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โครงการ/งาน ปีงบประมาณ 2563 

กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
โรงเรียนท่าแร่ศึกษา  สพม. เขต 23 

ชื่อโครงการ    วันแม่ 
สนองนโยบาย สพฐ.  นโยบายที่ 1  ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ 
ตัวช้ีวัด   2. ร้อยละของผู้เรียน ที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงการมีทัศนคติท่ีดีต่อบ้านเมือง มีหลัก 

คิดท่ีถูกต้องเป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์  มี
คุณธรรมอัตลักษณ์   มีจิตสาธารณะ   มีจิตอาสา   รับผิดชอบต่อครอบครัว  ผู้อ่ืน และ
สังคมโดยรวม ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย และรักษาศีลธรรม 

สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน  ข้อที่ 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ 
ผู้เรียน 

สนองกลยุทธ์โรงเรียน  กลยุทธ์หลัก ข้อ 2 สร้างเสริมคุณธรรม  จริยธรรม ค่านิยมหลัก 12 ประการส านึกใน 
ความเป็นชาติไทยและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรสถานศึกษา 

ผู้รับผิดชอบ   นางสาวณัฐชลัยย์   กงเพ็ชร      
ลักษณะของโครงการ (  )  ใหม่ ()  ต่อเนื่อง 
งบประมาณ      7,500 บาท 
1.   หลักการและเหตุผล 

วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม  เป็นวันส าคัญอันสมควรที่ครูและนักเรียนจะได้ร่วมกันแสดงความกตัญญู
น้อมส านึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ซึ่งทรงงานหนักเพ่ือพสกนิกรไทยมาเป็นเวลายาวนาน อีกท้ังยังเป็น
โอกาสที่จะได้แสดงความกตัญญูกตเวทีต่อมารดา อันเป็นการสร้างเสริมคุณธรรม และจริยธรรมแก่นักเรียน 
 
2.  วัตถุประสงค์ 

1. ครูและนักเรียน ได้แสดงความกตัญญูน้อมส านึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวโรกาสเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 

2. สร้างเสริมคุณธรรม และจริยธรรม ด้านความกตัญญูกตเวทีแก่นักเรียน 
3. เผยแพร่กิจกรรมของโรงเรียนต่อผู้ปกครองและชุมชน 

 
3.  เป้าหมาย 
 3.1  ผลผลิต  ( Outputs ) 

1. ครูและนักเรียน ได้ร่วมกันน้อมส านึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 

2. นักเรียนได้แสดงความกตัญญูกตเวทีต่อมารดาเนื่องในโอกาสวันแม่ 
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3.2  ผลลัพธ์  ( Outcomes ) 
1. นักเรียนมีคุณธรรม และจริยธรรม ด้านความกตัญญูกตเวที 
2. ผู้ปกครองและชุมชนให้การยกย่องชมเชย 

 
4.  กิจกรรมการด าเนินงานและรายละเอียดการใช้งบประมาณ  

4.1) วิธีด าเนินการ 

กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลาด าเนินการ 
งบประมาณ

(บาท) 
ผู้รับผิดชอบ 

1.ก าหนดรายละเอียดกิจกรรมใน
โครงการวันแม่ 

- พิธีถวายพระพรฯ 
- พิธีกราบแม่ 
- พิธีมอบเกียรติบัตรแม่ดีเด่น 
- การประกวดบัตรอวยพรวันแม่ 
- ประกวดภาพถ่ายแม่-ลูก 
- ประกวดเรียงความเรื่อง “แม่ของ

ฉัน” 
- ประกวดร้องเพลงเกี่ยวกับแม่ 
- พิธีมอบทุนการศึกษา (ถ้ามี) 
- การแสดงบนเวที 
- ฯลฯ 
2.ร่างค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัด

กิจกรรมวันแม่ 
3.จัดท าปฏิทินการเตรียมงาน และ

ก าหนดการ 
4.ด าเนินกิจกรรมตามปฏิทิน และ

ก าหนดการของโครงการ 
5.ประเมินผล และรายงาน 

มิ.ย. 63 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มิ.ย.63 
 

ก.ค.63 
 

ส.ค.63 
 

ส.ค.63 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7,500 

นางสาวณัฐชลัยย์  กงเพ็ชร 
และคณะกรรมการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นางสาวณัฐชลัยย์  กงเพ็ชร 
 

นางสาวณัฐชลัยย์  กงเพ็ชร 
 

คณะกรรมการ 
 

คณะกรรมการ 
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4.2)ค่าใช้จ่าย 

ใช้งบประมาณท้ังสิ้น 7,500 บาท จ าแนกตามรายการใช้จ่าย และแหล่งงบประมาณ ได้ดังนี้ 
 

ที ่
กิจกรรมและค าชี้แจง 
การใช้งบประมาณ 

งบประมาณ รวมงบ 
ประมาณ 

ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

ค่าใช้จ่ายในการแสดงบนเวที 
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
ค่าเกียรติบัตร และกรอบ 
ค่ารางวัลกิจกรรมของนักเรียน 
ค่าฉากเวที  และการประดับ
ตกแต่งสถานท่ี 

 4,500 
 

1,000 
1,000 

 
1,000 

 4,500 
 

1,000 
1,000 

 
1000 

ส.ค.63 
 

ส.ค.63 
ส.ค.63 

 
ส.ค.63 

 
นางสาว
ณัฐชลัยย์  
กงเพ็ชร 
 

     7,500   
 
5.  สถานที่ด าเนินการ    

โรงเรียนท่าแร่ศึกษา 
 

6.  ระยะเวลาด าเนินการ   
มิถุนายน 63 – สิงหาคม 63 

 

7.    การประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ 
 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

ผลลัพธ์ (Out comes) 
1. ครูและนักเรียน ได้ร่วมกันน้อม
ส านึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องใน
วโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
รัชกาลที่ 9 
2. นักเรียนได้แสดงความกตัญญู
กตเวทีต่อมารดาเนื่องในโอกาสวันแม่ 
 
ผลผลิต( Outputs ) 

 
ส ารวจ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
สังเกต,สัมภาษณ์ 

 
บัญชีลงทะเบียนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
แบบสังเกต  
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1. นักเรียนมีคุณธรรม และจริยธรรม 
ด้านความกตัญญูกตเวที 
2. ผู้ปกครองและชุมชนให้การยกย่อง
ชมเชย 

 
สอบถาม 

แบบสัมภาษณ์ 
แบบสอบถาม 

 
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมด้านความกตัญญู 
2. โรงเรียนมีชื่อเสียงที่ดี 

 
 
 

ลงชื่อ                                ผู้เสนอโครงการ  
            (นางสาวณัฐชลัยย์  กงเพ็ชร) 

        ครู โรงเรียนท่าแร่ศึกษา 
 
 
                                                              ลงชื่อ          ผู้ตรวจสอบโครงการ 
                                                               (นางชตุิมา  ลายทอง) 
                                                                     หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ 
  
 

ลงชื่อ           ผู้เห็นชอบโครงการ 
                                                                          (นายนุรักษ์  บุญร่วม) 
                                                           รก.รองผู้อ านวยการกลุ่มงบประมาณและแผนงาน 
 
 

สิบเอก                                 ผู้อนุมัติโครงการ 
                                                                             (เกษมศักดิ์  ทองสุ) 
                                                                    ผูอ้ านวยการโรงเรียนท่าแร่ศึกษา 
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โครงการ/งาน ปีงบประมาณ 2563 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

โรงเรียนท่าแร่ศึกษา  สพม. เขต 23 
.................................................................................................................... ......................................................... 

