
155 
 

ชื่อโครงการ สอบธรรมศึกษาสนามหลวง และตอบปัญหาธรรมทางก้าวหน้า 
สนองเป้าหมายความส าเร็จของโรงเรียน มาตรฐานที ่1 คุณภาพผู้เรียน 
 มาตรฐานที ่1.2.2.4 นักเรียนเข้าร่วมสอบธรรมศึกษาสนามหลวง 

และ ตอบปัญหาธรรมทางก้าวหน้า 
สนองกลยุทธ์ของโรงเรียน ข้อที่ 1 จัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เป็นไปตาม

เกณฑ์มาตรฐานการจัดการศึกษา และสอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงของยุคศตวรรษที่ 21 

 ข้อที่ 2 ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถทักษะและ
คุณลักษณะที่พึงประสงค ์

ระยะเวลาด าเนินการ   1 ตุลาคม 2564  – 30 กันยายน  2565 
หน่วยงานที่รับผดิชอบ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ ครภูาณี แสนเดช และคณะ 
 
1. หลักการและเหตุผล 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม เป็นกลุ่มสาระที่มีพันธกิจในการส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรมและศีลธรรมให้แก่ผู้เรียนเพ่ือให้เป็นผู้เรียนที่มีคุณค่าในทางศีลธรรม มีจิตใจสูง เข้าใจและ
ปฏิบัติตนตามหลักธรรมของศาสนาที่ตนเองนับถือ โดยในสภาพสังคมไทยในปัจจุบัน มีการแข่งขันทาง
เศรษฐกิจอย่างรุนแรง  ท าให้เกิดผลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยู่ของบุคคล  เด็กและเยาวชนขาดการอบรม
สั่งสอนให้มีความรู้  ความเข้าใจในการศึกษาหลักธรรม คุณธรรม จริยธรรม  เพ่ือน าไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ให้
อยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข  การแข่งขันอย่างรุนแรงทางด้านเศรษฐกิจ  ท าให้คนส่วนใหญ่เห็นแก่
ประโยชน์ส่วนตน  ขาดความตระหนักในความรับผิดชอบต่อสังคม  ประเทศชาติ   ศาสนา  และ
พระมหากษัตริย์  โรงเรียนจึงต้องจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้รู้จักหน้าที่ของตนและฐานะที่เป็นพลเมือง
ของประเทศชาติ  ส่งเสริมให้ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตย  ช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน  ปฏิบัติตาม
หลักธรรมค าสอนของพระพุทธศาสนาและนึกถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน การสอบธรรมศึกษาและ
การสอบธรรมทางก้าวหน้าเป็นช่องทางหนึ่งในการขัดเกลาจิตใจของผู้เรียนให้สูงขึ้นด้วยการน าหลักธรรมมาใช้
เป็นเครื่องมือในการปฏิบัติ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมโรงเรียนสตรีปากพนัง
เล็งเห็นถึงความส าคัญของการสร้างเยาวชนให้ออกไปสู่สังคมในฐานะของผู้ที่มีคุณธรรมจริยธรรมที่ดีงามจึงจัด
โครงการสอบธรรมศึกษาสนามหลวงและตอบปัญหาธรรมทางก้าวหน้าขึ้นเพ่ือตอบสนองวัตถุประสงค์ดังกล่าว 

2. วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและ

วัฒนธรรม (มาตรฐานที ่1) 

3. เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ  

1. ผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 โรงเรียนสตรีปากพนัง จ านวน 600 คน เข้าสอบธรรม
ศึกษาสนามหลวง 

โครงการล าดับที่ 25  รหัสโครงการ วช 1.5.4 
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2. ผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 โรงเรียนสตรีปากพนัง จ านวน 200 คน เข้าตอบ
ปัญหาธรรมทางก้าวหน้า 
เชิงคุณภาพ 

1. ผู้เรียนที่เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 90 ผ่านการสอบธรรมศึกษาสนามหลวง และตอบ
ปัญหาธรรมทางก้าวหน้า ได ้

2. ผู้เรียนที่เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 90 สามารถประยุกต์ใช้ความรู้จากหลักธรรมในการสอบ
และตอบค าถามมาใช้ในชีวิตประจ าวันและการเรียน ได ้

3. ผู้เรียนที่เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 80 ได้รับเกียรติบัตรจากการเข้าสอบ 
4. ผู้เรียนที่เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 90 มีผลการประเมินความพึงพอใจในระดับดี 

4. วิธีด าเนินการและระยะเวลาด าเนินการ 

วิธีการ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
ขั้น PLAN 
1. ประชุมผู้เกี่ยวข้องศึกษาผลการด าเนินงานสอบธรรม
ศึกษาสนามหลวง และ ธรรมทางก้าวในปีการศึกษา 2562 
เพ่ือก าหนดแนวทางในการวางแผนปฏิบัติการปีการศึกษา 
2565 

 
 
 

ต.ค. 64 
 
 
 

 
 
 

 
ครูภาณี 
และคณะ 

 
 
 
 

