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ชื่อโครงการ  :  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ความสอดคล้องตามนโยบายและกลยุทธ์ของสพฐ. : นโยบายที่ 1,2,3 
ความสอดคล้องกับกลยุทธ์ของโรงเรียน : กลยุทธ์ที่ 1,2,3,5,6,7  
ผู้รับผิดชอบ  :  นางวาสนา  ตันมูล, นางประภากร พรหมโสภา, นางสาวจิตรลดา  ยุงไธสง 
ระยะเวลา :  ตลอดปีการศึกษา 
สถานที ่ :  โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา  อ าเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 
งบประมาณ :   72,000  บาท  
ลักษณะโครงการ :  โครงการใหม่      โครงการต่อเนื่อง  
 
Plan (P) 

1.  หลักการและเหตุผล : 
การจัดการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาตินั้น ครูต้องพัฒนาตน       

เพ่ือเพ่ิมพูนทักษะความรู้ให้เท่าทันเทคโนโลยีในยุคดิจิทัลและสภาวการณ์โลกปัจจุบันและกิจกรรมการเรียนรู้ให้
สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551  เพ่ือ
ส่งเสริมการฝึกทักษะทางสังคมอย่างหลากหลายแก่ผู้เรียน  กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียน
สกลนครพัฒนศึกษา จึงจัดท าโครงการเสริมสร้างคุณภาพการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม อันเป็น
ส่วนส าคัญในการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21ได้อย่างมปีระสิทธิภาพยิ่งขึ้น  

2. วัตถุประสงค์  
1) เพ่ือเสริมสร้างคุณภาพการจัดการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและ 

วัฒนธรรม ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
  2) เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้หลักการของพระรัตนตรัย และเข้าถึงหลักธรรมอย่างถ่องแท้ สามารถสอบ
ผ่านธรรมศึกษา ชั้นตรี  ชั้นโท  ชั้นเอก ได้ตามล าดับ 
  3) เพ่ือเสริมสร้างคุณลักษณะของความเป็นไทย มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และสามารถ 
น าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการด ารงชีวิตได้อย่างเหมาะสม 
                     4) เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนา และเพ่ิมศักยภาพ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม ในทุกๆ ด้าน 
 

 

3. เป้าหมาย 
 3.1 ด้านปริมาณ 
  1) นักเรียนร้อยละ 80  มีการระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรมที่สูงขึ้น 
  2) นักเรียนร้อยละ 80 มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 สามารถแข่งขันทักษะวิชาการในระดับ
ต่างๆได้ตามศักยภาพ 
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                     3) ครูร้อยละ 100  มีวัสดุส านักงาน สื่อ อุปกรณ์ในการจัดการเรียนการสอนที่จ าเป็นเอ้ือต่อการ
ปฏิบัติงานและใช้พัฒนาสื่อในการจัดการเรียนรู้   
                     4) ครูและนักเรียนร้อยละ 100 ได้ใช้ห้องปฏิบัติการในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม ที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนการสอน 
 
        3.2 ด้านคุณภาพ 
  1) นักเรียนได้พัฒนาการเรียนรู้จากสื่ออุปกรณ์ที่เหมาะสมมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น 
  2) นักเรียนได้พัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21   สามารถแข่งขันทักษะวิชาการในระดับต่างๆ
ได้ตามศักยภาพ 
                     3) ครูใช้วัสดุส านักงานในการปฏิบัติงานและการจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  4) นักเรียนมีความรู้คู่คุณธรรม สามารถเรียนรู้อย่างมีความสุขในห้องปฏิบัติการที่เอ้ือต่อการพัฒนา
ตามศักยภาพ 
 
4.  กิจกรรมในโครงการ 

กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์เฉพาะ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
1. กิจกรรม พัฒนาคุณภาพการ
จัดการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 
 

1. เพ่ือจัดหาสื่อ วัสดุ ในการ
จัดการเรียนรู้ให้แก่ครู  
2. พัฒนาห้องปฏิบัติทางสังคม
ศึกษาเหมาะกับการจัดการเรียนรู้ 
3. ซ่อมแซม วัสดุ ครุภัณฑ์ให้ใช้ได้
อย่างคุ้มค่า 
4. นักเรียนเกิดการพัฒนาและ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สูงขึ้น 

1. ร้อยละของครูมีการผลิตสื่อ 
อุปกรณ์ในการจัดการเรียนรู้ 
2. ร้อยละครู นักเรียนมี
ห้องปฏิบัติการเหมาะสม 
3. ร้อยละของครูได้ใช้วัสดุ 
ครุภัณฑ์เกิดประโยชน์สูงสุด 
4. ร้อยละของนักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
 

2. กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม  
 

1. เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนทั้ง 6 สาระให้สูงขึ้น 
2. นักเรียนได้พัฒนาตนเองเพ่ือ
เพ่ิมขีดการแข่งขันมากขึ้น 

1. ร้อยละของนักเรียนทุก
ระดับชั้น มีการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
2. ร้อยละของนักเรียนเข้าร่วม
การแข่งขันมากข้ึน 

3.กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพ
นักเรียนด้านการแข่งขันทักษะ
ทางสังคมศึกษา  

เพ่ือส่งเสริมการพัฒนานักเรียนให้
เตรียมความพร้อมในการแข่งขัน
ทักษะทางสังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

ร้อยละความส าเร็จของนักเรียน  
ที่ส่งเข้าร่วมการประกวด/แข่งขัน  
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กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์เฉพาะ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
4. กิจกรรม สอบธรรมศึกษา    
ชั้นตรี  ชั้นโท และชั้นเอก   

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

1. ร้อยละของจ านวนผู้เรียนที่
สอบผ่านธรรมศึกษาชั้นตรี ชั้นโท
และชั้นเอก                                                 

DO (D) 