ชื่อโครงการ    โครงการร่วมกิจกรรมวันส าคัญทางศาสนา 
สนองนโยบาย สพฐ.  นโยบายที่ 1  ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ 
ตัวช้ีวัด   2. ร้อยละของผู้เรียน ที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงการมีทัศนคติท่ีดีต่อบ้านเมือง มีหลัก 

คิดท่ีถูกต้องเป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์  มี
คุณธรรมอัตลักษณ์   มีจิตสาธารณะ   มีจิตอาสา   รับผิดชอบต่อครอบครัว  ผู้อ่ืน และ
สังคมโดยรวม ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย และรักษาศีลธรรม 

สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน (1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ 
ผู้เรียน) 

สนองกลยุทธ์โรงเรียน    ข้อที่ 2  ปลูกฝังคุณธรรม  ความส านึกในความเป็นชาติไทยและวิถีชีวิตตามหลัก 
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ผู้รับผิดชอบโครงการ นายยอดเพชร ฮังกาสี 
สถานที่ด าเนินการ หอประชุม และศาสนสถานในเขตพ้ืนที่บริการโรงเรียนท่าแร่ศึกษา 
ระยะเวลา  พฤศจิกายน 2562 – กันยายน 2563 
งบประมาณ  11,900  บาท 
1.  หลักการและเหตุผล 

เพ่ือเป็นการปลูกฝังจิตส านึกให้ผู้เรียนเข้าใจถึงหลักธรรมค าสั่งสอนและเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี ได้ร่วม
ปฏิบัติตนตามหลักศาสนาได้ถูกต้องและรู้จักรักษาอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทย สืบสานและเข้าร่วมประสาน
ความสัมพันธ์ที่ดีต่อสังคม ซึ่งจะเป็นผลดีแก่ผู้เรียนทุกคนในการใช้ชีวิตร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข ใน
ปัจจุบันศาสนา มีส่วนส าคัญอย่างยิ่งต่อการสร้างเสริม และพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมแก่เยาวชนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้สังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม จ าเป็นต้องจัดกิจกรรมเพ่ือให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในวันส าคัญต่างๆ ทาง
ศาสนา 
2.  วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือสืบสานรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทย 
       2. เพ่ือเป็นการปลูกฝังจิตใจ ความศรัทธาของผู้เรียนให้ยึดมั่นในพุทธศาสนา 
       3. เพ่ือให้ผู้เรียนได้ระลึกถึงความส าคัญและได้ทราบถึงประวัติความเป็นมาของวันส าคัญต่าง ๆ 
       4. เพ่ือปลูกฝังจิตส านึกและค่านิยมที่ดีแก่ผู้เรียนครูและผู้เรียนได้ทราบถึงคุณค่าความส าคัญและสามารถ
น ามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันให้สอดคล้องกับนโยบายการศึกษาและปรัชญาของโรงเรียนได้ดีขึ้น 
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3.  เป้าหมายโครงการตัวช้ีวัดผลส าเร็จ 
ผลผลิต (Outputs) 

นักเรียนร้อยละ  100  ได้ร่วมกิจกรรมในวันส าคัญต่างๆ 
ผลลัพธ์ (Outcomes) 

1. กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม  จัดกิจกรรมเนื่องในวันส าคัญต่างๆ  
2.  นักเรียนร้อยละ  100  มีคุณธรรมและจริยธรรมดีขึ้น 

ผลกระทบ (Impacts)  โรงเรียนมีชื่อเสียงที่ดี ได้รับการยอมรับจากชุมชน 
4. กิจกรรมหลักและประเภทงบประมาณ 

4.1) วิธีด าเนินการ 

ที ่ กิจกรรมหลัก 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ ตอบแทน 
(ค่าวิทยากร) 

ใช้สอย 
(เบี้ยเล้ียง/ที่

พัก/จ้าง
เหมา) 

วัสดุ 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

1. ก าหนดปฏิทินและประชุม
พิจารณาร่างรายละเอียดของ
กิจกรรม 
2. เขียนโครงการตาม
กิจกรรมย่อยและก าหนด
รายละเอียดการด าเนินการ 
3. ร่างค าสั่งแต่งตั้ง
คณะท างาน  และประชุม
คณะท างาน 

 
 
 

ต.ค. 62 

   
 
 

นายยอดเพชร  
ฮังกาสี 

 
 

 ด าเนินกิจกรรมตามโครงการ 
 

ปีการศึกษา 
2563 

   
 

นายยอดเพชร 
ฮังกาสี 

 
 

ประเมินผล และรายงานผล
การจัดกิจกรรม 

ส.ค.–ก.ย. 
63 

   นายยอดเพชร  
ฮังกาสี 

รวม   11,900  
4.2)ค่าใช้จ่าย 

ใช้งบประมาณท้ังสิ้น  11,900  บาท จ าแนกตามรายการใช้จ่าย และแหล่งงบประมาณ ได้ดังนี้ 

ที ่
กิจกรรมและค าชี้แจง 
การใช้งบประมาณ 

งบประมาณ 
รวมงบ 

ประมาณ 
ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ ตอบ

แทน 
ใช้สอย วัสดุ 
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1 วันอาสาฬหบูชาและวัน
เข้าพรรษา(แห่เทียน
พรรษา) 
-ชุดสังฆทาน 
-ชุดยาสามัญประจ าบ้าน 
-ป้ายไวนิล 
-ธูป เทียน  
-เทียนจ าน าพรรษา  
-ฐานรองเทียน 
-ชุดสังฆทาน 
-หลอดไฟ  
-ผ้าอาบน้ าฝน 
-วัสดุอุปกรณ์ ตกแต่งขบวน
แห่เทียน 

  10,000 10,000 ก.ค. 63 นายยอดเพชร   
ฮังกาสี 

2 กิจกรรมท าบุญตักบาตร
ประจ าเดือน 
- พรมแดง 
- ตาลปัตร  
- ที่รองตาลปัตร 
- กระโถน 
- ถาดรองน้ า 
- ชุดสังฆทาน 
- เชิงธูป เชิงเทียน 

  1,900 1,900 ปีการศึกษา 
2563 

นายยอดเพชร   
ฮังกาสี 

 รวม    11,900   
 
5.  สถานที่ด าเนินการ  หอประชุม และศาสนสถานในเขตพ้ืนที่บริการของโรงเรียนท่าแร่ศึกษา 
6.  ระยะเวลาด าเนินการ  พฤศจิกายน 62 – กันยายน 62 
7.  การประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
- นักเรียนร้อยละ  100  ได้ร่วมกิจกรรมในวัน