2.  เขียนโครงการเสนอผู้อ านวยการโรงเรียนสตรีปากพนัง 
และ คณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนสตรีปากพนัง 
ขั้น DO 
1. รับสมัครผู้เรียนที่สนใจสอบธรรมศึกษาสนามหลวง และ 
ตอบปัญหาธรรมทางก้าวหน้า โดยชี้แจงถึงความส าคัญของ
การเข้าสอบและแนวทางเบื้องต้นในการสอบ 

 
ต.ค. 64 

 

2. กรอกรายชื่อผู้สมัครในระบบ www.gongtham.net 
ของแม่กองสนามหลวง (ธรรมศึกษาสนามหลวง) 

พ.ย. 64 

3. ออกค าสั่งและประชุมชี้แจงแนวทางในการสอบกับครูผู้
คุมสอบห้องสอบตามค าสั่ง (ธรรมศึกษาสนามหลวง) 

ธ.ค. 64 

4. จัดสอบธรรมศึกษาสนามหลวง 24 ธ.ค. 64 
ขั้น CHECK 
1. นิเทศ ติดตามการด าเนินงานตามโครงการ 
2. สอบถามความเห็น ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 

 
เมื่อเสร็จสิ้นกิจกรรม

ทุกระยะ 
ขั้น ACTION 
1.  ประเมินผลและสรุปผลการจัดสอบธรรมศึกษา
สนามหลวงและตอบปัญหาธรรมทางก้าวหน้า 
2.  น าผลสรุปไปปรับปรุงการด าเนินงานในปีต่อไป 

 
มี.ค.65 
และ 

ก.ย. 65 
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5. งบประมาณด าเนินการ   ใช้งบประมาณด าเนินการทั้งสิ้น 5,413.00 บาท  มีรายละเอียด ดังนี้ 
 

รายการ จ านวนเงิน(บาท) แหล่งงบประมาณ 

สอบธรรมศึกษาสนามหลวง   
1. ค่าตอบแทนพระวิทยากรกิจกรรมสอบธรรม
ศึกษา จ านวน 1 รูป ชั่วโมงละ 600 บาท จ านวน 2 
ชั่วโมง  

1,200 
 

งบอุดหนุน 2. กระดาษ f4 (70 แกรม) 500 แผ่น Q ฟ้า จ านวน 
2 รีม 

280 

3. อาหารว่างและเครื่องดื่มนักเรียนที่เข้าสอบ คนละ 
15 บาท จ านวน 1 มื้อ (เหมาจ่าย) 

3,933 

รวม (ห้าพันสี่ร้อยสิบสามบาทถ้วน )  5,413  
 

หมายเหตุ  ค่าใช้จ่ายข้างต้นสามารถถัวเฉลี่ยจ่ายได้ 

6. การประเมินผล 

ตัวชี้วัดสภาพความส าเร็จ วิธีประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัด 
1. ผู้เรียนที่เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 90 ผ่านการ
สอบธรรมศึกษาสนามหลวง และตอบปัญหา
ธรรมทางก้าวหน้า ได้ 

ตรวจแบบลงชื่อเข้าสอบธรรม
ศึกษาและธรรมทางก้าวหน้า 

แบบลงชื่อเข้าสอบ
ธรรมศึกษาและ ธรรม
ทางก้าวหน้า 

2. ผู้เรียนที่เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 90 สามารถ
ประยุกต์ใช้ความรู้จากหลักธรรมในการสอบและ
ตอบค าถามมาใช้ในชีวิตประจ าวันและการเรียน 
ได้ 

ตรวจแบบประเมินความรู้
ความเข้าใจสอบธรรมศึกษา

และธรรมทางก้าวหน้า 

แบบประเมินความรู้
ความเข้าใจจากการ
สอบธรรมศึกษาและ
ธรรมทางก้าวหน้า 

3. ผู้เรียนที่เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 80 ได้รับ
เกียรติบัตรจากการเข้าสอบ 

ตรวจรายงานผลการ
ด าเนินงานโครงการฯ 

บัญชีสรุปผลการสอบ
ธรรมศึกษาและธรรม
ทางก้าวหน้า 

4. ผู้เรียนที่เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 90 มีผลการ
ประเมินความพึงพอใจในระดับดี 

แบบประเมินความพึง
พอใจ 

 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

เมื่อด าเนินโครงการแล้วเสร็จ ผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 โรงเรียนสตรีปากพนัง ผ่านการ
สอบธรรมศึกษาสนามหลวงและธรรมทางก้าวหน้า และมีผลการประเมินความพึงพอใจในภาพรวมในระดับดี 
สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ทางคุณธรรมจริยธรรมจากการสอบไปใช้ในการด าเนินชีวิตได้  
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          ลงชื่อ......................................................ผู้เสนอโครงการ 
            (นางภาณี  แสนเดช) 

ครโูรงเรียนสตรีปากพนัง 
1 ตุลาคม 2564 

 
 
 

              ลงชื่อ......................................................ผู้ เห็นชอบโครงการ 
           (นายอ านาจ สุขห่อ) 

รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ              
  1 ตุลาคม 2564 
 
 

 
 

            ลงชื่อ.................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
(นางจิราพร    รัตนกุล) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนสตรีปากพนัง 
1 ตุลาคม 2564 