5. วิธีการด าเนินงาน 

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

เอ้ืออ านวยความสะดวกในการจัดกิจกรรมต่างๆนอกเหนือจากกิจกรรมในแผนงาน เช่น การจัดป้ายนิเทศในโอกาสต่างๆ 
การเข้าเล่มรายงาน การพิมพ์เกียรติบัตร การท าเอกสารเผยแพร่ต่างๆ ตลอดจนการพัฒนา ปรับปรุง ซ่อม วัสดุ 
ครุภัณฑ์ และห้องปฏิบัติการทางสังคมศึกษา ให้เหมาะแก่การจัดการเรียนการสอน 

2.กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เป็นกิจกรรมตอบปัญหา 5 สาระหลัก ได้แก่ สาระศาสนา
และวัฒนธรรม   สาระหนา้ที่พลเมือง วัฒนธรรมและการด าเนนิชีวิต  สาระเศรษฐศาสตร์  สาระประวัติศาสตร์ และสาระ
ภูมิศาสตร์  ซึ่งจะมีการจัดแข่งขนัตลอดทั้งปี แบ่งการแข่งขันเปน็ระดับม.ตน้ และ ม.ปลาย 

3.กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพนักเรียนด้านการแข่งขันทักษะทางสังคมศึกษา โดยการฝึกอบรมทักษะทาง
สังคมของนักเรียนให้เกิดความช านาญ ให้สามารถน านักเรียนเข้าร่วมประกวดแข่งขันรายการต่างๆได้ เชน่ การตอบปัญหาทาง
กฎหมายในวันระพี การประกวดมารยาทไทย การประกวดบรรยายธรรม การประกวดโครงงานประวัติศาสตร์  การประกวด
โครงงานคุณธรรม การประกวดสวดมนต์หมู่สรภัญญะและการทกสอบวัดความรู้ทางเศรษฐศาสตร์ วัดความรู้ทางภูมศาสตร์ 
เป็นต้น 

4.กิจกรรมการสอบธรรมศึกษา ปี 2563  เป็นการจัดสอนการเขียนกระทู้ธรรม โดยพระสงฆ์มา
แนะน าวิธีการท าข้อสอบธรรมศึกษา แก่นักเรียนก่อนการสอบจริง และจัดติวข้อสอบธรรมศึกษาชั้น ตรี โท  เอก 
ต่อเนื่องจากปีที่แล้ว คือผู้ที่ผ่านการสอบชั้นใดจะจัดให้สอบในชั้นที่สูงขึ้น ผู้ที่ผ่านชั้นเอกแล้วไม่ต้องสอบอีก  
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7) ประเมินผลการด าเนินงาน 
8) สรุปและรายงานผล 
 

 
6. ระยะเวลาด าเนินการ   
 
ที ่

 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ระยะเวลาด าเนินการ (ให้ระบุวันที่) 
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 าเนินงานโครงการ  15-16           
2 จัดท าโครงการ 21           
3 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ และผู้บริหาร

สถานศึกษาอนุมัติโครงการ 
22           

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

1.กิจกรรมการพัฒนาสื่ออุปกรณ์การเรียน 
2.กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
3.กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพนักเรียน 
4.กิจกรรมการสอบธรรมศึกษา ปี 2565 

  

 1-
30 

 
 
 
 

 

  
 

1มิ.ย. 
1มิ.ย. 

 
 

-31 
-31 
 

 
 

 ม.ค 
มี.ค 

1พ.ย- 

 
 
 
 

30ธค. 

   

7 ประเมินผลการด าเนนิงาน          1กพ.-  15มีค. 
8 สรุปและรายงานผล          1กพ.-  15มีค. 
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7. งบประมาณที่ได้รับทั้งสิ้น : ... 72,000  .. บาท 

  - เงินอุดหนุนรายหัว   72,000  บาท 
  - เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  .......... บาท 
  - อ่ืนๆ  ........................ บาท 
 
 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ เงินนอก

งบประมาณ 

รวม 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม  

1 กิจกรรมพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
- ค่าวัสดุ อุปกรณ์ส านักงาน 
- ค่าซ่อมแซมวัสดุ ครุภัณฑ์ 
-ปรับปรุงห้องปฏิบัติการกลุ่มสาระ ฯ 
(ห้องสื่อฯ ห้องภูมิปัญญา) 

 
 
 
10,000 
 

   
 
15,000 
 
12,000 

 
 
15,000 
10,000 
12,000 

 
  

 
 
37,000 

2 กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 
-ค่าวัสดุอุปกรณ์(กระดาษA4 /เกียรติบัตร) 
-เงินรางวัลการแข่งขัน 

 
 
 
 
5,000 

  
 
 
5,000 

 
 
 
5,000 
5,000 

 
 

 
 
10,000 

3 กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพนักเรียน 
-ค่าวัสดุ อุปกรณ์ในการท าโครงงานฯ 
-ค่าอาหาร 

 
 
5,000 

  
20,000 

 
20,000 
5,000 

  
25,000 

4 กิจกรรมการสอบธรรมศึกษา  
(งบประมาณจากสนง.แม่กองธรรม
สนามหลวง) 

   -   - 

รวม 72,000   72,000 
 
8. สถานที่ด าเนินการ  โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา   
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางวาสนา  ตันมูล  ,นางประภากร   พรหมโสภา    นางสาวจิตรลดา  ยุงไธสง    
10. บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   กลุ่มงานบริหารวิชาการ     
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Check (C) 
 
11. การประเมินผล  แบบประเมินความพึงพอใจ  รายงานผลการปฏิบัติงาน  รายงานผลการด าเนินกิจกรรม 
 
Act (A) 
 
12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 12.1 ผลลัพธ์ 
                     1) ครูมีสื่อ วัสดุ ที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนการสอนและห้องปฏิบัติการทางสังคมศึกษาที่เหมาะสม 
  2) กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ฯ มีวัสดุในส านักงานเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน 
  3) นักเรียนได้รับการพัฒนาศักยภาพในการแข่งขันทักษะทางสังคมศึกษา 
  4) นักเรียนได้รับการพัฒนาความรู้ทางพระพุทธศาสนา สามารถผ่านนักธรรมชั้น ตรี  โท เอก  

