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            
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7. งบประมาณที่ได้รับทั้งสิ้น : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 20,000 บาท                                                                           
  - เงินอุดหนุนรายหัว ......................บาท 
  - เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  20,000 บาท 
  - อ่ืนๆ  ............................ บาท 
 
 

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 

2,000       2,000 

2 ค่าจ้างเหมา –ท าอาหารว่าง                                       
               - ป้ายวันไหว้ครู 

  2,000     2,000 

3 ค่ารางวัล     - ประกวดพาน 
                  ดอกไม้/ธูปเทียน                        
               -ค่ารางวัลนางร าและ 
                วงมโหร ี

   16,000 
 

   16,000 
 

 รวม 2,000  2,000 16,000  /  20,000 

 
8. สถานที่ด าเนินการ : โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ : นางสาวกมลรัตน์  เทพิน ,นายขจรศักดิ์  ฝ่ายลี 

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                                                                      
 
 
          (นางสาวกมลรัตน์  เทพิน)                          (นายกฤษฎา  ศรีพานิชย์)                                                                                                                         
            ต าแหน่ง     ครู                          รองผู้อ านวยการโรงเรียนฝ่ายกลุ่มงานกิจการนักเรียน  
   
            เห็นควรอนุมัติ                        เห็นควรอนุมัติ            
 
                    

(นางวรรณคนา     บุญเนาว์)   (นายณัฐพนธ์       หล้าชาญ) 
หัวหน้างานแผนงานและงบประมาณ  รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและงบประมาณ 

 
 

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

(นายบดินทร์  นารถโคษา) 
  ผู้อ านวยการโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 
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ชื่อโครงการ  : พัฒนางานประชาสัมพันธ์ 
ความสอดคล้องตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) มาตรฐานที่2 ข้อที่ 2.5,มาตรฐานที่3 ข้อที่ 3.3 
ความสอดคล้องตามนโยบายและกลยุทธ์ของสพฐ. : นโยบายที่ 4 
ความสอดคล้องกับกลยุทธ์ของโรงเรียน : กลยุทธ์ที่ 2 
ความสอดคล้องกับกลยุทธ์ระดับแผนงาน : ข้อที่ 2,4 
ผู้รับผิดชอบ  :  นางสาววารุณี   จ าปาเรือง 
ระยะเวลา :  เมษายน 2565 - มีนาคม 2566 
สถานที ่ :  โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 
งบประมาณ :  15,000 
ลักษณะโครงการ :     โครงการใหม่  โครงการต่อเนื่อง  
 
Plan (P) 

1.  หลักการและเหตุผล : 
การประชาสัมพันธ์เป็นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของโรงเรียน ซึ่งเป็นหัวใจส าคัญในการสร้าง 

ความเข้าใจในภาคีเครือข่าย คือ โรงเรียน  นักเรียน  ผู้ปกครอง  ชุมชน  และหน่วยงานราชการ   
รวมถึงการพัฒนาโรงเรียนโดยมีเปิดโอกาสให้บุคลากรภายในและภายนอกโรงเรียนได้รับข่าวสารที่ชัดเจน
ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน  อีกทั้งให้ความส าคัญในการพัฒนาเยาวชนให้มีทักษะการประชาสัมพันธ์โรงเรียนที่ดี
ยิ่งขึ้น  
 
2.  วัตถุประสงค์ :  
 1.  เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนกล้าแสดงออก 
 2.  เพ่ือส่งเสริมทักษะในด้านการประชาสัมพันธ์ 

3.  เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นนักประชาสัมพันธ์  
3.  เป้าหมาย : 
  ด้านปริมาณ   
  นักเรียนจ านวน 1,761 คน ได้รับข่าวสาร และได้เข้าร่วมกิจกรรม 
 ด้านคุณภาพ  
  บุคลากรในโรงเรียนได้ยินข่าวสารชัดเจน  ชุมชนรู้จักโรงเรียนมากขึ้น 
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4.  ตัวช้ีวัดความส าเร็จและเกณฑ์  
กิจกรรม วัตถุประสงค์เฉพาะ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ เป้าหมาย

(เกณฑ์) 
กิจกรรมที่ 1 
จัดรายการเสียง
ตามสาย 

เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้ด้าน
ประชาสัมพันธ์ 

เพ่ือก าหนดแนวทางการ
ประชาสัมพันธ์ 

 

ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับข่าวสาร
ชัดเจนถูกต้องตามเวลา 
 

100 

กิจกรรมที่  2 
ส่งเสริมนักเรียน
เข้าร่วมกิจกรรม
นอกสถานศึกษา
เกี่ยวกับงาน
ประชาสัมพันธ์ 

เพ่ือให้นักเรียนกล้าแสดงออกใน
การพูดประชาสัมพันธ์ และพูดใน
ที่สาธารณะ 

ร้อยละของนักเรียนได้ร่วมกิจกรรม 
มีความรักสถานศึกษาและชุมชน 

 

80 

กิจกรรมที่  3 
ซ่อมบ ารุงอุปกรณ์ 

เพ่ือจัดซื้อและซ่อมบ ารุงอุปกรณ์ที่
ใช้ในงานประชาสัมพันธ์ 

ร้อยละของนักเรียนและครูบุคลากรมี
วัสดุ ครุภัณฑ์เพียงพอต่อการบริการ
งานประชาสัมพันธ์ 

80 

DO (D) 

5. วิธีการด าเนินงาน 

 1) ประชุมวางแผนขอบเขตการด าเนินงานโครงการ 
 2) จัดท าโครงการ 
 3) เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ และผู้บริหารสถานศึกษาอนุมัติโครงการ 
 4) แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
 5) ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน 
 6) ด าเนินการตามแผนการด าเนินการในโครงการที่วางไว้ 

   1.จัดรายการเสียงตามสาย 
    2.ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ และจัดป้ายนิเทศในโอกาสต่างๆ 
    3.ส่งเสริมนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมนอกสถานศึกษาเกี่ยวกับงานประชาสัมพันธ์ 
    4.จัดซื้อและซ่อมบ ารุงอุปกรณ์ 

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

ที ่ ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินการ 
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566 

 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 จัดรายการเสียงตาม

สาย 

 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

              

2 กิจกรรมที่  2 ส่งเสริมนักเรียนเข้า
ร่วมกิจกรรมนอกสถานศึกษาเกี่ยวกับ
งานประชาสัมพันธ์ 

 

√ √ 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

              

3 กิจกรรมที่  3 ซ่อมบ ารุงอุปกรณ์  √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

              

7. งบประมาณที่ได้รับทั้งสิ้น : 15,000 บาท 

 - เงินอุดหนุนรายหัว 15,000 บาท 
 - เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  -  บาท 
 - อ่ืนๆ  -  บาท 

ที ่ กิจกรรม/รายการ วัสดุ ครุภัณฑ์ ค่าใช้สอย 
ค่า 

ตอบแทน 

งบ
อุด

หน
ุนร

าย
หัว

 

งบ
กิจ

กร
รม

พัฒ
นา

คุณ
ภา

พ
ผู้เ

รีย
น 

งบ
อื่น

ๆ 

รว
ม 

 กิจกรรมที่ 1 จัดรายการเสียงตามสาย  
1 บอร์ดประชาสัมพันธ์สีน้ าตาล   2,000     2,000 
          