ส าคัญต่างๆ 
- นักเรียนร้อยละ  100  มีคุณธรรมและจริยธรรม

ดีขึ้น 

-  สังเกต 
 
-  สอบถาม 

-แบบบันทึกการสังเกต 
 
- แบบสอบถาม 
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8.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
นักเรียน คร ู ผู้บริหาร อ่ืน ๆ 

1.นักเรียนมีความ
ภาคภูมิใจในความเป็น
ไทยรักและเทิดทูน
สถาบันชาติ ชาติ ศาสนา 
และพระมหากษัตริย์  
2.นักเรียนมีคุณธรรม
จริยธรรมและค่านิยมที่
พึงประสงค์  
3.ปัญหาด้านการปกครอง
นักเรียนลดลง 
4.นักเรียนมีคุณลักษณะ
ตามวิสัยทัศน์ ค าขวัญ 
และอัตลักษณ์ของ
โรงเรียน 

1.ครูมีความภาคภูมิใจใน
การมีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์ประเพณีและ
วัฒนธรรมที่ดีงาม รัก
ความเป็นไทย รักและ
เทิดทูนสถาบัน ชาติ 
ศาสนา และ
พระมหากษัตริย์ 
2.ครูจัดการเรียนการสอน
ได้บรรลุตามเป้าหมาย
ของหลักสูตร 

1.มีความภาคภูมิใจใน
การมีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์ประเพณีและ
วัฒนธรรมที่ดีงาม รัก
ความเป็นไทย รักและ
เทิดทูนสถาบัน ชาติ 
ศาสนา และ
พระมหากษัตริย์ 
2. ผู้บริหารบริหารจัด
การศึกษาได้บรรลุตาม
เป้าหมายและมาตรฐานที่
ก าหนดตามแผนปฏิบัติ
การ 

1.เป็นแบบย่างที่ดีให้กับ
ผู้ปกครอง ชุมชนในการ
อนุรักษ์ประเพณีและ
วัฒนธรรมที่ดีงาม 
2.ผู้ปกครอง ชุมชนรัก
ความเป็นไทย รักเทิดทูน
ชาติ ศาสนา และ
พระมหากษัตริย์ 

 
 
ลงชื่อ          ผู้เสนอโครงการ 
        (นายยอดเพชร ฮังกาสี) 

 
ลงชื่อ          ผู้ตรวจสอบโครงการ 
        (นางชุติมา  ลายทอง) 

                                                                   หวัหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ 
 
 
ลงชื่อ          ผู้เห็นชอบโครงการ 

                                                                        (นายนุรักษ์  บุญร่วม) 
                                                        รก.รองผู้อ านวยการกลุ่มงบประมาณและแผนงาน 

 
 

         สิบเอก           ผู้อนุมัติโครงการ 
             (เกษมศักดิ์  ทองสุ) 

                                                                    ผูอ้ านวยการโรงเรียนท่าแร่ศึกษา 
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โครงการ/งาน ปีงบประมาณ 2563 

กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
โรงเรียนท่าแร่ศึกษา  สพม. เขต 23 

........................................................................................................ .......................................................................... 
ชื่อโครงการ    โรงเรียนคุณธรรม 
สนองนโยบาย สพฐ.  นโยบายที่ 1  ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ 
ตัวช้ีวัด   2. ร้อยละของผู้เรียน ที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงการมีทัศนคติท่ีดีต่อบ้านเมือง มีหลัก 

คิดท่ีถูกต้องเป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์  มี
คุณธรรมอัตลักษณ์   มีจิตสาธารณะ   มีจิตอาสา   รับผิดชอบต่อครอบครัว  ผู้อ่ืน และ
สังคมโดยรวม ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย และรักษาศีลธรรม 

สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน (1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ 
ผู้เรียน) 

สนองกลยุทธ์โรงเรียน    ข้อที่ 2  ปลูกฝังคุณธรรม  ความส านึกในความเป็นชาติไทยและวิถีชีวิตตามหลัก 
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ผู้รับผิดชอบโครงการ นายยอดเพชร ฮังกาสี 
ลักษณะโครงการ         โครงการต่อเนื่อง 
สถานที่ด าเนินการ โรงเรียนท่าแร่ศึกษา 
ระยะเวลา  ตลอดปีการศึกษา 
งบประมาณ  5,000 บาท 
1.  หลักการและเหตุผล 
 กระทรวงศึกษาธิการจะน าแนวคิดการด าเนินงานของโรงเรียนคุณธรรม ไปใช้ควบคู่กับนโยบายลดเวลา
เรียน เพ่ิมเวลารู้ ซึ่งในเบื้องต้นมีโรงเรียนสังกัด สพฐ. 367 แห่ง จาก 3,800 โรงเรียน ยินดีจะเข้าร่วมโครงการ
โรงเรียนคุณธรรมในปีแรก ก่อนขยายไปยังโรงเรียนทั่วประเทศต่อไป 
 ทั้งนี ้ในอนาคตจะก าหนดให้โรงเรียนคุณธรรมเป็นหนึ่งในตัวชี้วัด (Key Performance Indicators : KPI) 
ในการประกันและการประเมินคุณภาพภายใน (Internal Quality Audit : IQA) ของกระทรวงศึกษาธิการ แม้ว่า
โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ จะได้รับการประกันว่าเป็นโรงเรียนที่มีโครงการผลิตนักเรียนที่มีคุณธรรม แต่ก็จะต้อง
ประเมินภายในด้วยว่านักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมจริงหรือไม่อย่างไร พร้อมทั้งขอให้ สช. และ สพฐ. ประสานงาน
กับโรงเรียนเอกชนชื่อดังในกรุงเทพฯ เช่น โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน โรงเรียนสวนกุหลาบ ฯลฯ ในการน ารูปแบบ
โรงเรียนคุณธรรมไปปรับใช้ เพราะหากโรงเรียนเหล่านี้สามารถน าไปปรับใช้ได้ดี ก็จะเป็นการกระตุ้นให้โรงเรียน
ขนาดเล็ก รับรูปแบบโรงเรียนคุณธรรมไปด าเนินการได้เช่นกัน และในอนาคตหากโรงเรียนคุณธรรมประสบ
ความส าเร็จในไทย ก็สามารถน าไปปรับใช้ในระดับอาเซียนได้ 



กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ 

 
227 

 

 อย่างไรก็ตาม กระทรวงศึกษาธิการไม่ได้ก าหนดให้มีรูปแบบ (Model) ของโรงเรียนคุณธรรมนี้เพียง
รูปแบบเดียวเท่านั้น แต่ละสถานศึกษาอาจใช้รูปแบบวิธีการอ่ืนๆ ที่เหมาะสม ในการสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้เกิด
ขึ้นกับนักเรียน เพียงแต่ขอให้มั่นใจว่ารูปแบบใดๆ จะรับประกันการมีคุณธรรมของนักเรียนได้ 

 
2.  วัตถุประสงค์ 
 1.  เพ่ือให้นักเรียน ครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษา รวมถึงผู้เกี่ยวข้องกับโรงเรียนเป็นผู้มี
คุณธรรม จริยธรรม ในการปฏิบัติงาน 
 2.  เพ่ือให้มีการด าเนินเกี่ยวกับการให้การศึกษาประกอบด้วยคุณธรรม จริยธรรม ส่งเสริมให้มี 
ธรรมาภิบาล 
 