12.2 ผลผลิต 
          1) ครูมีการพัฒนาสื่อ และใช้อุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้มีวัสดุส านักงานเพียงพอ 

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

 

ผู้เสนอโครงการ 

 (นางวาสนา   ตันมูล) 
ต าแหน่ง  ครู 

   ผู้เห็นชอบโครงการ   
 

ผู้เห็นชอบโครงการ 

      (นางสิริลักษณ์  แว่นเรืองรอง)               
 

(นางฐปนีย์  นารี)  
   หัวหน้ากลุ่มสาระสังคมศึกษา ฯ 

 
รองผู้อ านวยการโรงเรียนฝ่ายวิชาการ 

   
 เห็นควรอนุมัติ 

 
 เห็นควรอนุมัติ 

   (นางวรรณคนา     บุญเนาว์)  
 

(นายณัฐพนธ์       หล้าชาญ) 
หัวหน้างานแผนงานงบประมาณและงบประมาณ 

 
รองผู้อ านวยการฝา่ยแผนงานงบประมาณและงบประมาณ 

   

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

 (นายบดินทร์      นารถโคษา) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 
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ชื่อโครงการ  : วันส าคัญของชาติ ตามรอยศาสตร์พระราชา พัฒนาจริยธรรม 
ความสอดคล้องตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)  มาตรฐานที่ 1 ข้อ 1.2 มาตรฐานที ่3 ข้อ 3.1 
ความสอดคล้องตามนโยบายและกลยุทธ์ของสพฐ. : นโยบาย ด้านที่ 3 ข้อที่ 1 
ความสอดคล้องกับกลยุทธ์ของโรงเรียน : กลยุทธ์ที่ 2 
ความสอดคล้องกับกลยุทธ์ระดับแผนงาน : ข้อที่ 2.8 - 2.13 
ผู้รับผดิชอบ  :  นางจิราวรรณ  วัฒนสุระ , นางลักขณา ศรีมามาศ ,นางสิริลักษณ์  แว่นเรืองรอง, 
                       ,นางสาวศิริวรรณ  แพงดวงแก้ว 
ระยะเวลา :  ตลอดปีการศึกษา 
สถานที ่ :  โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา  อ าเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 
งบประมาณ :   50,000 บาท 
ลักษณะโครงการ :  โครงการใหม่      โครงการต่อเนื่อง  
 
Plan (P) 
1.  หลักการและเหตุผล  
 ประเทศไทยมีสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นสถาบันหลักที่ส าคัญยิ่ง ปวงชนชาวไทยจึงจัดให้มีพิธีการถวายพระ
พรชัยมงคลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระบรมราชินี อย่ างต่อเนื่องเสมอมา 
อันจะเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ สืบต่อไปถึงบุตรหลานคนรุ่นหลัง ต่อไป  
อนึ่งการแสดงออกถึงความกตัญญูต่อ มารดา บิดา  โดยยึดเอาวันเฉลิมพระชมพรรษาของพระบาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ภูมิพลอดุลยเดช พระมหากษัตริย์ผู้ทรงเปรียบเสมือนพ่อของแผ่นดิน เป็นวันพ่อแห่งชาติ และวันเฉลิมพระชนมพรรษา
ของสมเด็จระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินี เป็นวันแม่แห่งชาติ  พสกนิกรชาวไทยได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีด้วยอีก
วาระหนึ่ง อีกทั้งยังน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ที่ทรงพระราชทานไว้ให้เป็นมรดกทางสังคม จึงสมควรสืบ
สาน เดินตามรอยศาสตร์พระราชา เพ่ือการพัฒนาชาติที่ยังยืนสืบไป  โรงเรียนจึงจ้องจัดกิจกรรมต่างๆเพ่ือสร้าง
แบบอย่างที่ดี สร้างประสบการณ์ให้แก่นักเรียนให้สามารถน าไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 

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

2565   
3) เพ่ือให้คณะผู้บริหาร  ครู  นักเรียน  และบุคลากรทางการศึกษาได้น้อมร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณของ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์พระบรมราชินีนาถ  และแสดงความจงรักภักดีเป็น
ราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  และพระนางเจ้าสุทธิดา พระบรมราชินี ที่ได้สร้างคุณประโยชน์แก่
ประเทศชาติอย่างอเนกอนันต์  

4) เพ่ือให้นักเรียน มีคุณลักษณะของความเป็นไทย มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และสามารถน า 
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการด ารงชีวิตประจ าวันได้อย่างเหมาะสม 

5) เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้อย่างเหมาะสม 
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3.  เป้าหมาย  
  ด้านปริมาณ   

 1) คณะผู้บริหาร  ครู  บุคลากร และนักเรียนร้อยละ 90  ได้ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา  
  2) คณะผู้บริหาร  ครู  บุคลากร และนักเรียนร้อยละ 90  ได้ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ 
สมเด็จพระพระบรมราชินี  เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา  
  3) นักเรียน ร้อยละ 100 ได้ร่วมแสดงออกถึงความจงรักภักดี ต่อสถาบัน ชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ 
  4) นักเรียนร้อยละ 90 ของผู้ผ่านการอบรม สามารถน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับ
ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
  5) นักเรียนร้อยละ 95 ของผู้เข้ารับการอบรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม  ปฏิบัติตนตามมารยาทไทยได้
ถูกต้องและสามารถใช้ชีวิตร่วมกับสังคมได้อย่างสงบสุข 
 ด้านคุณภาพ  

 คณะผู้บริหาร  ครู  บุคลากร และนักเรียนได้รับการปลูกฝังให้เป็นพลเมืองทีดี่ มีคุณภาพชีวิตที่ดี 
สามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างสงบสุข   

 
4.  กิจกรรมในโครงการ 

กิจกรรมหลกั วัตถุประสงค์เฉพาะ ตัวชี้วัดความส าเร็จ เป้าหมาย(เกณฑ์) 
1.กิจกรรมเฉลิมพระ
เกียรตสิมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว 