 รวม        2,000 
          

 กิจกรรมที่ 2  ส่งเสริมนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมนอกและในสถานศึกษาเกี่ยวกับงานประชาสัมพันธ์  
1    1,000     1,000 
 รวม         

 
 กิจกรรมที่ 3  ซ่อมบ ารุงอุปกรณ์  
1 ซ่อมบ ารุงอุปกรณ์ในห้องประชาสมัพันธ์   2,000     2,000 
2 ซ่อมบ ารุงเสียงตามสายในบริเวณ

โรงเรียน 

 
 

 4,000     6,000 
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ก้นล าโพงฮอล ตัวละ 800 บาท 5ตัว 

3 สายล าโพงใช้กับเสียงตามสาย ม้วนละ 
1,800 บาท  2 ม้วน 

  3,600     9,600 

4. ล าโพงฮอลเล็ก อันละ 1,200 บาท   
2 อัน 

  2,400     12,000 

 รวม        12,000 

** หมายเหตุ  
8. สถานที่ด าเนินการ : โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ : นางสาววารุณี   จ าปาเรือง 

10. บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  : โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 

Check (C) 

11. การประเมินผล : การสังเกต , แบบสอบถาม และ รายงานผลการปฏิบัติงาน 
Act (A) 

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 12.1 ผลลัพธ์   
  บุคลากรภายในและภายนอกโรงเรียนได้รับข่าวสารที่ชัดเจนถูกต้องและเป็นปัจจุบัน
 12.2 ผลผลิต    
  1.  มีอุปกรณ์ประชาสัมพันธ์ในโรงเรียน 

  2.  มีสื่อประชาสัมพันธ์ในโรงเรียน  
  3.  นักเรียนจ านวน 1,700 คน ได้เข้าร่วมกิจกรรม 

12.3 ผลกระทบ (ด้านบวก)  
    การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของโรงเรียนมีประสิทธิภาพดีขึ้นส่งเสริมให้การด าเนินงาน
ต่างๆ ของโรงเรียนมีความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้  
 
  



356 

 

13.   งบอุดหนุนรายหัว  งบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  อ่ืนๆ ........................................ 
 
                  ผู้เสนอโครงการ                                               ผู้เห็นชอบโครงการ                                                                      
 
 
          (นางสาววารุณี   จ าปาเรือง)                          (นายกฤษฎา  ศรีพานิชย์)                                                                                                                         
            ต าแหน่ง     ครู                          รองผู้อ านวยการโรงเรียนฝ่ายกลุ่มงานกิจการนักเรียน  
   
            เห็นควรอนุมัติ                        เห็นควรอนุมัติ            
 
                    

(นางวรรณคนา     บุญเนาว์)   (นายณัฐพนธ์       หล้าชาญ) 
หัวหน้างานแผนงานและงบประมาณ  รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและงบประมาณ 

 
 

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

(นายบดินทร์  นารถโคษา) 
  ผู้อ านวยการโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 
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ชื่อโครงการ  :  ทัศนศึกษา 
ความสอดคล้องตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)  มาตรฐานที ่3 ข้อที่ 3.1,3.5              
ความสอดคล้องตามนโยบายและกลยุทธ์ของสพฐ. : นโยบายที่  2,3   
ความสอดคล้องกับกลยุทธ์ของโรงเรียน : กลยุทธ์ที่1, 4 
ความสอดคล้องกับกลยุทธ์ระดับแผนงาน : ข้อที่ 1.3, 4.5 
ผู้รับผิดชอบ  :  นายขจรศักดิ์  ฝ่ายลี 
ระยะเวลา :  ตลอดปีการศึกษา 
สถานที ่ :  โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 
งบประมาณ :  400,000 
ลักษณะโครงการ :   โครงการใหม ่     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 
  ด้านปริมาณ   

 1.นักเรียนโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษาทุกคน ได้เข้าร่วมกิจกรรมทัศนศึกษา 
2.นักเรียนบันทึกความรู้ที่ได้จากการศึกษาจากแหล่งเรียนรู้ที่ไปทัศนศึกษาอย่างน้อยคนละ  
1 เรื่อง 
3.นักเรียนทุกคนได้ไปทัศนศึกษาในแหล่งเรียนรู้ที่โรงเรียนจัดประสบการณ์ให้อย่างน้อย  
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 ด้านคุณภาพ  
 1. นักเรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง 

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

4.  ตัวช้ีวัดความส าเร็จและเกณฑ์  

กิจกรรม วัตถุประสงค์เฉพาะ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
เป้าหมาย
(เกณฑ)์ 

1.ส ารวจ คัดเลือก แหล่งเรียนรู้ที่
จะจัดประสบการณ์ให้นักเรยีนไป
ทัศนศึกษาและประสานงานขอ
ความร่วมมือจากแหล่งเรียนรู ้

1.เพื่อให้ได้แหล่งเรียนรู้ส าหรับจดั
ประสบการณ์การเรียนรู้ที่
เหมาะสมสอดคล้องกับความสนใจ 
พัฒนาการตามวัยของผูเ้รียนและ
จุดประสงค์ที่กลุ่มสาระ 
การเรยีนรู้ต่างๆ ก าหนดไว ้

1.การประเมินความสอดคล้อง
เหมาะสมของแหล่งเรียนรู้ที่
คัดเลือกกับจดุประสงค์การ
เรียนรู้ที่กลุ่มสาระการเรียนรู้
ต่างๆ ก าหนดไว้ อย่างน้อยร้อย
ละ 70   

70 

2.เข้าเยี่ยมชม หรือศึกษานอก
สถานท่ีในแหล่งเรยีนรู้ที่โรงเรียน
จัดประสบการณ์ให ้

1.เพื่อให้นักเรียนได้เรยีนรู้ข้อมลู
ความรู้ต่างๆ จากแหล่งเรียนรู้ที่จัด
ประสบการณ์ให ้

1.นักเรียนได้ความรู้จากการ
กิจกรรมทัศนศึกษา  

อย่างน้อย
คนละ 1 

เรื่อง 
3.นักเรียนท ากิจกรรมการเรยีนรู้
ในแหล่งเรียนรู้ที่ไปทัศนศึกษาและ
เก็บบันทึกข้อมูลความรู้จากนั้น
น าเสนอความรู้จากการไปทัศน
ศึกษาในแหล่งเรียนรู้ต่างๆ 

1.เพื่อให้นักเรียนตระหนัก
ความส าคญัของแหล่งเรยีนรู้ที่ไป
ทัศนศึกษา 
2.เพื่อให้นักเรียนได้ความรู้จาก
แหล่งเรียนรู้ตามกิจกรรมที่จัด
ประสบการณ์ให ้

1.นักเรียนได้บันทึกความรู้จาก
การกิจกรรมทัศนศึกษา อย่าง
น้อยคนละ 1 เรื่อง 

อย่างน้อย
คนละ 1 

เรื่อง 

4.สรุปและรายงานผลกิจกรรมใน
โครงการ 

1.เพื่อสรุปและรายงานผลการ
ด าเนินงานการจดักิจกรรมตาม
โครงการ 
2.เพื่อสรุปปัญหาในการ
ด าเนินงานและแนวทางแก้ไข อัน
จะเป็นประโยชน์ต่อการด าเนิน
โครงการในปีการศึกษาต่อไป 