3.  เป้าหมายโครงการตัวช้ีวัดผลส าเร็จ 
ผลผลิต (Outputs) 
 100 % ของนักเรียน ครู และบุคลากรเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมอันดีงาม 
ผลลัพธ์ (Outcomes) 

1.  นักเรียน ครู และบุคลากรเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมอันดีงาม 
2.  นักเรียนครู และบุคลากร ร้อยละ  80  มีคุณธรรมและจริยธรรมดีขึ้น  

ผลกระทบ (Impacts)  (ความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในการท าโครงการ อาจเป็นทางบวกหรือลบ) 
    โรงเรียนเป็นแหล่งผลิตบุคคลที่มีคุณธรรม จริยธรรม ให้กับชุมชนและสังคม 
 

4.  กิจกรรมการด าเนินงานและรายละเอียดการใช้งบประมาณ  
4.1) วิธีด าเนินการ 

กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลาด าเนินการ 
งบประมาณ

(บาท) 
ผู้รับผิดชอบ 

1.แต่งตั้งคณะท างานโรงเรียน
คุณธรรม 

พ.ย.62 
 

 นายยอดเพชร  ฮังกาสี 
 

2.  ระดมสมองของบุคลากรทุกฝ่าย
วางแผนด าเนินการโรงเรียนคุณธรรม 
2.1. ก าหนดปฏิทินและประชุม
พิจารณาร่างรายละเอียดของ
กิจกรรม 
2.2. เขียนโครงการตามกิจกรรมย่อย
และก าหนดรายละเอียดการ
ด าเนินการ 
 

พ.ย.62  นายยอดเพชร  ฮังกาสี 
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3.ด าเนินกิจกรรมตามโครงการ 
3.1 จัดซื้อวัสดุอุปกรณต์ามระเบียบฯ
ว่าด้วยงานพัสดุ ตรวจรับ - เบิกจ่าย   

 

พ.ย.62 - ก.ย.63 
 

5,000 
 

นายยอดเพชร  ฮังกาสี 
 

4.ติดตาม/ ประเมินผล 
รายงานผล 

ก.ย. 63  นายยอดเพชร  ฮังกาสี 
 

 
4.2)ค่าใช้จ่าย 

ใช้งบประมาณท้ังสิ้น  5,000  บาท จ าแนกตามรายการใช้จ่าย และแหล่งงบประมาณ ได้ดังนี้ 
 

ที ่
กิจกรรมและค าชี้แจง 
การใช้งบประมาณ 

งบประมาณ รวมงบ 
ประมาณ 

ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

1 
 

กิจกรรมที่ 1 จัดซื้อจัดหา 
- ป้ายไวนิล  
- บอร์ดโครงงาน 
- กระดาษปกคละสี 
- กระดาษโปสเตอร์  
- กระดาษกรุ๊ฟ 
- กระดาษสี คละสี 
- กระดาษโฟโต้ 
- แลคซีน คละสี 
- กรรไกร 
- คัตเตอร์ 
- เข็มหมุด 
- กระดาษกาวสองหน้าหนา 
- กระดาษกาวสองหน้าบาง 
- ปากกาเมจิก คละสี 
- แผ่นใสเคลือบปก 
- สันรูดพลาสติก 

  4,000 4,000 พ.ย.62 – ก.ย.63 
 

นายยอดเพชร  
ฮังกาสี 

2 กิจกรรมถอดบทเรียน
โรงเรียนคุณธรรม 
  

  1,000 1,000 มิ.ย.63 นายยอดเพชร  
ฮังกาสี 

 รวม    5,000   
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5.  สถานที่ด าเนินการ โรงเรยีนท่าแร่ศึกษา วัดในเขตพ้ืนที่บริการ และชุมชนใกล้เคียง 
 
6.  ระยะเวลาด าเนินการ ตลอดปีการศึกษา  
 
7.  การประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ 
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
ผลผลิต  (Outputs) 
1. 100 % ของนักเรียน ครู และบุคลากรเป็นผู้มี
คุณธรรม จริยธรรมอันดีงาม 

 

ประเมินจากตัวชี้วัดและ
ความส าเร็จของโครงการ 

 

แบบประเมินระดับ
ความส าเร็จการ
ด าเนินการ สู่ความเป็น 
โรงเรียนคุณธรรม 

 
ผลลัพธ์ (Outcomes) 
2. นักเรียน ครู และบุคลากรเป็นผู้มีคุณธรรม 
จริยธรรมอันดีงาม 
 

 
-  สอบถาม 
-  สังเกต 
 

 
- แบบสอบถาม 
- แบบสังเกต 
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8.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
    1. ผู้บริหารสถานศึกษา ครู นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษา เห็นคุณค่าในความส าคัญของ
การมีส่วนร่วม และเข้าร่วมกิจกรรมในการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และพัฒนาชุมชน สังคมประเทศชาติ 
อย่างยั่งยืนต่อไป 
   2. โรงเรียนมีมาตรฐานด้านคุณธรรมของผู้เรียนตรงตามมาตรฐานที่หลักสูตรก าหนด 

 
 
 
ลงชื่อ          ผู้เสนอโครงการ 
        (นายยอดเพชร ฮังกาสี) 
 
 
ลงชื่อ          ผู้ตรวจสอบโครงการ 
          (นางชุติมา  ลายทอง) 

                                                                     หวัหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ 
 
 
ลงชื่อ          ผู้เห็นชอบโครงการ 
           (นายนุรักษ์  บุญร่วม) 

                                                           รก.รองผู้อ านวยการกลุ่มงบประมาณและแผนงาน 
           
          สิบเอก          ผู้อนุมัติโครงการ 

             (เกษมศักดิ์  ทองสุ) 
     ผู้อ านวยการโรงเรียนท่าแร่ศึกษา 
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โครงการ/งาน ปีงบประมาณ 2563 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 

โรงเรียนท่าแร่ศึกษา  สพม. เขต 23 
 

ชื่องาน/โครงการ  พัฒนาห้องปฏิบัติการ ห้องสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม และห้องจริยธรรม  
สนองนโยบาย สพฐ.  นโยบายที่ 4   ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ  มี 

มาตรฐาน และการลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
ตัวช้ีวัด   5. สถานศึกษา ได้รับการพัฒนาให้มีมาตรฐานอย่างเหมาะสมตามบริบท ด้านประเภท  

ขนาด และพ้ืนที่ 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ (จัดสภาพแวดล้อมทาง 

กายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ) 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน  ข้อ 3 พัฒนาแหล่งเรียนรู้ และสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียนให้เอื้อต่อการพัฒนาคุณภาพ 

ของนักเรียนอย่างเต็มศักยภาพ 
ผู้รับผิดชอบ   นายวรพิศ   อินธิราช นางสาวปวีณา  บุตะลา      
ลักษณะของโครงการ (  )  ใหม่  ( / )  ต่อเนื่อง 
งบประมาณ   11,900 บาท  
1.   หลักการและเหตุผล 