1. เพื่อเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยู่หัว
มหาวชิราลงกรณบดินทร 
เทพยวรางกูร  
2.เพื่อส่งเสรมิให้ผูเ้รียนได้
แสดงออกถึงการยึดมั่นในการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษตัริย์ทรงเป็น
ประมุข  

-ร้อยละของผูเ้รียนที่ร่วม
กิจกรรมเฉลมิพระเกยีรติ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยู่หัว
มหาวชิราลงกรณบดินทร 
เทพยวรางกูร 
 -ร้อยละของผู้เรียนท่ีร่วม
แสดงออกถึงการยึดมั่นในการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษตัริย์ทรงเป็น
ประมุข 

90 
 
 
 
 

100 

2.กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ  
(เฉลิมพระชนม์พรรษา
สมเด็จ 

พระนางเจ้าสิริกิต์ 
พระบรมราชินีนาถ) 

เพื่อปลูกฝังค่านิยมความกตัญญู
ต่อบุพการี ผู้มีพระคณุ เชิดชู
สถาบันชาติ เทิดทูนสถาบัน

พระมหากษตัริย ์

ร้อยละของผูเ้รียนทีร่่วม
กิจกรรมแสดงออกถึงความ
กตัญญูต่อบุพการี ผู้มีพระคณุ 
เชิดชูสถาบันชาติ เทิดทูน
สถาบันพระมหากษัตริย ์

100 

3.กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ  
(เฉลิมพระเกียรติในหลวง
รัชกาลที่ 9) 

 เพื่อปลูกฝังค่านิยมความ
กตัญญูต่อบุพการี ผู้มีพระคณุ 
เชิดชูสถาบันชาติ เทิดทูน
สถาบันพระมหากษัตริย์  

ร้อยละของผูเ้รียนทีร่่วม
กิจกรรมแสดงออกถึงความ
กตัญญูต่อบุพการี ผู้มีพระคณุ 
เชิดชูสถาบันชาติ เทิดทูน
สถาบันพระมหากษัตริย ์

100 
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กิจกรรมหลกั วัตถุประสงค์เฉพาะ ตัวชี้วัดความส าเร็จ เป้าหมาย(เกณฑ์) 
4.กิจกรรมเสรมิสร้าง
พฤติกรรมตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง  
 

 เพื่อให้นักเรียน ตระหนักถึง
ความส าคญัของความพอเพียง
โดยน้อมน าหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงของในหลวง
รัชกาลที่ 9 มาประยุกต์ใช้ใน
การด าเนินชีวิต    

ร้อยละของผูเ้ข้าร่วมกจิกรรม 
 

90 

5. กิจกรรมการประกวด
มารยาทไทย 

เพื่อฝึกฝนให้นักเรียนสามารถ
ปฏิบัติตามมารยาทไทยอันเป็น
เอกลักษณ์ของชาติไทย 

ร้อยละของนักเรียนท่ีผ่านการ
ฝึกอบรมมารยาทไทย 

95 

DO (D) 

5. วิธีการด าเนินงาน 
           1) ประชุมวางแผนขอบเขตการด าเนินงานโครงการ 

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

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

  2. กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี   มีดังนี้ 
1) จัดโต๊ะลงนามถวายพระพร  
2) ประกวดจัดบอร์ดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ  พระบรมราชินี  
3) กิจกรรมจิตอาสาบ าเพ็ญสาธารณประโยชน์  
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 3. กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 
1) จัดพิธีลงนามถวายพระพร ถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ 
2) ประธานถวายพานพุ่มเงิน พานพุ่มทอง   
3) ประธานเปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ   
4) ประกวดจัดบอร์ดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว   
5) กิจกรรมจิตอาสาบ าเพ็ญสาธารณประโยชน์  

 4. กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ  
  1)  จัดประกวดป้ายนิเทศ  ประกวดเรียงความ  
  2) จัดนิทรรศการ พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9  ในฐานะผู้

มีพระคุณต่อชาติ  ผู้ได้รับยกย่องเป็นบิดาแห่งดินของโลก หรือวันดินโลก   
  5. กิจกรรมเสริมสร้างพฤติกรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

เป็นกิจกรรมในโครงการสถานศึกษาพอเพียงที่มุ่งพัฒนานักเรียนให้มีพฤติกรรมใช้ 
ชีวิตแบบพอเพียง โดยจัดให้นักเรียนได้ศึกษาแหล่งเรียนรู้โดยศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
จังหวัดสกลนคร ในภาคเรียนที่ 1  เพ่ือการพัฒนาต่อยอด และขยายกลุ่มผู้ที่จะพัฒนาพฤติกรรมตลอดปีการศึกษา 
2565  

 6. กิจกรรมการประกวดมารยาทไทย  
     - ด าเนินการฝึกอบรมมารยาทไทย ให้แก่ตัวแทนนักเรียนในทุกระดับชั้น  

เพ่ือเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติตามมารยาทไทยที่ถูกต้องสวยงาม 
    - คัดเลือกนักเรียนเข้าร่วมประกวดมารยาทไทยในรายการต่างๆ ทั้งใน และ 

นอกสถานศึกษา     
             -ประกาศเกียรติคุณนักเรียนที่มีมารยาทดีเด่น เพ่ือเป็นแบบอย่างของนักเรียนอ่ืนๆ  
7) ประเมินผลการด าเนินงาน 
8) สรุปและรายงานผล 
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6. ระยะเวลาด าเนินการ   
 
ที ่

 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ระยะเวลาด าเนินการ (ให้ระบุวันที่) 
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 าเนนิงานโครงการ  15-16           
2 จัดท าโครงการ 21           
3 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัต ิและผู้บริหารสถานศึกษา

อนุมัติโครงการ 
22           

4 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 23           
5 ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน  24           
6 ด าเนินการตามแผนท่ีก าหนดไว้ ดงันี้ 