1.ได้เอกสารสรุปรายงานผลการ
ด าเนินการอยา่งน้อย 2 เล่ม 
 

อย่างน้อย2 
เล่ม 

DO (D) 

5. วิธีการด าเนินงาน 

 1) ประชุมวางแผนขอบเขตการด าเนินงานโครงการ 
2) จัดท าโครงการ 
3) เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติและผู้บริหารสถานศึกษาอนุมัติโครงการ 
4) แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
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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.2565     พ.ศ.2566 

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 
เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติและ
ผู้บริหารสถานศึกษาอนุมัติโครงการ 

25-30            

4 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน  1-15           

5 ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน  16-31           

6 ด าเนินการตามแผนการด าเนินการใน
โครงการที่วางไว ้

            

7 ประเมินผลการด าเนินงาน             

8 สรุปและรายงานผล             
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7. งบประมาณที่ได้รับทั้งสิ้น : 400,000 บาท 
          - เงินอุดหนุนรายหัว ...........-............   บาท 
 - เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 400,000 บาท   - อ่ืนๆ  ..............-.............. บาท 

ที ่ กิจกรรม/รายการ วัสดุ 
ครุ 

ภัณฑ ์
ค่า 

ใช้สอย 

ค่า 
ตอบ
แทน 

งบ
อุด

หน
ุนร

าย
หัว

 

งบ
กิจ

กร
รม

พัฒ
นา

ฯ 

งบ
อื่น

ๆ 

รว
ม 

 กิจกรรมที่ 1   
1 ค่าเช่าเหมารถ   200,000     200,000 
2 ค่าอาหารและเครื่องดื่ม   200,000     200,000 
3 อื่น ๆ         
 รวม   400,000   /  400,000 

8.สถานที่ด าเนินการ: โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา    
9.ผู้รับผิดชอบโครงการ: นายขจรศักดิ์  ฝ่ายลี  
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 

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 
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13. งบอดหนุนรายหัว  งบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน อ่ืนๆ ....................................... 

 
 
 

                  ผู้เสนอโครงการ                                               ผู้เห็นชอบโครงการ                                                                      
 
 
          (นายขจรศักดิ์  ฝ่ายลี)                          (นายกฤษฎา  ศรีพานิชย์)                                                                                                                         
            ต าแหน่ง     ครู                          รองผู้อ านวยการโรงเรียนฝ่ายกลุ่มงานกิจการนักเรียน  
   
            เห็นควรอนุมัติ                        เห็นควรอนุมัติ            
 
                    

(นางวรรณคนา     บุญเนาว์)   (นายณัฐพนธ์       หล้าชาญ) 
หัวหน้างานแผนงานและงบประมาณ  รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและงบประมาณ 

 
 

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

(นายบดินทร์  นารถโคษา) 
  ผู้อ านวยการโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 
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ชื่อโครงการ  :  พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
ความสอดคล้องตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)   มาตรฐานที่ 2 ข้อที่ 2.3  
ความสอดคล้องตามนโยบายและกลยุทธ์ของสพฐ. : นโยบายที่ 2    
ความสอดคล้องกับกลยุทธ์ของโรงเรียน : กลยุทธ์ที่ 4 
ความสอดคล้องกับกลยุทธ์ระดับแผนงาน : ข้อที่ 4. 5 
ผู้รับผิดชอบ  :  นางสาวดวงกมล  กุลตังธนานนท์, นางลักขณา  ศรีมามาศ , นางสกลรัตน์ นามเหลา,
นางสาวกมลรัตน์ เทพินม นายขจรศักดิ์ ฝ่ายลี และนางสาวณัฐธิยา ลุนจักร 
ระยะเวลา :  ตลอดปีการศึกษา 2565 
สถานที ่ :  โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 
งบประมาณ :  120,000 บาท  
ลักษณะโครงการ :    โครงการใหม่    โครงการต่อเนื่อง  
 
Plan (P) 

1. หลักการและเหตุผล  
  ในการพัฒนานักเรียนให้มีความสมบูรณ์พร้อมทั้งร่างกาย จิตใจ  สติปัญญา  ความรู้  คุณธรรม  

จริยธรรมและการด ารงตนให้มีความสุขได้ในสังคมปัจจุบัน  ต้องมีการร่วมมือระหว่างโรงเรียน  ครูและ
ผู้ปกครอง นักเรียนโดยทางโรงเรียนต้องมีการจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในด้านต่ างๆ ขึ้นเพ่ือช่วยเหลือ
ส่งเสริมให้นักเรียน เป็นบุคคลที่มีความรู้  มีคุณธรรม  จริยธรรมและสามารถด ารงชีวิตให้มีความสุขในสังคมได้ 
 กิจกรรมการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  เป็นจุดมุ่งหมายของการประกันคุณภาพการศึกษา  และจากข้อมูล
ในแบบประเมินการด าเนินงานระบบการช่วยเหลือดูแลนักเรียน  ท าให้ทราบผลการด าเนินงานของโรงเรียนใน
การดูแลช่วยเหลือนักเรียน  ซึ่งมีทั้งจุดแข็งที่ช่วยสนับสนุนให้การท างานมีประสิทธิผล  และมีจุดอ่อนที่ต้อง
ปรับปรุงแก้ไข   เพ่ือให้การท างานมีความเข้มแข็งขึ้น  อีกท้ังการส ารวจความต้องการและข้อเสนอแนะของครู  
ผู้ปกครอง  และชุมชนเกี่ยวกับการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  ท าให้ได้ข้อมูลที่มีประโยชน์ต่อการด าเนินงาน       
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา  ตระหนักและเห็นความส าคัญ  จึงจัดจัดท าโครงการจัดระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนขึ้น  เพื่อคุณภาพของนักเรียน  รวมทั้งบุคลากรในโรงเรียนที่มีกระบวนการด าเนินงานอย่างเป็นระบบ 

2.  วัตถุประสงค์   
 2.1 เพ่ือให้รู้จักและเข้าใจนักเรียนในความรับผิดชอบรายชั้นเรียน  เป็นรายบุคคล สามารถคัดกรอง
นักเรียนเป็นกลุ่มเสี่ยง และกลุ่มปัญหาได้ 
 2.2 เพ่ือให้ครูสามารถวิเคราะห์ปัญหาและค้นหาวิธีการช่วยเหลือนักเรียนกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มมีปัญหา 
 2.3 เพ่ือให้มีแนวทางในการช่วยเหลือนักเรียน  สามารถป้องกัน  วิเคราะห์  แก้ปัญหา  สามารถส่งต่อ
และให้ค าปรึกษานักเรียนได้ 
 2.4 เพ่ือเป็นแนวทางในการนิเทศ  ติดตามและประเมินผลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
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3.  เป้าหมาย  
 3.1 เชิงปริมาณ 