ห้องสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม   เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ส าคัญและจ าเป็นต้องพัฒนาคุณภาพ  ด้าน
บริหารจัดการ อ านวยความสะดวกสบายให้กับนักเรียน ซึ่งเป็นสิ่งจ าเป็นต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  เพื่อให้
นักเรียนศึกษาเอกสาร  สื่อ  วัสดุ  อุปกรณ์  มีนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาที่หลากหลายมีคุณภาพ  
เหมาะสม  ทันสมัยน ามาใช้ประโยชน์ได้จริงและเพียงพอบริการในด้านการเรียนการสอนตามความต้องการ 

ห้องจริยธรรม เป็นแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนที่ส าคัญต่อการพัฒนา และเสริมสร้างคุณธรรม และ
จริยธรรมของนักเรียน  ปัจจุบันยังขาดแคลนวัสดุครุภัณฑ์ท่ีสมควร และจ าเป็นต้องมีอยู่อีกมาก  กลุ่มสาระสังคม
ศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมจึงจัดให้มีโครงการนี้ เพ่ือพัฒนาห้องจริยธรรมให้มีวัสดุ-ครุภัณฑ์ที่จ าเป็นเพ่ิมเติม มี
บรรยากาศที่เหมาะสม เอ้ืออ านวยต่อการจัดกิจกรรมด้านการเสริมสร้างจริยธรรม 

 
2.  วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือให้ห้องสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม และห้องจริยธรรม  มีครุภัณฑ์  สื่อ  อุปกรณ์   
นวัตกรรมที่มีคุณภาพเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ 

2. เพ่ือให้ครูใช้ครุภัณฑ์  สื่อ  นวัตกรรม ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
3. เพ่ือให้ห้องสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม และห้องจริยธรรม มีบรรยากาศที่น่าเรียนมีเหมาะสม  

สามารถใช้จัดกิจกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
3.  เป้าหมาย 
 3.1 ผลผลิต (Outputs) :  



กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ 

 
232 

 

 -นักเรียนร้อยละ 100 มีห้องสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม เหมาะสมกับการใช้จัดกิจกรรม 
  -นักเรียนร้อยละ 100 มีห้องคุณธรรม จริยธรรมเหมาะสมกับการใช้จัดกิจกรรม 
 

 3.2 ผลลัพธ์ (Outcomes) :   
-ห้องสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม  มีครุภัณฑ์  สื่อ  อุปกรณ์   นวัตกรรมที่มีคุณภาพในการ

จัดกิจกรรม 
-ห้องจริยธรรมมีวัสดุ อุปกรณ์เหมาะสมและเพียงพอต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

 
4.  กิจกรรมการด าเนินงานและรายละเอียดการใช้งบประมาณ  

4.1) วิธีด าเนินการ 

กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลาด าเนินการ 
งบประมาณ

(บาท) 
ผู้รับผิดชอบ 

1.  ขั้นเตรียมการ 
-  ประชุมวางแผนจัดท าโครงการ 
-  เสนอโครงการ 
2.  ขั้นด าเนินการ 
- พัฒนาห้องปฏิบัติการ ห้องสังคม
ศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม และห้อง
จริยธรรม 
3. สรุป/ประเมินผล 
-รายงานผล 

 
 
 

พ.ย. 62 – ก.ย. 63 

 
 
 

11,900 

 
 
 

นายวรพิศ  อินธิราช
นางสาวปวีณา  บุตะลา 

   

 
4.2)ค่าใช้จ่าย 

ใช้งบประมาณท้ังสิ้น 11,900 บาท จ าแนกตามรายการใช้จ่าย และแหล่งงบประมาณ ได้ดังนี้ 

ที่ 
กิจกรรมและค าชี้แจง 
การใช้งบประมาณ 

งบประมาณ 
รวมงบ 

ประมาณ 
ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ ตอบ

แทน 
ใช้

สอย 
วัสดุ 

1 
 
 
 
 
 
 
 

จัดซื้อจัดหาห้องสังคมศึกษา
ศาสนาและวฒันธรรม 
-  ป้ายไวนลิ 
-  กระดานไวท์บอร์ด 
- ล าโพงและไมค์โครโฟน 
-โปสเตอร์เก่ียวกับ
ประวัติศาสตร์  ภูมิศาสตร์ 
เศรษฐศาสตร์ 

   
6,000 

 
 
 
 
 
 

 
6,000 

 
 
 
 
 
 

 
พ.ย. 62 – 

ก.ย. 63 
 
 
 
 
 

 
นายวรพิศ  
 อินธิราช 
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2 
 
 
 

พระพุทธศาสนา  และ
อาเซียน 
ปรับปรุงห้องจริยธรรม 
- ซ่อมแซมหน้าต่าง 
- ท าชัน้วางรองเท้า 
- โปสเตอร์ พระพุทธศาสนา   

 
 

5,900 

 
 

5,900 
 

 
 

พ.ย. 62 – 
ก.ย. 63 

 
 
นางสาวปวีณา   
บุตะลา 

 รวม     11,900   
 
5.  สถานที่ด าเนินการ    
ห้องปฏิบัติการสังคมศึกษา  และ ห้องจริยธรรม โรงเรียนท่าแร่ศึกษา 
 
6.  ระยะเวลาด าเนินการ  
 พฤศจิกายน 62 – กันยายน 63 
 
7.  การประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

ผลลัพธ์ (Out comes) 
-นักเรียนร้อยละ 100 มีห้องสังคม
ศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมเหมาะสม
กับการใช้จัดกิจกรรม  
- นักเรียนร้อยละ 100 มีห้อง
คุณธรรม จริยธรรมเหมาะสมกับการ
ใช้จัดกิจกรรม 
ผลผลิต( Outputs ) 
- ห้องสังคมศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม มีวัสดุ อุปกรณ์เหมาะสม
และเพียงพอต่อการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน 
- ห้องจริยธรรมมีวัสดุ อุปกรณ์
เหมาะสมและเพียงพอต่อการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน 
 

 
-สอบถาม 
-สังเกต 
-การประเมิน 
 
 
 
-จัดซื้อ 

 
-แบบสอบถาม 
-แบบบันทึก 
-แบบประเมิน 
 
 
 
-ใบขอจัดซื้อ 
-ใบเสร็จรับเงิน 
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8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

ห้องสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ห้องจริยธรรม มี ครุภัณฑ์  สื่อ  อุปกรณ์  นวัตกรรม  ใช้ในการจัด
กิจกรรมการเรียนสอนสอนในรายวิชาที่รับผิดชอบที่มีคุณภาพใช้ประโยชน์ได้จริงสอดคล้องกับเนื้อหาในแต่ละ
รายวิชาอย่างพอเพียง 

 
 

ลงชื่อ                          ผู้เสนอโครงการ  
                  (นายวรพิศ  อินธิราช) 
                   ครูช านาญการพิเศษ  
 

ลงชื่อ                          ผู้เสนอโครงการ  
                 (นางสาวปวีณา  บุตะลา) 
                         ครูผู้ช่วย  
 