1 กิจกรรมเฉลิมพระเกียรตสิมเด็จพระเจ้าอยูห่ัว 
2. กิจกรรมวันแม่แห่งชาต ิ
3. กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ  
4. กิจกรรมเสรมิสร้างพฤติกรรมตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
5. กิจกรรมการประกวดมารยาทไทย 

 - 
  

 
27 
1 - 
 

 
 

 
 

11  -
12 

   
 
 

1  -15- 

 
 
 
5 
 

   

7 ประเมินผลการด าเนินงาน          1-  15 

8 สรุปและรายงานผล          1  15 

7. งบประมาณที่ได้รับทั้งสิ้น : ...50,000.... บาท 
- เงินอุดหนุนรายหัว ......50,000......บาท - เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ....-......บาท- อ่ืนๆ  .........บาท 

ที ่ กิจกรรม/รายการ วัสดุ ครุภัณฑ์ ค่าใช้สอย 

ค่า
ตอ

บแ
ทน

 

งบ
อุด

หน
ุนร

าย
หัว

 
งบ

กิจ
กร

รม
พัฒ

นา
 

งบ
อื่น

ๆ 

รว
ม 

 กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมเฉลมิพระเกียรตสิมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 15,000 
1 -ค่าวัสดุอุปกรณ ์ 15.000       
 รวม 15.000    /   
 กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ  15,000 
1 -ค่าวัสดุ และของรางวัลแมด่ีเด่น 8,500       
2 -รางวัลนางร าถวายพระพร    500    
 -รางวัลการประกวด    6,000    
 รวม 8,500   6,500 /   
 กิจกรรมที่ 3  กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ (เฉลิมพระเกียรติ ร. 9) 5,000 
1 ของรางวัลการประกวด   5,000     
 รวม   5,000  /   
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ที ่ กิจกรรม/รายการ วัสดุ ครุภัณฑ์ ค่าใช้สอย 

ค่า
ตอ

บแ
ทน

 

งบ
อุด

หน
ุนร

าย
หัว

 
งบ

กิจ
กร

รม
พัฒ

นา
 

งบ
อื่น

ๆ 

รว
ม 

 กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมเสรมิสร้างพฤติกรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 10,000 
1 ค่าวัสดฝุึก 10,000       
 รวม 10,000     /  
 กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมการประกวดมารยาทไทย 5,000 
1 ของรางวัล    4,000    
 วัสดุอุปกรณ ์ 1,000       
 รวม 1,000   4,000  /  

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

Act (A) 
12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 12.1 ผลลัพธ์ : นักเรียนได้รับการปลูกฝังและเสริมสร้างวิถีพอเพียง มีคุณธรรม จริยธรรมที่ดีงาม     มีความ
สมัครสมานสามัคค ี สันติวิธี ต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น  และยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  

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

ผู้เสนอโครงการ 

 (นางจิราวรรณ  วัฒนสุระ) 
ต าแหน่ง  ครู 

      ผู้เห็นชอบโครงการ   
 

ผู้เห็นชอบโครงการ 

  
     (นางสิริลักษณ์   แว่นเรืองรอง)               
 

(นางฐปนีย์  นารี)  
   หัวหน้ากลุ่มสาระสังคมศึกษา ฯ 

 
รองผู้อ านวยการโรงเรียนฝ่ายวิชาการ 

   
 เห็นควรอนุมัติ 

 
 เห็นควรอนุมัติ 

   (นางวรรณคนา     บุญเนาว์)  
 

(นายณัฐพนธ์       หล้าชาญ) 
หัวหน้างานแผนงานงบประมาณและงบประมาณ 

 
รองผู้อ านวยการฝา่ยแผนงานงบประมาณและงบประมาณ 

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

 (นายบดินทร์      นารถโคษา) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 
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ชื่อโครงการ  :  ส่งเสริมสมรรถนะผู้เรียนในศตวรรษที่21 โดยใช้ทักษะการเรียนรู้ที่หลากหลาย 
ความสอดคล้องตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)   มาตรฐานที ่1  ข้อที่ 1.1 
ความสอดคล้องตามนโยบายและกลยุทธ์ของสพฐ. : นโยบายด้านที่ 3.1   
ความสอดคล้องกับกลยุทธ์ของโรงเรียน : กลยุทธ์ที่ ....2.......... 
ความสอดคล้องกับกลยุทธ์ระดับแผนงาน : ข้อที ่.......2......... 
ผู้รับผิดชอบ  :  นางประภากร   พรหมโสภา , นางวาสนา  ตันมูล  ,นางสาวศิริวรรณ  แพงดวงแก้ว 
ระยะเวลา :  ตลอดปีการศึกษา 
สถานที ่ :  โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา  อ าเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 
งบประมาณ :  40,000 บาท 
ลักษณะโครงการ :    โครงการใหม่    โครงการต่อเนื่อง  
 
Plan (P) 

1.  หลักการและเหตุผล : 
  มนุษย์ทุกวันนี้ต่างด ารงชีวิตอยู่ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลง เทคโนโลยีที่ทันสมัย ท าให้เกิดการเรียนรู้ในหลาย
รูปแบบ การจัดการศึกษาตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้ฝึกประสบการณ์จากการจัดการ
เรียนรู้ในห้องเรียน ครูจึงต้องค้นหานวัตกรรมใหม่ๆมาเป็นเครื่องมือในการสอนเพราะนอกจากจะให้นักเรียนรู้เข้าใจตาม
จุดประสงค์รายวิชาแล้ว นักเรียนยังต้องฝึกการน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน   โรงเรียนมีนโยบายจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ที่หลากหลายให้ตรงตามความต้องการของนักเรียนและผู้ปกครอง   ครูต้องค้นหารูปแบบวิธีสร้างประสบการณ์
ให้แก่นักเรียนตามนโยบายที่กระทรวงศึกษาธิการและโรงเรียนก าหนดดังนั้นโรงเรียน กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรมได้ส ารวจความต้องการของนักเรียน พบว่านักเรียนต้องการสร้างประสบการณ์นอกห้องเรียนตามที่ตนเอง
สนใจ เช่นสนใจการถ่ายภาพเคลื่อนไหว ใช้โปรแกรมตัดต่อง่ายเรียบเรียงให้เป็นเรื่องราวที่น่าสนใจ นักเรียนที่สนใจการ
แสดงบทบาทสมมุติ หรือแสดงละคร อีกท้ังยังมีกลุ่มนักเรียนจ านวนมากที่หลงใหลในการเล่นเกมต่างๆ ดังนั้นครูในกลุ่ม
สาระสังคมศึกษา    จึงจัดกิจกรรมเพ่ือตอบสนองความต้องการสร้างประสบการณ์นอกต าราเรียนของนักเรียน 