      1) จัดท าข้อมูลเด็กเป็นรายบุคคล   คัดกรองนักเรียน  SDQ  เช่น  กลุ่มปกติ  กลุ่มเสี่ยง  
  กลุ่มท่ีมีปัญหา   ส่งเสริมนักเรียนความสามารถพิเศษ/ศักยภาพนักเรียน การป้องกันและแก้ไขปัญหา และ การส่งต่อ 

 2)  จัดประชุมผู้ปกครอง (Classroom  meeting )  ภาคเรียนละ  1  ครั้ง 
 3)  จัดตั้งเครือข่ายผู้ปกครอง ประชุมเครือข่ายผู้ปกครองภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
 4)  เยี่ยมบ้านนักเรียน   ภาคเรียนละ  1  ครั้ง 

3.2 เชิงคุณภาพ 
     1)  ครู/ผู้ปกครองนักเรียนตระหนักถึงความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
       2)  ครู/ผู้ปกครองนักเรียนรู้จักและเข้าใจนักเรียนดียิ่งขึ้น 
       3)  ครูรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล  รู้จักคัดกรองนักเรียน  
       4)  ครูสามารถวิเคราะห์ปัญหาและช่วยเหลือนักเรียนเบื้องต้นได้ 

             5)  ครูสามารถส่งเสริมและพัฒนานักเรียนได้ 
4.  ตัวช้ีวัดความส าเร็จและเกณฑ์  

กิจกรรม วัตถุประสงค์เฉพาะ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
เป้าหมาย
(เกณฑ)์ 

กิจกรรมที่ 1 
เยี่ยมบ้านนักเรียน 

นักเรียนกลุม่เสี่ยง  กลุ่มมีปญัหา
ทุกคนได้รับการเยีย่มบ้านจากครู
ที่ปรึกษา ครูน าข้อมูลนักเรียนมา
ใช้ให้เกิดประโยชน ์

ร้อยละของนักเรียนท่ีได้รับการเยีย่ม
บ้าน   

100 

กิจกรรมที่  2 
ประชุมผู้ปกครอง 

ผู้ปกครองนักเรยีนที่ร่วมกิจกรรม
ทุกคนมีความเข้าใจในแนวปฏิบตัิ  
กฎ  ระเบียบ  และนโยบายของ
ทางโรงเรียน 

 ร้อยละของปกครองที่เข้าร่วมประชุม 100 

กิจกรรมที่  3 
ปฐมนิเทศ 

นักเรียนโรงเรียนสกลนครพัฒน
ศึกษา ม.1  ม.4 รับรู้  เข้าใจ  
กฎระเบียบ  แนวปฏิบัติของ
โรงเรียนในทุกๆด้านและสามารถ
น าไปปฏิบตัิได้อย่างถูกต้อง 

ร้อยละของนักเรียนท่ีเข้าอบรมและ
เข้าใจ  กฎระเบยีบ  แนวปฏิบัติของ
โรงเรียนในทุกๆ ด้าน 

100 

DO (D) 

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

5. ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน                                                                                      
6. ด าเนินการตามแผนการด าเนินการในโครงการที่วางไว้             
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       1) จัดท าข้อมูลเด็กเป็นรายบุคคล   คัดกรองนักเรียน  SDQ  เช่น  กลุ่มปกติ  กลุ่มเสี่ยง  
  กลุ่มท่ีมีปัญหา   ส่งเสริมนักเรียนความสามารถพิเศษ/ศักยภาพนักเรียน การป้องกันและแก้ไขปัญหา และ การส่งต่อ 

 2)  จัดประชุมผู้ปกครอง (Classroom  meeting )  ภาคเรียนละ  1  ครั้ง 
 3)  จัดตั้งเครือข่ายผู้ปกครอง ประชุมเครือข่ายผู้ปกครองภาคเรียนละ 1 ครั้ง 

     4)  เยี่ยมบ้านนักเรียน   ภาคเรียนละ  1  ครั้ง   
7. ประเมินผลการด าเนินงาน                                                                                                
8. สรุปและรายงานผล 

6. ระยะเวลาด าเนินการ   

ที ่ ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ระยะเวลาด าเนินการ 
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566 

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

 กิจกรรมที่ 1 เยี่ยมบ้านนักเรียน             
1 ประชุมวางแผนขอบเขตการด าเนนิงาน

โครงการ 
1-10 

           

2 จัดท าโครงการ 19-23 
            

3 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติและผูบ้ริหาร
สถานศึกษาอนุมัตโิครงการ 

25-30 
           

4 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน  1-15 
 

          

5 ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน  16-31 
           

6 ด าเนินการตามแผนการด าเนินการใน
โครงการที่วางไว ้

 
           

7  
ประเมินผลการด าเนินงาน 

 
           

8 สรุปและรายงานผล             
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ที ่ ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลาด าเนินการ 

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566 
เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. 

 กิจกรรมที่ 2 ประชุมผู้ปกครอง             
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      √      √ 
 กิจกรรมที่ 3 การปฐมนิเทศ             
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. งบประมาณที่ได้รับทั้งสิ้น : 120,000 บาท 
  - เงินอุดหนุนรายหัว ....................บาท 
  - เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  60,000 บาท 
  - อ่ืนๆ   60,000 บาท  - งบอ่ืนๆ เก็บจากนักเรียนคนละ 100 บาท    
 

ที ่ กิจกรรม/รายการ วัสดุ ครุภัณฑ์ ค่าใช้สอย 
ค่า 

ตอบแทน 

งบ
อุด

หน
ุน 

งบ
กิจ

กร
รม

พัฒ
นา

ฯ 

งบ
อื่น

ๆ 

รว
ม 

 กิจกรรมที่ 1 เยี่ยมบ้านนักเรียน  
1 สนับสนุนค่าน้ ามันห้องเรยีนละ 500 

บาทตามจ านวนห้องต่อเทอมจ านวน 2 
เทอม 

  57,000     57,000 
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ที ่ กิจกรรม/รายการ วัสดุ ครุภัณฑ์ ค่าใช้สอย 
ค่า 

ตอบแทน 

งบ
อุด

หน
ุน 

งบ
กิจ

กร
รม

พัฒ
นา

ฯ 

งบ
อื่น

ๆ 

รว
ม 

2 ค่าวัสดุและเอกสารด าเนินการ 3,000       3,000 
 รวม 3,000  57,000   /  60,000 
 กิจกรรมที่ 2 ประชุมผู้ปกครอง  
1 ค่าอาหาร และเครื่องดื่ม   54,000     54,000 
2 ป้าย / เอกสาร 6,000       6,000 
 รวม 6,000  54,000    / 60,000 
 กิจกรรมที่ 3 การปฐมนิเทศ  
1 ค่าอาหาร และเครื่องดื่ม   /    /  
2 ป้าย / เอกสาร /      / 3,000 
3 ค่าวิทยากร    /   / 2,000 

 
8. สถานที่ด าเนินการ : โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ : นางสาวดวงกมล  กุลตังธนานนท์, นางลักขณา  ศรีมามาศ , นางสกลรัตน์ นามเหลา, 
นางสาวกมลรัตน์ เทพิน,นายขจรศักดิ์ ฝ่ายลี และนางสาวณัฐธิยา ลุนจักร 

10. บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  : โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชนนักเรียน 

Check (C) 

11. การประเมินผล : การสังเกต , แบบสอบถาม และ รายงานผลการปฏิบัติงาน 

Act (A) 