                                                              ลงชื่อ         ผู้ตรวจสอบโครงการ 
                                                                          (นางชุติมา  ลายทอง)    
                                                                       หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ 
 
 

ลงชื่อ    ผู้เห็นชอบโครงการ 
                   (นายนุรักษ์  บุญร่วม) 
                                                              รก.รองผู้อ านวยการกลุ่มงบประมาณและแผนงาน 
 
 
                          สิบเอก                                 ผู้อนุมัติโครงการ 
                                                                              (เกษมศักดิ์  ทองสุ) 
                                                                      ผู้อ านวยการโรงเรียนท่าแร่ศึกษา 
 
 
 
 



กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ 

 
235 

 

 
โครงการ/งาน ปีงบประมาณ 2563 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
โรงเรียนท่าแร่ศึกษา  สพม. เขต 23 

 
ชื่องาน/โครงการ  วันอาเซียน 
สนองนโยบาย สพฐ.   นโยบายที่ 3  ด้านการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ 
ตัวช้ีวัด   1. ผู้เรียน ทุกระดับมีสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตร  มีทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี  

21 ( 3R 8C )   
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ    
สนองกลยุทธ์โรงเรียน   ข้อที ่1  พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพตามหลัก 
                               ปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียงและศาสตร์พระราชา 
ผู้รับผิดชอบ  นางสาวปวีณา  บุตะลา    
ลักษณะของโครงการ (   )  ใหม่ ( )  ต่อเนื่อง 
งบประมาณ          8,000 บาท 
1.   หลักการและเหตุผล 
  ประชาคมอาเซียน ก่อตั้งขึ้นโดยมีเป้าหมายในการร่วมกันสร้างความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจ ด้านความ
มั่นคง ด้านสังคมและวัฒนธรรมในกลุ่มประเทศท่ีเป็นสมาชิก และประเทศไทยได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกกลุ่มอาเซียน
ด้วย หากนักเรียนไม่มีความรู้เรื่องการเป็นประชาคมอาเซียน จะท าให้ไม่สามารถปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
ที่จะเกิดขึ้นได้ส่งผลให้การพัฒนาประเทศล้าหลัง 
 กระทรวงศึกษาธิการได้มีนโยบายในการจัดการศึกษาให้ทุกคนมีความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับความส าคัญของ
อาเซียน ประวัติความเป็นมาของประเทศต่างๆในกลุ่มอาเซียน ประโยชน์ ความร่วมมือด้านต่างๆ และมีทักษะด้าน
ภาษาเพ่ือการติดต่อสื่อสารกับประเทศเพื่อนบ้าน การเตรียมความพร้อมด้านความรู้และทักษะจึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่
ต้องมีการส่งเสริมและพัฒนาอย่างต่อเนื่องการจัดการศึกษาให้ประชาชนได้เรียนรู้และฝึกทักษะที่จ าเป็นเพ่ือเข้าสู่
การเป็นประชาคมอาเซียนจึงเป็นสิ่งส าคัญท่ีจะช่วยให้การพัฒนาประเทศชาติเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
 ดังนั้นเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายดังกล่าว โรงเรียนทาแร่ศึกษาจึงได้จัดท า  “โครงการวันอาเซียน”  เพ่ือ
ให้กับนักเรียนโรงเรียนทาแร่ศึกษาให้มีความรู้ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับประชาคมอาเซียนและพัฒนาทักษะด้านภาษาท่ี
จ าเป็นส าหรับการด าเนินชีวิตในการเป็นกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนในอนาคต 
2.  วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อให้นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับความส าคัญของอาเซียนประวัติความเป็นมา
ของประเทศต่างๆในกลุ่มอาเซียน ประโยชน์ ความร่วมมือด้านต่างๆ และสามารถถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับอาเซียน
ให้กับบุคคลรอบตัวได้ 
 2 .เพ่ือให้นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการพร้อมส าหรับการด าเนินชีวิตในฐานะประชากรอาเซียน 
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3.  เป้าหมายโครงการตัวช้ีวัดผลส าเร็จ 

ผลผลิต (Outputs) 
  นักเรียนอย่างน้อยร้อยละ  90 ได้ร่วมกิจกรรมในวันอาเซียน 

ผลลัพธ์ (Outcomes) 
  1. กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม  จัดกิจกรรมวันอาเซียน  
  2.  นักเรียนอย่างน้อยร้อยละ  90 มีความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับความส าคัญของอาเซียนประวัติความ
เป็นมาของประเทศต่างๆในกลุ่มอาเซียน เพ่ิมมากข้ึน 
 
4.  กิจกรรมการด าเนินงานและรายละเอียดการใช้งบประมาณ  
4.1) วิธีด าเนินการ 

กิจกรรม/ขั้นตอน 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1.  ขั้นเตรียมการ 
-  ประชุมวางแผนจัดท าโครงการ 
-  เสนอโครงการ 
2.  ขั้นด าเนินการ 
- กิจกรรมตอบปัญหาอาเซียน  ประกวดวาดภาพอาเซียน  
ประกวดป้ายนิเทศอาเซียน ประกวดการแต่งกายอาเซียน 
และแสดงนิทรรศการอาเซียน 
5. 3. สรุป/ประเมินผล 
 

 
ก.ค. 63 

 
 

ส.ค. 63 

 
 
 
 

8,000 

 
  

นางสาวปวีณา 
บุตะลา 

 

4.2) ค่าใช้จ่าย 
          ใช้งบประมาณทั้งสิ้น 8,000 บาท จ าแนกตามรายการใช้จ่ายและแหล่งงบประมาณ ได้ดังนี้ 

ที ่ กิจกรรมหลัก 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ ตอบแทน 
(ค่า

วิทยากร) 

ใช้สอย 
(เบี้ยเลี้ยง/
ที่พัก/จ้าง

เหมา) 

วัสดุ 
 

1 
 
 
 
 

ก าหนดกิจกรรมที่ต้องจัด 
1.แสดงนิทรรศการอาเซียน 
2.ตอบปัญหาอาเซียน 
3.การแต่งกายอาเซียน 
4.วาดภาพอาเซียน 

ก.ค. 63 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

 
 
 
 
 

นางสาวปวีณา   
บุตะลา 
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ที ่ กิจกรรมหลัก 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ ตอบแทน 
(ค่า

วิทยากร) 

ใช้สอย 
(เบี้ยเลี้ยง/
ที่พัก/จ้าง

เหมา) 

วัสดุ 
 

 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 
 
 
4 

5. ป้ายนิเทศอาเซียน 
 
1. ก าหนดปฏิทินและประชุม
พิจารณาร่างรายละเอียดของ
กิจกรรม 
2. เขียนโครงการตาม
กิจกรรมย่อยและก าหนด
รายละเอียดการด าเนินการ 
3. ร่างค าสั่งแต่งตั้ง
คณะท างาน  และประชุม
คณะท างาน 
ด าเนินกิจกรรมตามโครงการ 
 
 
ประเมินผล และรายงานผล
การจัดกิจกรรม 
 

 
 
ส.ค. 63 
 
 
 
 
 
 
 