2.  วัตถุประสงค์ :  
 1.  เพ่ือให้นักเรียนมีคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 
 2.  เพ่ือจัดให้มีสื่อ  เทคโนโลยี  แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกโรงเรียน ที่มีประสิทธิภาพ 
 3.  เพ่ือส่งเสริมนักเรียนให้ฝึกทักษะการคิดข้ันสูงผ่านการเรียนรู้จากการเล่น บอร์ดเกม 
 
3.  เป้าหมาย : 
  ด้านปริมาณ   
 1. นักเรียนที่สนใจร่วมกิจกรรม ภาพยนตร์สั้น  จ านวน 10 ทีม  สามารถสร้างภาพยนตร์สั้นได้อย่างน้อยทีมละ
1 เรื่อง  
 2.  นักเรียนที่สนใจร่วมกิจกรรมการแสดงละคร  จ านวน  60  คน สามารถสร้างทีมละครได้อย่างน้อย 1 เรื่อง 
3.  นักเรียนที่สนใจร่วมกิจกรรมบอร์ดเกมสร้างสรรค์  จ านวน 50 คน สามารถพัฒนาบอร์ดเกมได้อย่างน้อย 1 ชุด 
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  ด้านคุณภาพ  
 1.  นักเรียนมีทักษะการถ่ายภาพและตัดต่อภาพยนตร์สั้นอย่างสร้างสรรค์สามารถส่งประกวดและน าเผยแพร่สู่
ภายนอกได้ 
 2.  นักเรียนใช้ประสบการณ์ การท างานเป็นทีมในการแสดงละครสร้างสรรค์สามารถเผยแพร่ผลงานสู่สาธารณได้ 
 3.  นักเรียนใช้กระบวนการของบอร์ดเกมพัฒนาทักษะการคิดข้ันสูง สามารถแข่งขันในสนามภายนอกได้ 

4  นักเรียนสามารถพัฒนาบอร์ดเกมเพ่ือการศึกษาอย่างง่ายได้และใช้ได้จริง 
   
4.  ตวัชี้วัดความส าเร็จและเกณฑ์  

กิจกรรม วัตถุประสงค์เฉพาะ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ เป้าหมาย
(เกณฑ์) 

กิจกรรมที่ 1 
กิจกรรมโรงหนัง 

.  เพ่ือให้นักเรียนมีคุณลักษณะ
ของผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 

 นักเรียนได้รับการส่งเสริมการใชสื่อ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ และ แหลง 
เรียนรู รวมทั้งภูมปิัญญาทองถิ่นมาใช
ในการจัดการเรียนรู โดยสรางโอกาส
ใหผูเรียนไดแสวงหา ความรูดวย
ตนเองจากสื่อที่หลากหลาย 
 

นักเรียนสร้าง
ภาพยนตร์สั้น 
ทีมละ 1 เรื่อง 

กิจกรรมที่  2 
กิจกรรมโรงละคร 

เพ่ือจัดให้มีสื่อ  เทคโนโลยี  แหล่ง
เรียนรู้ภายในและภายนอก
โรงเรียน ที่มีประสิทธิภาพ 

นักเรียนสร้าง
ละครได้ 1 เรื่อง 

กิจกรรมที่  3 
กิจกรรมลานเกม 

เพ่ือส่งเสริมนักเรียนให้ฝึกทักษะ
การคิดขั้นสูงผ่านการเรียนรู้จาก
การเล่น บอร์ดเกม 

นักเรียนร่วมกัน
พัฒนาบอร์ดเกม
สร้างสรรค์ ได้
อย่างน้อย 1 ชุด 

DO (D) 

5. วิธีการด าเนินงาน 

1) ประชุมวางแผนขอบเขตการด าเนินงานโครงการ 
2) จัดท าโครงการ 
3) เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติและผู้บริหารสถานศึกษาอนุมัติโครงการ 
4) แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
5) ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน 
6) ด าเนินการตามแผนการด าเนินการในโครงการที่วางไว้  ดังนี้ 
 1 กิจกรรมโรงหนัง  
        - เปิดรับสมัครนักเรียนที่สนใจพัฒนาเทคนิคการถ่ายภาพเคลื่อนไหว และการตัดต่อภาพยนต์สั้น จ านวน 

10 ทีม ๆละ 5-10 คน  เพ่ือวางแผนศึกษาหาความรู้ผ่านช่องทางออนไลน์ หรือเข้ารับการอบรมเม่ือมีโอกาส   
         - ดูหนังสั้นคุณธรรม จากสื่อต่างๆจ านวนมากๆ แล้ววิพากษ์เพ่ือให้เกิดองค์ความรู้ ก่อนทดลองท า

กิจกรรมภาคสนาม 
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         - ส่งผลงาน ภาพยนตร์สั้นคุณธรรม เพ่ือประกวด แข่งขันกันภายใน  เลือกเรื่องที่ดีที่สุดส่งประกวด
ภายนอก 

 2. กิจกรรมโรงละคร 
 - เปิดรับสมัครนักเรียนที่สนใจการแสดงละคร เพื่อจัดทีมละคร และก าหนดเรื่องที่จะสร้างสรรค์ตามท่ี

มตขิองทีมเห็นชอบ 
 - ชมการแสดงละครของทีมโรงเรียนอื่น รวมทั้งละครอาชีพ  เพื่อศึกษทักษะการแสดง และค้นหา