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
12.1 ผลลัพธ์  
1) นักเรียนกลุ่มเสี่ยง  กลุ่มมีปัญหา หรือทุกคนได้รับการเยี่ยมบ้านจากครูที่ปรึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน 

และครทูี่ปรึกษา ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ปัญหา อุปสรรคร่วมกัน น าไปสู่การแก้ปัญหาของนักเรียนที่ถูกต้อง  
     2) ผู้ปกครองนักเรียนทุกคนให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมกิจกรรม 
 3) นักเรียนโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษาม.1และ ม.4  ได้เข้ารับการอบรม ได้รับความรู้ด้านวินัย กฎ 
ระเบียบ แนวปฏิบัติของงานกิจการนักเรียน  และด้านวิชาการ 
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12.2 ผลผลิต  
1) ผู้ปกครองนักเรียนที่ร่วมกิจกรรมทุกคนมีความเข้าใจในนโยบายและแนวปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง   

ตามกฎ ระเบียบของทางโรงเรียนและสามารถประสานงานกันได้อย่างราบรื่น  มีประสิทธิภาพ 

2) นักเรียนโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้องตามกฎ  ระเบียบ  แนวปฏิบัติ 
ด้านต่างๆของนักเรียนโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 

12.3 ผลกระทบ (ด้านบวก)  
1) ผู้บริหาร คณะครู และผู้ปกครองได้พบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการร่วมกันดูแลนักเรียนใน

ปกครองและร่วมมือกันในการพัฒนาการศึกษาของนักเรียนและโรงเรียน 
  2) ครูและนักเรียน มีปฎิสัมพันธ์ต่อกันเอาใจใส่ซึ่ งกันและกัน เกิดความรักความศรัทธาต่อ
สถาบันการศึกษาของตน 
 
 
 
13.   งบอุดหนุนรายหัว  งบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  อ่ืนๆ เงินสมาคมผู้ปกครองนักเรียน 

                  ผู้เสนอโครงการ                                               ผู้เห็นชอบโครงการ                                                                      
 
 
          (นางสาวดวงกมล  กุลตังธนานนท์)                          (นายกฤษฎา  ศรีพานิชย์)                                                                                                                         
                  ต าแหน่ง     ครู                รองผู้อ านวยการโรงเรียนฝ่ายกลุ่มงานกิจการนักเรียน  
   
            เห็นควรอนุมัติ                        เห็นควรอนุมัติ            
 
                    

(นางวรรณคนา     บุญเนาว์)   (นายณัฐพนธ์       หล้าชาญ) 
หัวหน้างานแผนงานและงบประมาณ  รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและงบประมาณ 

 
 

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

(นายบดินทร์  นารถโคษา) 
  ผู้อ านวยการโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 
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ชื่อโครงการ  :  ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน  
ความสอดคล้องตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)   มาตรฐานที่ 1  ข้อที่ 1.2  
ความสอดคล้องตามนโยบายและกลยุทธ์ของสพฐ. : นโยบายด้านที่  3 
ความสอดคล้องกับกลยุทธ์ของโรงเรียน : กลยุทธ์ที่ 2 
ความสอดคล้องกับกลยุทธ์ระดับแผนงาน : ข้อที่ 2.5 
ผู้รับผิดชอบ  :  นางประภากร   พรหมโสภา  
ระยะเวลา  :  มิถุนายน 2565 ,  มีนาคม 2566 
สถานที ่   :  โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา  อ าเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร 
งบประมาณ :  16,000  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 
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2.  วัตถุประสงค์ :  
 1. เพ่ือสืบสานรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามในท้องถิ่นของไทย  
 2. เพ่ือเป็นการปลูกฝังจิตใจและความศรัทธาของครูและนักเรียนให้ยึดมั่นในพระพุทธศาสนา 
 3. เพ่ือสร้างและขยายเครือข่ายแกนน านักเรียนโรงเรียนคุณธรรมลงสู่ห้องเรียน 
3.  เป้าหมาย :  
  ด้านปริมาณ   
  1. นักเรียน และครูร้อยละ 80 เข้าร่วมกิจกรรม  สืบสานงานบุญกลางพรรษา 1วัด 1 ระดับ 
  2. นักเรียนร้อยละ 80 ผ่านกิจกรรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม    
 ด้านคุณภาพ  
  ด้านคุณภาพผู้เรียน 

1.  นักเรียนได้เรียนรู้การเป็นคนดีของสังคม ผ่านกิจกรรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 
          2.  นักเรียนเป็นแกนน าด้านคุณธรรม เป็นแบบอย่างด้านคุณธรรมจริยธรรม และมีจิตอาสา
สร้างประโยชน์แก่สังคม 
  ด้านการเรียนการสอน 

1. นักเรียนได้ผ่านการฝึกฝนให้ด ารงตนเป็นคนดี มีวินัยและความรับผิดชอบต่อหน้าที่ 
2. นักเรียนมีทักษะชีวิตด้านคุณธรรม จริยธรรม เอ้ือต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

ในรายวิชาอ่ืนๆ 
  4.  กิจกรรมในโครงการ 

กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์เฉพาะ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
1.โรงเรียนคุณธรรม  -เพ่ือให้นักเรียนได้รับการพัฒนาคุณธรรม

จริยธรรมต่อเนื่องและฝึกฝนตนจนติด
เป็นนิสัย   
 

- นักเรียนร่วมกิจกรรมคุณธรรม
จริยธรรมอย่างต่อเนื่องสามารถด ารง
ตนเป็นคนดี มีวินัยและความ
รับผิดชอบต่อหน้าที่ 

2. กิจกรรมสืบสานงานบุญ
กลางพรรษา 1วัด 1 ระดับ 

-ครูและนักเรียนร่วมกิจกรรมสืบสาน
รักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม
ของไทย และสืบทอดพิธีกรรมทางศาสนา
ของท้องถิ่น 
- เพ่ือให้ครูและนักเรียนได้รับการปลูกฝัง
จิตใจและความศรัทธา ยึดมั่นใน
พระพุทธศาสนา  

 ครูและนักเรียน ร้อยละ 80  
ร่วมกิจกรรมสืบสานรักษา
ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม
ของไทย และสืบทอดพิธีกรรม 
ทางศาสนาของท้องถิ่น 
 

 
DO (D) 
5. วิธีการด าเนินงาน 

1) ประชุมวางแผนการด าเนินงานโครงการ 
2) จัดท าโครงการ 
3) เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ และผู้บริหารสถานศึกษาอนุมัติโครงการ 
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4) แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
5) ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน 
6) ด าเนินการตามแผนการด าเนินการในโครงการที่วางไว้ และติดตามการด าเนินงานเป็นระยะๆ     
          - กิจกรรมโรงเรียนคุณธรรม  
   1. อาราธนาพระสงฆ์มาให้การอบรมจริยธรรมนักเรียน ทุกระดับชั้น อย่างน้อย ภาคเรียนละ 1ครั้ง 
   2. ส่งเสริมกิจกรรมต่างๆในวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา และเทศกาลส าคัญในท้องถิ่น เช่น วัน