 
ส.ค.-ก.ย. 
63 
 
ส.ค.-ก.ย. 
63 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 6,000 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นางสาวปวีณา   
บุตะลา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นางสาวปวีณา   
บุตะลา 

รวม  6,000 2,000 8,000 
 
5.  สถานที่ด าเนินการ   
           โรงเรียนท่าแร่ศึกษา 
 
6.  ระยะเวลาด าเนินการ   
 กรกฎาคม – กันยายน 2563 
 



กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ 

 
238 

 

7.    การประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

- นักเรียนอย่างน้อยร้อยละ  90  ได้ร่วมกิจกรรม
ในวันอาเซียน 

- นักเรียนอย่างน้อยร้อยละ  90  มีความรู้พ้ืนฐาน
เกี่ยวกับความส าคัญของอาเซียนประวัติความ
เป็นมาของประเทศต่างๆในกลุ่มอาเซียนเพ่ิม
มากขึ้น 

-  สังเกต 
 
-  ประเมิน 

 
 
 แบบประเมิน 

 
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ นักเรียนร่วมกิจกรรมในวันอาเซียน และ มีความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับความส าคัญของอาเซียน
ประวัติความเป็นมาของประเทศต่างๆในกลุ่มอาเซียน 
 
 
 
 

ลงชื่อ                              ผู้เสนอโครงการ                  
                     (นางสาวปวีณา  บุตะลา)     
                                            
               
                                                               ลงชื่อ        ผู้ตรวจสอบโครงการ 
                                                                       (นางชุติมา  ลายทอง)    
                                                                    หวัหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ 
                                                                                                                        
 

ลงชื่อ         ผู้เห็นชอบโครงการ 
                                                                        (นายนุรักษ์  บุญร่วม) 
                                                           รก.รองผู้อ านวยการกลุ่มงบประมาณและแผนงาน 
 
 
                                                               สิบเอก                              ผู้อนุมัติโครงการ 
                                                                          (เกษมศักดิ์  ทองสุ) 
                                                                   ผูอ้ านวยการโรงเรียนท่าแร่ศึกษา 
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โครงการ/งาน ปีงบประมาณ 2562 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
โรงเรียนท่าแร่ศึกษา  สพม. เขต 23 

ชื่อโครงการ    นิเทศภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
สนองนโยบาย สพฐ. นโยบายที่ 3  ด้านการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ 
ตัวช้ีวัด   7. ครูมีการเปลี่ยนบทบาทจาก  “ครูผู้สอน”  เป็น “Coach” ผู้ให้ค าปรึกษา 

ข้อเสนอแนะการเรียนรู้หรือผู้อ านวยการการเรียนรู้ 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  ข้อที่ 2.4 พัฒนาครูและ 

บุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน  กลยุทธ์หลัก ข้อ 1 พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและศาสตร์พระราชา 
ผู้รับผิดชอบ   น.ส.ณัฐชลัยย ์ กงเพ็ชร      
ลักษณะของโครงการ (  )  ใหม่ ()  ต่อเนื่อง 
งบประมาณ    -  บาท 
1.   หลักการและเหตุผล 

เพ่ือส่งเสริมให้การปฏิบัติงานในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม มีประสิทธิภาพ 
บุคลากรสามารถจัดการเรียนรู้ได้ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา และมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพื่อการ
ประกันคุณภาพภายใน 
 
2.  วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือพัฒนาการปฏิบัติงานของครูผู้สอนสังคมศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
2. เพ่ือการประกันคุณภาพภายใน 
3. เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 

 
3.  เป้าหมาย 

3.1  ผลผลติ  ( Outputs ) 

บุคลากรในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมทุกคน มีความรู้ความเข้าใจใน
บทบาทหน้าที่ และปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพื่อการประกัน
คุณภาพภายใน 

3.2  ผลลัพธ์  ( Outcomes ) 
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
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4.  กิจกรรมการด าเนินงานและรายละเอียดการใช้งบประมาณ  

4.1) วิธีด าเนินการ 

กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลาด าเนินการ 
งบประมาณ

(บาท) 
ผู้รับผิดชอบ 

1.จัดท าเอกสารหลักสูตร และคู่มือ
การปฏิบัติงาน 
2.ประชุมอบรม และชี้แจงครูในกลุ่ม
สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม และจัดท าปฏิทินการ
นิเทศ 
3.ด าเนินการนิเทศตามปฏิทิน 
4.ประเมินและรายงานผล 

พ.ย.61 
 

พ.ย.61-ก.ย.62 
 
 
 

พ.ย.61-ก.ย.62 
ก.ย.62 

- 
 

น.ส.ณัฐชลัยย ์กงเพ็ชร 
 
น.ส.ณัฐชลัยย ์กงเพ็ชร 
 
 
 
น.ส.ณัฐชลัยย ์กงเพ็ชร 
 

 
4.2)ค่าใช้จ่าย 

ใช้งบประมาณท้ังสิ้น  - บาท จ าแนกตามรายการใช้จ่าย และแหล่งงบประมาณ ได้ดังนี้ 

ที ่
กิจกรรมและค าชี้แจง 
การใช้งบประมาณ 

งบประมาณ รวมงบ 
ประมาณ 

ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

1 
2 

กระดาษถ่ายเอกสาร 5 รีม 
ค่าเข้าปกจัดท ารูปเล่ม 6 
เล่ม 

   - 
- 

พ.ย.61-ก.ย.62 
พ.ย.61-ก.ย.62 

น.ส.ณัฐชลัยย ์ 
กงเพ็ชร 

 
     -   

 
5.  สถานที่ด าเนินการ   

กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โรงเรียนท่าแร่ศึกษา 
 
6.  ระยะเวลาด าเนินการ   

พฤศจิกายน 61 – กันยายน 62 
 
7.    การประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

ผลลัพธ์ (Out comes)  
1. นิเทศกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ 

 
บันทึกการนิเทศ 
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1. บุคลากรในกลุ่มฯมีความรู้ความ
เข้าใจในบทบาทหน้าที่ และ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2. บุคลากรในกลุ่มฯ มีความพร้อมใน
การรับการประเมินคุณภาพภายนอก 
ผลผลิต( Outputs ) 

นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สูงขึ้น 
 

 
 
2. ตรวจแผนการจัดการเรียนรู้   
     
 
ส ารวจข้อมูลผลผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน                                       

 
 
 
 
 
แบบรายงานผลผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของกลุ่มสาระฯ 

 
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

ครูในกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผล 
 
 

ลงชื่อ                             ผู้เสนอโครงการ  
            (น.ส.ณัฐชลัยย์  กงเพ็ชร) 

       ครู โรงเรียนท่าแร่ศึกษา 
 
 
                                                              ลงชื่อ       ผู้ตรวจสอบโครงการ 
                                                             (นางชุตมิา  ลายทอง) 
                                                                   หวัหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ 
  
 

ลงชื่อ        ผู้เห็นชอบโครงการ 
                                                                        (นายนุรักษ์  บุญร่วม) 
                                                           รก.รองผู้อ านวยการกลุ่มงบประมาณและแผนงาน 
 
 