บุคลิกทางละครของตน  
 - วางแผนก าหนดโครงเรื่อง เพ่ือเสาะหาอุปกรณ์ที่จ าเป็นต้องใช้ กับการแสดง และช่วยกันหาวัสดุมา

ใช้ในการแสดงละคร 
 - ฝึกซ้อมบทบาทการแสดง มีการพัฒนา แก้ไขปัญหาร่วมกันเพื่อให้ละครสมบูรณ์และสามรถน าไป

ประกวดแข่งขันได้ 
 3  กิจกรรมลานเกม  
 - เปิดรับสมัครนักเรียนที่สนใจเล่นบอร์ดเกม เพ่ือเฟ้นหาคนที่จะเป็นแกนน าหลักในการพัฒนาบอร์ด

เกม 
 - จัดซื้อเกมมาตรฐานมาไว้ที่ลานเกมโดยมอบหมายให้แกนน าเป็นผู้ดูแล ไม่ให้เกิดความเสียหายได้ 
 - จัดสรรเวลาที่เหมาะสมเล่นเกมจนเกิดทักษะการสร้างเกม โดยมีครูให้ข้อคิดกระตุ้นให้นักเรียนอยาก

พัฒนาบอร์ดเกมของตน 
 -จัดแข่งขันบอร์ดเกม  เพื่อให้วัดทักษะการคิดข้ันสูงของนักเรียนด้วยกิจกรรมแข่งขันบอร์เกม 
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 กิจกรรมที่ 1 โรงหนัง             

 เขียนโครการและขออนุมัติโครงการ 1เม.ย- 31พ.ค           

 ด าเนินงานตามโครงการ     1 กค  - 31 มค      

 สรุปผลการด าเนินงานและรายงาน           1 ก.พ- 15มี.ค 

2 กิจกรรมที่  2 โรงละคร             

 เขียนโครการและขออนุมัติโครงการ 1เม.ย- 31พ.ค           

 ด าเนินงานตามโครงการ     1 กค  - 31 มค      

 สรุปผลการด าเนินงานและรายงาน           1 ก.พ- 15มี.ค 

3 กิจกรรมที่  3 ลานเกม             

 เขียนโครการและขออนุมัติโครงการ 1เม.ย- 31พ.ค           
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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. 
 ด าเนินงานตามโครงการ     1 กค  - 31 มค      

 สรุปผลการด าเนินงานและรายงาน           1 ก.พ- 15มี.ค 

 
7. งบประมาณที่ได้รับทั้งสิ้น : 40,000 บาท 

  - เงินอุดหนุนรายหัว .....40,000.........     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 โรงหนัง  
1 ค่าวัสดุ 1,000        
2 รางวัล    4,000     
 รวม 1,000   4,000   / 5,000 
 กิจกรรมที่ 2 โรงละคร  
1 สร้างฉาก อุปกรณ์ประกอบฉาก 10,000        
2 ค่าอาหารนักเรียน 25 คน    10,000     
 รวม       / 20,000 
 กิจกรรมที่ 3 ลานเกม  
1 บอร์ดเกม 10,000        
2 โต๊ะกลม 2,000        
3 รางวัลการแข่งขัน    3,000     
 รวม 12,000   3,000   / 15,000 

 
 ** หมายเหตุ ราคาประมาณการ ขออนุญาตปรับใช้งบตามราคาจริง 
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8. สถานที่ด าเนินการ : โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ : นางประภากร   พรหมโสภา  นางสาวศิริวรรณ  แพงดวงแก้ว  นางวาสนา   ตันมูล 
10. บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   กลุ่มบริหารงานวิชาการ   กลุ่มกิจการนักเรียน   
                                               กลุ่มบริหารงานบุคคล  และกลุ่มบริหารทั่วไป  
 
Check (C) 
11. การประเมินผล :  แบบประเมินความพึงพอใจ  และภาพกิจกรรมการด าเนินงาน  รายงานผลการด าเนินงาน 

Act (A) 
12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

12.1 ผลลัพธ์ : นักเรียนมีความรักในสถาบันหลักของชาติยึดมั่นในการ ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิด ที่ถูกต้อง 

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

ผู้เสนอโครงการ 

 (นางประภากร   พรหมโสภา) 
ครู กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ 

      ผู้เห็นชอบโครงการ   
 

ผู้เห็นชอบโครงการ 

  
 

  
   (นางสิริลักษณ์   แว่นเรืองรอง)               

 
(นางฐปนีย์  นารี)  

   หัวหน้ากลุ่มสาระสังคมศึกษา ฯ 
 

รองผู้อ านวยการโรงเรียนฝ่ายวิชาการ 

   
 เห็นควรอนุมัติ 

 
 เห็นควรอนุมัติ 

  
  (นางวรรณคนา     บุญเนาว์)  
 

(นายณัฐพนธ์       หล้าชาญ) 
หัวหน้างานแผนงานงบประมาณและงบประมาณ 

 
รองผู้อ านวยการฝา่ยแผนงานงบประมาณและงบประมาณ 

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

 

 

 

(นายบดินทร์      นารถโคษา) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 
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ชื่อโครงการ  : อบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน 
ความสอดคล้องตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)   มาตรฐานที่  1  ข้อที่ 1.2 
ความสอดคล้องตามนโยบายและกลยุทธ์ของสพฐ. : นโยบายด้านที่ 3  
ความสอดคล้องกับกลยุทธ์ของโรงเรียน : กลยุทธ์ที่ 2 
ความสอดคล้องกับกลยุทธ์ระดับแผนงาน : ข้อที่ 8 
ผู้รับผิดชอบ  :  นางประภากร พรหมโสภา ,นางสาวพัชรินทร์ มุ่งภูเขียว 
ระยะเวลา :  พฤษภาคม 2565 
สถานที ่ :  โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา  อ าเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 
งบประมาณ :  30,000  บาท  
ลักษณะโครงการ :      โครงการใหม่   โครงการต่อเนื่อง  
 
Plan (P) 