มาฆบูชา วันวิสาขบูชา  อันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา วันออกพรรษา บุญประเพณีต่างๆ  
   3. ส่งเสริมให้มีชมรม “สานต่อฮีตฮอยพุทธศาสน์” จัดดอกไม้ถวายวัดพระธาตุดุม  

หอพระพุทธรูป ในทุกๆวันพระ   
              4. ส่งเสริมการท าโครงงานคุณธรรม โดยจัดให้มีการประกวดโครงงานคุณธรรม ภายในโรงเรียน
และภายนอกโรงเรียน 

 
            - กิจกรรมสืบสานงานบุญกลางพรรษา 1 วัด 1 ระดับ  ด าเนินการดังนี้ 
 

กิจกรรมหลัก ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1 ประชุมชี้แจงท าความเข้าใจกิจกรรม
ในโครงการ 

    กรกฎคม  2565 -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 

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

ที ่ ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินการ 
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566 

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 ( อบรม)               
จัดดอกไม้ถวายพระ,พระภูมิในโรงเรียน                

7  ประเมินผลการด าเนินงาน              28  
8  สรุปและรายงานผล              28  

 

7. งบประมาณที่ได้รับทั้งสิ้น : 16,000 บาท 
  - เงินอุดหนุนรายหัว ...........-............ บาท 
  - เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  16,000 บาท 
  - อ่ืนๆ  ............................ บาท 
 

ที ่ กิจกรรม/รายการ วัสดุ ครุภัณฑ์ 
ค่าใช้
สอย 

ค่า 
ตอบแทน 

งบ
อุด

หน
ุนร

าย
หัว

 

งบ
กิจ

กร
รม

พัฒ
นา

คุณ
ภา

พ
ผู้เ

รีย
น 

งบ
อื่น

ๆ 

รว
ม 

 กิจกรรมที่ 1 โครงงานคุณธรรม  
1 รางวัลการประกวดโครงงาน

คุณธรรม ม.ต้น/ ม.ปลาย 
3,000  4,000     6,000 

2 เทียนพรรษา / เครื่องไทยธรรม 3000        
 รวม 6,000  4,000   /  10,000 
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ที ่ กิจกรรม/รายการ วัสดุ ครุภัณฑ์ 
ค่าใช้
สอย 

ค่า 
ตอบแทน 

งบ
อุด

หน
ุนร

าย
หัว

 

งบ
กิจ

กร
รม

พัฒ
นา

คุณ
ภา

พ
ผู้เ

รีย
น 

งบ
อื่น

ๆ 

รว
ม 

 กิจกรรมที่ 2  สืบสานงานบุญกลางพรรษา 1 วัด 1 ระดับ  
1 ค่าอาหารส าหรับถวายเพลพระ 

ระดับละ 1,000 บาท 
  6,000     6,000 

 รวม   6,000   /  6,000 
 
 

8. สถานที่ด าเนินการ : โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ : นางประภากร   พรหมโสภา 
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 เกิดเป็นทักษะในการเรียนรู้ที่สามารถ 
                 น าไปปรับใช้ในวิชาอ่ืนๆได้ 
  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            
 
                    

(นางวรรณคนา     บุญเนาว์)   (นายณัฐพนธ์       หล้าชาญ) 
หัวหน้างานแผนงานและงบประมาณ  รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและงบประมาณ 

 
 

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

(นายบดินทร์  นารถโคษา) 
  ผู้อ านวยการโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 
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ชื่อโครงการ  :  ส่งเสริมระเบียบวินัยด้วยกิจกรรมรักษาดินแดน 
ความสอดคล้องตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)   มาตรฐานที่ 1 ข้อที่ 1.2 
ความสอดคล้องตามนโยบายและกลยุทธ์ของสพฐ. : นโยบายที่ 1  
ความสอดคล้องตามกลยุทธ์ของโรงเรียน : 2  
ผู้รับผิดชอบ  :  .นายสัญชัย  ค าสงค์ , ส.ต.ต.สนธยา  ธงอาษา 
ระยะเวลา :  16 พฤษภาคม 2565 – 31 มีนาคม 2566 
สถานที ่ :  โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 
งบประมาณ :  20,000 บาท 
ลักษณะโครงการ :  ต่อเนื่อง  

Plan (P)   

1. หลักการและเหตุผล : 
 การปฏิบัติตนให้อยู่ในกฎระเบียบของสังคมบ้านเมืองที่เราอาศัยอยู่ ถือเป็นหน้าที่พ้ืนฐานที่มนุษย์เรา
ทุกคนที่อยู่ในสังคมควรจะปฏิบัติตาม 
 กิจกรรมนี้จะเป็นกิจกรรมที่จะสอนให้นักเรียนปฏิบัติตนให้มีวินัย เคารพกฎจราจรและกฎระเบียบของ
สังคม  มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามระเบียบของโรงเรียน และกระทรวงศึกษาธิการ เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้
พบเห็น มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ทั้งตนเองและผู้อื่น 

2.  วัตถุประสงค์ : (เพ่ือเน้นการพัฒนานักเรียน) 
 1.  เพ่ือให้นักเรียนโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา สามารถศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นได้ 
 2.  เพ่ือให้นักเรียนโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา มีวินัยตามระเบียบของโรงเรียน 
 3.  เพ่ือให้นักเรียนโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา มีความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินตลอด 
  
3.  เป้าหมาย : 
  ด้านปริมาณ   
  1.  นักศึกษาวิชาทหาร โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษาจ านวน 100 คน 
 ด้านคุณภาพ  
  1.  นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมทุกคนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตรงตามหลักสูตรก าหนด 
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4.  กิจกรรมในโครงการ 
กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์เฉพาะ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

1.เชิญเจ้าหน้าที่จากหน่วยฝึก
นักศึกษาวิชาทหาร มาให้ความรู้
เกี่ยวกับการสอบนายสิบทหารบก  
นายสิบต ารวจ นายร้อยต ารวจ 

 

เพ่ือแนะแนวและฝึกท าข้อสอบในการ
สอบเข้า นายสิบทหารบก  นายสิบ
ต ารวจ นายร้อยต ารวจ 

 

 

ร้อยละของนักเรียน       
ทีส่อบผ่านตามเกณฑ์ท่ี
ส านักงานขนส่งก าหนด 

 

DO (D) 

5. วิธีการด าเนินงาน 

 1. ประชุมวางแผนขอบเขตการด าเนินงานโครงการ 
 2. จัดท าโครงการ 

3. เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติและผู้บริหารสถานศึกษาอนุมัติโครงการ 
4. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน  
5.ประชุมการด าเนินงาน 

 6. ด าเนินงานตามแผนที่วางไว้  
7. ประเมินการด าเนินงาน  
8. สรุปและรายงานผล 

6. ระยะเวลาด าเนินการ :   

ที ่ ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินการ 
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566 

 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           

2 จัดท าโครงการ  3-4           

3 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติและผูบ้ริหาร
สถานศึกษาอนุมัตโิครงการ 

 
          9-12 

4 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน            9-12 

5 ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน            9-12 

6 ด าเนินการตามแผนในโครงการ            29 

7 ประเมินผลการด าเนินโครงการ            31 

8 สรุปและรายงานผล            31 
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7. งบประมาณที่ได้รับทั้งสิ้น : 20,000   บาท 

  - เงินอุดหนุนรายหัว    -  บาท 
  - เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  20,000 บาท 

  - อ่ืนๆ  ............................ บาท 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ เงินนอก

งบประมาณ 
รวม 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 
1 
 
2 
3 
4 

- ค่าอาหาร และน้ าดี่ม จ านวน 100 
ชุด 
- ค่าอาหารวิทยากร จ านวน 15 ชุด 
- หนังสือคู่มือการสอบ 5 ปีย้อนหลัง 
- ขึ้นฝึกภาคสนาม นศท ณ ค่ายปัก
ธงชัย อ าเภอภูพาน จ.สกลนคร  
ค่าเบี้ยเลี้ยงผู้ก ากับ จ านวน 4 คน 
ค่าน้ ามันรถในการเดินทางข้ึนค่ายฝึก 
ณ ค่ายปักธงชัย อ าเภอภูพาน  
จ.สกลนคร ระยะทาง 45 กม. 