สิบเอก                             ผู้อนุมัติโครงการ 
                                                                          (เกษมศักดิ์  ทองสุ) 
                                                                  ผู้อ านวยการโรงเรียนท่าแร่ศึกษา 
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โครงการ/งาน ปีงบประมาณ 2562 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
โรงเรียนท่าแร่ศึกษา  สพม. เขต 23 

ชื่องาน/โครงการ     พัฒนาบุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
สนองนโยบาย สพฐ.   นโยบายที่ 3  ด้านการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ 
ตัวช้ีวัด   7. ครูมีการเปลี่ยนบทบาทจาก  “ครูผู้สอน”  เป็น “Coach” ผู้ให้ค าปรึกษา 

ข้อเสนอแนะการเรียนรู้หรือผู้อ านวยการการเรียนรู้   
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  ข้อที่ 2.4 พัฒนาครู 

และบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน  กลยุทธ์หลัก ข้อ 1 พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพตามหลัก 

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและศาสตร์พระราชา 
ผู้รับผิดชอบ   น.ส.ณัฐชลัยย ์ กงเพ็ชร      
ลักษณะของโครงการ (   )  ใหม่ (   )  ต่อเนื่อง 
งบประมาณ    8,500 บาท 
1.   หลักการและเหตุผล 

ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 ตามหมวด 7  
ครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ที่มุ่งเน้นให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นผู้มีคุณภาพตาม
มาตรฐานสากลที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง มีความพร้อมและเข้มแข็งในการเตรียมบุคลากรใหม่และการ
พัฒนาบุคลากรประจ าการอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับการพัฒนาให้เป็นไปตามคุณภาพและมาตรฐานวิชาชีพ เพื่อ
สร้างประสบการณ์ แรงจูงใจ และวิสัยทัศน์ใหม่ๆ ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่นักเรียน ครูจึงควรมีโอกาสได้
ไปศึกษาดูงานนอกสถานที่อย่างเหมาะสม 
 

2.  วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือให้ครูมีประสบการณ์ แรงจูงใจ และวิสัยทัศน์ใหม่ๆ ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
2. เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแก่นักเรียน 

 
3.  เป้าหมาย 
 3.1  ผลผลิต  ( Outputs ) 

ข้าราชการครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  จ านวน 5 คน ได้รับการ
อบรมความรู้ และศึกษาดูงานนอกสถานที่ 
3.2  ผลลัพธ์  ( Outcomes ) 

1. ครูมีประสบการณ์ และความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนรู้มากข้ึน 
2. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น  
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4.  กิจกรรมการด าเนินงานและรายละเอียดการใช้งบประมาณ  

4.1) วิธีด าเนินการ 

กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลาด าเนินการ 
งบประมาณ

(บาท) 
ผู้รับผิดชอบ 

1.เตรียมการ(Plan) 
       เขียนโครงการ เสนอผู้บริหาร
เพ่ือขออนุมัติ 

 
ต.ค.62 

  

น.ส.ณัฐชลัยย ์
กงเพ็ชร 

2.ด าเนินการ(Do) 
   1. กิจกรรมประชุมอบรมครู 
กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 
   2. กิจกรรมศึกษาดูงานของครูกลุ่ม
สาระสังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

 
 

ต.ค.62-ก.ย.63 
ม.ค. 2563 

 
 

6,000 
 

2,500 

 

น.ส.ณัฐชลัยย ์
กงเพ็ชร 

3. ตรวจสอบ(Check)   
    ประเมินโครงการ ประเมินความ
พึงพอใจ  รายงานผล                                                                     

 
ก.ย. 63 

  

น.ส.ณัฐชลัยย ์
กงเพ็ชร 

4. ปรับปรุง/พัฒนา(Act) 
   น าผลการประเมินมาเปรียบเทียบ 
ปรับปรุง พัฒนา 

 
ก.ย. 63 

 

  

น.ส.ณัฐชลัยย ์
กงเพ็ชร 

 

4.2) ค่าใช้จ่าย 
ใช้งบประมาณท้ังสิ้น 8,500  บาท จ าแนกตามรายการใช้จ่าย และแหล่งงบประมาณ ได้ดังนี้ 

ที ่
กิจกรรมและค าชี้แจง 
การใช้งบประมาณ 

        งบประมาณ รวมงบ 
ประมาณ 

ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

 1. กิจกรรมประชุมอบรมครู 
กลุ่มสาระสังคมศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม 

  
6,000 

 

  
6,000 

 

 
ต.ค.62-ก.ย.63 

 

 

น.ส.ณัฐชลัยย ์
กงเพ็ชร 
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 2. กิจกรรมศึกษาดูงานของ
ครูกลุ่มสาระสังคมศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม 

2,500 2,500 ม.ค. 2563 

     8,500   
 
5.  สถานที่ด าเนินการ  โรงเรียนท่าแร่ศึกษา 
 
6.  ระยะเวลาด าเนินการ  ตุลาคม  2562 – กันยายน 2563 
 
7.  การประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ 
 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

ผลลัพธ์ (Out comes) 
      ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม
ศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมได้เข้า
รับการประชุมอบรม  และศึกษาดูงาน 
เพ่ือพัฒนาตนเอง  น าผลที่ได้จากการ
พัฒนามาปรับปรุงการเรียนการสอน
เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียนให้สูงขึ้น   
ผลผลิต( Outputs ) 
       1. ครูมีความรู้ความสามารถตรง
กับงานท่ีรับผิดชอบ หมั่นพัฒนา
ตนเอง  
2. ครูมีผลงานวิจัย โครงงาน  หรือ
เป็นวิทยากร 
3. ครูสามารถใช้เทคโนโลยีในการ
จัดการเรียนการสอน 

 
 

สอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสังคม
ศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม/ 
การทดสอบวัดผลระดับชาติ 

 
 
 
 
 
 

สังเกต/ทดสอบ 
 

สังเกต 
 

สังเกต 

 
 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสังคมศึกษา 

ศาสนา และวัฒนธรรม/ 
ผลการทดสอบระดับชาติ O-net 

 
 
 
 
 
 
แบบบันทึก/แบบประเมิน 
 
แบบบันทึก 
 
แบบบันทึก 
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8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
     นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมสูงขึ้นและมีผลการทดสอบระดับชาติ 
O-net สูงขึ้น 
 
 
 
 

ลงชื่อ                              ผู้เสนอโครงการ                  
                     (น.ส.ณัฐชลัยย ์ กงเพ็ชร)                                                
               
 
                                                              ลงชื่อ       ผู้ตรวจสอบโครงการ 
                                                             (นางชุตมิา  ลายทอง) 
                                                                   หวัหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ 
                                                                                
                                         

ลงชื่อ         ผู้เห็นชอบโครงการ 
                                                                        (นายนุรักษ์  บุญร่วม) 
                                                           รก.รองผู้อ านวยการกลุ่มงบประมาณและแผนงาน 
 
 
                                                               สิบเอก                              ผู้อนุมัติโครงการ 
                                                                           (เกษมศักดิ์  ทองสุ) 
                                                                  ผู้อ านวยการโรงเรียนท่าแร่ศึกษา 
 
 