1. หลักการและเหตุผล :  ในสังคมโลกยคุดิจิตัลมักจะใช้เทคโนโลยีในชีวิตประจ าวันจนส่งผลร้าย 
ต่อความ สัมพันธ์ของมนุษย์ การอยู่ร่วมกันของคนในสังคมเริ่มเข้าสู่สังคมตัวใครตัวมัน คุณธรรม จริยธรรมที่ดีงามถูก
ละเลยจนย่างเข้าสู่วิกฤต ความรักหวงแหนความเป็นสถาบันชาติ ศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์ 
ซึ่งเป็นสถาบันหลักของชาติ ก าลังถูกลืมเลือนลงไป ดังนั้นสถานศึกษาเป็นสถาบันที่เป็นส่วนส าคัญในการพัฒนาผู้เรียนให้มี
ความรักในสถาบันหลักของชาติยึดมั่นในการ ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ 
ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิด ที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติและพลเมืองโลกท่ีดี 
มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีคุณธรรมอัตลักษณ์มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา รับผิดชอบ 
ต่อครอบครัว ชุมชน และสังคมและประเทศชาติ ซื่อสัตย์สุจริต มัธยัสถ์อดออม โอบอ้อมอารีมีวินัย และรักษาศีลธรรม 
กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ได้เล็งเห็นความส าคัญจึงจัดให้มีการอบรมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนขึ้น
ก่อนจะเข้าสู่การเรียนรู้ในปีการศึกษา 2565 

2. วัตถุประสงค์  
1)  เพ่ือสร้างเจตคติให้นักเรียนมีความรักในสถาบันหลักของชาติยึดมั่นในการ ปกครองระบอบ 

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติท่ีดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิด ที่ถูกต้อง 
2) เพ่ือพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน ให้เป็นพลเมืองดีของชาติและพลเมืองโลกท่ีดีมีคุณธรรม  

จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีคุณธรรมอัตลักษณ์มีจิตสาธารณะ                 
3.  เป้าหมาย : 
  ด้านปริมาณ   

นักเรยีนร้อยละ 95 ของผู้เข้ารับการอบรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม  มีเจตคติท่ีดีต่อบ้านเมือง 
มีความรักในสถาบันหลักของชาติยึดมั่นในการ ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
   

ด้านคุณภาพ  
นักเรียนได้รับการปลูกฝังให้เป็นพลเมืองทีดี่ มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยม 

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

 กิจกรรมอบรมคุณธรรม 
จริยธรรมนักเรียน 

เพ่ืออบรมพัฒนาคุณธรรม 
จริยธรรมส าหรับนักเรียน การ
น้อมน าหลักธรรมค าสอนของ
พระพุทธเจ้า มาปรับใช้ในชีวิต 

ร้อยละของนักเรียนที่ผ่านการ
อบรมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน 

DO (D) 

5. วิธีการด าเนินงาน 
1) ประชุมวางแผนขอบเขตการด าเนินงานโครงการ 
2) จัดท าโครงการ 
3) เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติและผู้บริหารสถานศึกษาอนุมัติโครงการ 
4) แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
5) ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน 
6) ด าเนินการตามแผนการด าเนินการในโครงการที่วางไว้  ดังนี้ 
     อบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน โดยมีพระวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับ  

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

                     - กิจกรรมสิ่ง  ตั้งปณิธานความดี 
7) ประเมินผลการด าเนินงาน 
8) สรุปและรายงานผล 
 
 

6. ระยะเวลาด าเนินการ   
 
ที ่

 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ระยะเวลาด าเนินการ  
พ.ศ.2565  

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

สถานศึกษาอนุมัติโครงการ 
24           

4 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน  2-6          
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ที ่

 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ระยะเวลาด าเนินการ  
พ.ศ.2565  

ก.พ. มี.ค เมย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 
5 ประชุมคณะกรรมการด าเนนิงาน     8        
6 ด าเนินการตามแผนที่ก าหนดไว ้ดังนี ้

จัดอบรมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน 
    

15 
       

7 ประเมินผลการด าเนนิงาน    18        
8 สรุปและรายงานผล    18        

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

ที ่ กิจกรรม/รายการ วัสดุ ครุภัณฑ์ ค่าใช้สอย 
ค่า 

ตอบแทน 

งบ
อุด

หน
ุนร

าย
หัว

 

งบ
กิจ

กร
รม

พัฒ
นา

คุณ
ภา

พผู้
เรีย

น 

งบ
อื่น

ๆ 

รว
ม 

 กิจกรรมที่ 1กิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน 30,000 
1 -ค่าอาหาร น้ าดื่มและอาหารว่าง

ส าหรับนักเรียน 600 คนๆละ40 
  24,000     

 ค่าตอบแทนพระวิทยากร    4,000    

 ค่าวัสดุ อุปกรณ์ 2,000       

 รวม 2,000  24,000 4,000  / 
 

 

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

12.1 ผลลัพธ์ : นักเรียนมีความรักในสถาบันหลักของชาติยึดมั่นในการ ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิด ที่ถูกต้อง 

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

ผู้เสนอโครงการ 

 (นางประภากร   พรหมโสภา) 
ครู กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ 

      ผู้เห็นชอบโครงการ   
 

ผู้เห็นชอบโครงการ 

  
 

  
   (นางสิริลักษณ์   แว่นเรืองรอง)               

 
(นางฐปนีย์  นารี)  

   หัวหน้ากลุ่มสาระสังคมศึกษา ฯ 
 

รองผู้อ านวยการโรงเรียนฝ่ายวิชาการ 

   
 เห็นควรอนุมัติ 

 
 เห็นควรอนุมัติ 

  
  (นางวรรณคนา     บุญเนาว์)  
 

(นายณัฐพนธ์       หล้าชาญ) 
หัวหน้างานแผนงานงบประมาณและงบประมาณ 

 
รองผู้อ านวยการฝา่ยแผนงานงบประมาณและงบประมาณ 

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

 

 

 

(นายบดินทร์      นารถโคษา) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษ 

 