 5,000 
 
750 
12,930 
 
 
960 
 
 
360 

   5,000 
 
750 
12,930 
 
 
960 
 
 
360 

 รวม      20,000 
 ** หมายเหตุ  
8. สถานที่ด าเนินการ : โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ : .นายสัญชัย  ค าสงค์  

10. บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  :,ส านักงานขนส่งจังหวัดสกลนคร 

Check ( C ) 

11. การประเมินผล : การสังเกต แบบสอบถาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน 

Action (A) 

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 12.1 ผลลัพธ์   
  1.  นักเรียนโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษาท่ีได้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ด้านการศึกษาต่อ
ในระดับท่ีสูงขึ้น เช่น นายสิบทหารบก นายสิบต ารวจ นายร้อยต ารวจ นายเรืออากาศ  นายเรือ 
  2.  นักเรียนโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษาท่ีได้เข้าร่วมโครงการ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ตรงตามระเบียบของโรงเรียน 
 12.2 ผลผลิต    
  1.  นักเรียนโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษาท่ีได้เข้าร่วมโครงการ มีที่เรียนในระดับที่สูงขึ้นได้ 
เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้อ่ืน 
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 12.3 ผลกระทบ (ด้านบวก)  
    1.  นักเรียนโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษามีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
   

13.  อุดหนุนรายหัว   กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน    อ่ืนๆ....................................... 
 
                  ผู้เสนอโครงการ                                               ผู้เห็นชอบโครงการ                                                                      
 
 
               (นายสัญชัย  ค าสงค์)                          (นายกฤษฎา  ศรีพานิชย์)                                                                                                                         
                  ต าแหน่ง     ครู                รองผู้อ านวยการโรงเรียนฝ่ายกลุ่มงานกิจการนักเรียน  
   
            เห็นควรอนุมัติ                        เห็นควรอนุมัติ            
 
                    

(นางวรรณคนา     บุญเนาว์)   (นายณัฐพนธ์       หล้าชาญ) 
หัวหน้างานแผนงานและงบประมาณ  รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและงบประมาณ 

 
 

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

(นายบดินทร์  นารถโคษา) 
  ผู้อ านวยการโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 
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ชื่อโครงการ  : พัฒนางานรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE  ในสถานศึกษา 
ความสอดคล้องตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)   มาตรฐานที่ 1  ข้อที่ 1.2 (1,3) 
ความสอดคล้องตามนโยบายและกลยุทธ์ของสพฐ. : นโยบายด้านที่  2 
ความสอดคล้องกับกลยุทธ์ของโรงเรียน : กลยุทธ์ที่ 2 
ความสอดคล้องกับกลยุทธ์ระดับแผนงาน : ข้อที่ 2.14 
ผู้รับผิดชอบ  :  นางพรพิรุณ  งอยจันทร์ศรี 
ระยะเวลา  : ตลอดปีการศึกษา 2565 
สถานที ่   : โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 
งบประมาณ :  งบอุดหนุนรายหัว 45,000 บาท/งบกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  100,000 บาท 
ลักษณะโครงการ :  โครงการใหม่  โครงการต่อเนื่อง  
 

Plan (P) 

1. หลักการและเหตุผล  
 สภาพปัญหาส าคัญกลุ่มเยาวชนในสถานศึกษาที่มักพบเห็นโดยทั่วไป ได้แก่ปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติดและ
เพศศึกษา ซึ่งมีการแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วและรุนแรง กลุ่มงานกิจการนักเรียน โดยชมรม TO BE NUMBER 
ONE จึงได้จัดท าโครงการสร้างเครือข่ายแกนน า TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษาและในโรงเรียน
เครือข่ายขึ้น  โดยมุ่งเน้นการสร้างเครือข่ายนักเรียนแกนน าในการให้ค าปรึกษา แนะน า และตักเตือนเพ่ือนที่มี
พฤติกรรมเสี่ยงในเรื่องโทษภัยของยาเสพติด มีทักษะการปฏิเสธ มีการปฏิบัติตนได้ถูกต้องและเหมาะสมใน
เรื่องของเพศ ศึกษา จึงจ าเป็นต้องได้รับการปลูกฝัง  ตลอดจนส่งเสริมให้เกิดจิตส านึกที่ดี  ซึ่งจะเป็นแนวทาง
หนึ่งที่จะช่วยลดปัญหาในด้านพฤติกรรมของนักเรียนในสถานศึกษา พร้อมขยายกว้างสู่สังคม 

2. วัตถุประสงค์   
   2.1 เพ่ือพัฒนาสมาชิกและแกนน าชมรมให้มีความรู้ความเข้าใจร่วมกันรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติด และท ากิจกรรมสร้างสรรค์ร่วมกัน  
   2.2 พัฒนาสมาชิกแกนน าชมรม  ในสถานศึกษาและในโรงเรียนเครือข่าย 
   2.3 เพ่ือรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  เอดส์และเพศศึกษาในสถานศึกษาและในโรงเรียน
เครือข่าย 
   2.4 เพ่ือเป็นการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์กิจกรรมของชมรม  TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษาและ
ในโรงเรียนเครือข่าย 
3. เป้าหมาย  
 3.1 ด้านปริมาณ สมาชิกและแกนน า  TO BE NUMBER ONE  จ านวน  1,800  คน  แบ่งเป็น 
   
 - สมาชิกโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา   1,700  คน 
 - แกนน าชมรม TO BE NUMBER ONE   100  คน  
 
 3.2 ด้านคุณภาพ สมาชิกและแกนน า  TO BE NUMBER ONE  ที่ผ่านการฝึกอบรมมีความรู้ความ
เข้าใจ  และมีเจตคติท่ีดีต่อบทบาทหน้าที่ที่จะต้องร่วมกันปฏิบัติอย่างถูกต้องและเหมาะสม โดยใช้สื่อ
ประกอบการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดที่มีคุณภาพ 



379 

 

4.กิจกรรมในโครงการ 

กิจกรรมหลกั วัตถุประสงค์เฉพาะ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
เป้าหมาย 
(เกณฑ)์ 

1. รับสมัครสมาชิกใหม่/ 
ปฐมนิเทศนักเรยีนใหม ่

เพื่อรณรงค์หาสมาชิกใหม่เข้า
ชมรมฯ ในปี 2564 

ร้อยละของการสมัครเข้าชมรมของ
สมาชิกใหม ่

100 

2. กิจกรรมวันงดสูบบุหรีโ่ลก 
 - ประกวดแข่งขันวาดภาพและแต่ง
ค าประพันธ์หัวข้อวันงดสูบบหุรี่โลก 
- เชิญวิทยากรมาให้ความรู้เกี่ยวกับ
วันงดสูบบุหรีโ่ลกแก่นักเรียน 

เพื่อรณรงค์ให้นักเรียนตะหนักถึง
อันตรายของบุหรี ่

- ร้อยละของนักเรียนมีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับโทษภัยของการสูบ
บุหรี ่
- ร้อยละของนักเรียนได้แสดง
ความสามารถในการวาดภาพและ
แต่งค าประพันธ์ 

80 

3. กิจกรรมวันต่อตา้นยาเสพติดโลก 
- การตอบปัญหายาเสพติด 
- การประกวดค าขวัญ/ค าประพันธ์
และภาพวาดวันต่อต้านยาเสพติด 

เพื่อรณรงค์ให้นักเรียนตะหนักถึง
อันตรายของยาเสพติด 

-ร้อยละของนักเรยีนได้ร่วมกิจกรรม
เนื่องในต่อต้านยาเสพติดโลก
ต่อเนื่องเป็นประจ าทุกปี 
 

100 

4. กิจกรรมการประกวดTO BE 
NUMBER ONE  
-ประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี 
-ประกวดวงดนตรีต่อต้านยาเสพตดิ 
-ประกวด Dancercise TO BE 
NUMBER ONE 

- เพื่อสร้างกระแสในการจดั
กิจกรรมต่าง ๆ ของโครงการ TO 
BE NUMBER ONE 
- เพื่อส่งเสริมใหเ้ป็นกิจกรรม          
ที่ส่งเสรมิความภาคภมูิใจในตนเอง
ให้แก่เยาวชน 

- ร้อยละของนักเรียนแกนน าและ
นักเรียนของโรงเรียนท่ีมี
ความสามารถได้แสดงศักยภาพ
ในทางที่สร้างสรรค์ กล้าแสดงออก 
ภาคภูมิใจในรางวัลที่ได้รับ 
-- โรงเรียนผา่นการประเมินในการ
รักษาระดับเพชร 

80 
 
 
 
 
 

6. กิจกรรมค่าย TO BE NUMBER 
ONE  

เพื่อให้แกนน าชมรมได้ให้ความรู้
เกี่ยวกับโครงการ การป้องกันและ
ต่อต้านยาเสพตดิ และท ากิจกรรม
สร้างสรรคร์่วมกัน 

- นักเรียนท่ีเข้าร่วมกจิกรรมมี
ทัศนคติที่ดีต่อโครงการ TO BE 
NUMBER ONE และสามารถน า
ความรู้ที่ได้จากค่ายไปต่อยอดและ
พัฒนาตนเองในทางที่สร้างสรรค ์

80 

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 ในวันปฐมนิเทศนักเรียนม.1 ,ม.4 เพ่ือรณรงค์หา
สมาชิกใหม่เข้าชมรมฯ ในปี 2564 
  6.2 กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก 
    - ประกวดแข่งขันวาดภาพและแต่งค าประพันธ์หัวข้อวันงดสูบบุหรี่โลก 
  - เชิญวิทยากรมาให้ความรู้เกี่ยวกับวันงดสูบบุหรี่โลกแก่นักเรียน เพื่อรณรงค์ให้นักเรียนตะหนักถึง
อันตรายของบุหรี่ 



380 

 

  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 
6. ระยะเวลาด าเนินการ 

 

ที ่
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ระยะเวลาด าเนินการ 
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. 
1 ประชุมคณะกรรมการด าเนินโครงการ            

2 วางแผนการด าเนินการและมอบหมาย
งานท่ีรับผิดชอบ 

           

3 จัดท าโครงการ/ขออนุมัตโิครงการ            
4 เตรียมกิจกรรมในโครงการ TO BE 

NUMBER ONE 
           

5 จัดกิจกรรมพัฒนาโครงการ TO BE 
NUMBER ONE 

           

6 นิเทศและติดตามผลการด าเนินงาน            
7 สรุป ประเมิน รายงานผลโครงการ            
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7.งบประมาณที่ได้รับท้ังสิ้น : 145,000 บาท 
  - งบอุดหนุนรายหัว        45,000 บาท 
  - งบกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  100,000 บาท 
  - อ่ืนๆ  ............................................ บาท 
 

ที ่ กิจกรรม/รายการ วัสดุ 
ครุ 

ภัณฑ ์
ค่า 

ใช้สอย 

ค่า 
ตอบ
แทน 

งบ
อุด

หน
ุนร

าย
หัว

 

งบ
กิจ

กร
รม

พัฒ
นา

ฯ 

งบ
อื่น

ๆ 

รว
ม 

1  ประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี 3,000 - 7,000 -    10,000 
2  ประกวดTO BE NUMBER ONE 

Dancercise 
2,000 - 5,000 3,000    10,000 

3 ค่ายพัฒนาสมาชิกและแกนน า                     
TO BE NUMBER ONE 

4,000 - 8,000 3,000    15,000 

4 กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลกและวันต่อต้าน
ยาเสพตดิ 

2,000 - 3,000 -    5,000 

5 การประกวดโครงการ TO BE NUMBER 
ONE  

        

 1.1 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนอื 10,000 - 10,000 -    20,000 
 1.2 รอบประเมินลงพื้นที่ใน 

      โรงเรียน  
10,000 - 10,000 5,000    25,000 

 1.3 ระดับประเทศ  30,000 - 30,000 -    60,000 
 รวม 61,000  73,000 11,000  /  145,000 

 
 8. สถานที่ด าเนินการ  
 8.1 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 
 8.2 แหล่งจัดกิจกรรมภายนอกอ่ืนๆ ที่เหมาะสม 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  9.1 นางพรพิรุณ งอยจันทร์ศรี 
10. ผู้เกี่ยวข้อง 
      10.1 ฝ่ายกิจการนักเรียน โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 
      10.2 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร 
      10.3 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนครและ โรงพยาบาลสกลนคร 
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 รวมทั้งผลิตชุดนิทรรศการและสื่อ
รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตามกิจกรรม TO BE NUMBER ONE  
      12.3 ผลกระทบ(ด้านบวก) นักเรียนทุกคนได้รับการดูแลช่วยเหลืออย่างถูกต้องและเหมาะสมกับ
ปัญหาเฉพาะบุคคล  ส่งผลให้มีลักษณะเป็นคนดี คนเก่งและมีความสุข เป็นเยาวชนที่ดีมีคุณภาพของสังคม 

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

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

(นางวรรณคนา     บุญเนาว์)   (นายณัฐพนธ์       หล้าชาญ) 
หัวหน้างานแผนงานและงบประมาณ  รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและงบประมาณ 

 
 

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

(นายบดินทร์  นารถโคษา) 
  ผู้อ านวยการโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 

 


