
 
 
 
 
๑. ชื่อโครงการสอบธรรมศึกษา 
 

๒. ลักษณะของแผนงานโครงการ 
           แผนงานโครงการ                      แผนงานโครงการต่อเนื่อง               แผนงานโครงการขยายผล 
    ระบุชื่อโครงการ/กิจกรรมย่อย........................................................... ................................................................. 
 
๓. ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวไปรพร แสงจันทร์ ฝ่าย/กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและ 
    วัฒนธรรม 
 
๔. สอดคล้องกับพันธกิจข้อที่ ๑ ยุทธศาสตร์ข้อที่ ๑ กลยุทธ์ข้อที่ ๑.๒ ของโรงเรียนสาธิต 
 
๕. สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานด้าน คุณภาพผู้เรียน มาตรฐานที่ ๒ ตัวบ่งช้ีที่ ๒.๓ 
    สอดคล้องกับ สมศ. มาตรฐานด้าน พ้ืนฐาน กลุ่มตัวบ่งช้ีที่ ๒ ตัวบ่งช้ีที่ ๒.๓ 
 
๖. หลักการและเหตุผล 
 โครงการสอบธรรมศึกษา ตามท่ีรัฐบาลมีนโยบายด้านพุทธศาสนา มุ่งส่งเสริมบทบาทของสถาบันศาสนา
กับสถาบันการศึกษาและสถาบันทางสังคมอ่ืนๆ เพ่ือปลูกฝังค่านิยม จิตส านึกที่ดีให้แก่เด็กและเยาวชน ส่งเสริม
ความเข้าใจอันดีและสมานฉันท์ระหว่างศาสนิกชนของทุกศาสนา เพ่ือน าหลักธรรมพุทธศาสนามาใช้ส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม สร้างแรงจูงใจให้ประชาชนน ามาใช้ในการด ารงชีวิต เพ่ือความสงบสุขในสังคม ปราศจาก
ความรุนแรงและความขัดแย้ง  
 กลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จึงได้จัดให้
มีโครงการสอบธรรมศึกษา เพ่ือเป็นการส่งเสริมศีลธรรมในหมู่เยาวชน ให้เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยความรู้และคุณธรรม 
เป็นเยาวชนที่ดีของชาติ อันถือเป็นการพัฒนาสังคมที่ส าคัญ เพราะเยาวชนเป็นผู้อ่อนด้อยประสบการณ์ชีวิต 
โอกาสที่จะพลั้งผิดในการคิด การพูด และการกระท า ย่อมมีโอกาสที่เกิดขึ้นได้ง่าย หากไม่มีพ้ืนฐานคุณธรรมเป็น
หลัก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคสมัยที่บ้านเมืองมีความเจริญทางด้านวัตถุ จนความเจริญทางด้านจิตใจเสื่อมถอยดัง
เป็นที่ประจักษ์กันอยู่ปัจจุบันมีฆราวาส ทั้งชายและหญิงเข้าสอบธรรมศึกษาเป็นจ านวนมาก โดยการส่งเสริม และ
สนับสนุนจากทุกฝ่าย ซึ่งคณะสงฆ์โดย แม่กองธรรมสนามหลวง  ได้ขยายการสอบธรรมศึกษาออกไปทั่วประเทศ
พบว่า มีเด็กนักเรียน นักศึกษา เยาวชน และประชาชน ให้ความสนใจเข้ามาศึกษาเรียนรู้ ซึ่งแสดงให้เห็นว่า ผู้เข้า
รับการศึกษาตระหนัก ยอมรับในคุณค่าของการเรียนธรรมศึกษา  รวมทั้งเห็นประโยชน์ในการน าหลักธรรมไป
ประพฤติปฏิบัติธรรมในชีวิตประจ าวัน ตลอดจนน้อมน าหลักธรรมไปประพฤติปฏิบัติตาม ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ในการด ารงชีวิต 

 
 
 
 



๗. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
     ๗.๑ เพ่ือเป็นการส่งเสริมศีลธรรมในนักเรียน นักศึกษา ให้เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยความรู้และคุณธรรม 
     ๗.๒ เพ่ือสร้างความเข้าใจในพระพุทธศาสนาที่ถูกต้องให้กับผู้เข้าร่วมโครงการ และน าไปเป็นหลักในการ 
           ด าเนินชีวิต 
     ๗.๓ เพ่ือเป็นการเปิดโอกาสให้เด็กนักเรียน นักศึกษา เยาวชน ได้น าศักยภาพที่มีอยู่ในตัว มาใช้ให้เกิด 
           ประโยชน์ในการจัดการสอบในส่วนพื้นที่ท่ีรับผิดชอบ 
     ๗.๔ เพ่ือฝึกเด็กนักเรียน นักศึกษา เยาวชน ให้มีความสามัคคีในการท างานเป็นหมู่คณะ 
 
๘. เป้าหมาย 
    ๘.๑ เชิงปริมาณ  
   นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ – ๖ จ านวน ๒๑๗ คน 
    ๘.๒ เชิงคุณภาพ 
   นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจ ร้อยละ ๘๐  
 
๙. ระยะเวลาโครงการ เริ่มต้น ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
    วันที่ ๒๗ – ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เตรียมความพร้อม 
    วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ สอบโครงการธรรมศึกษา 
 
๑๐. ขั้นตอนการด าเนินโครงการ 

ขั้นตอน ช่วงเวลาด าเนินโครงการ เอกสารหลักฐาน 
ขออนุมัติโครงการ  ๑๖ ต.ค. ๖๒ แบบขออนุมัติโครงการ 
แต่งตั้งกรรมการ ๑๗ ต.ค. ๖๒ ค าสั่งปฏิบัติงาน 
ประชุมวางแผน ๒2 ต.ค. ๖๒ ปฏิทินกิจกรรมของโรงเรียน 
ด าเนินโครงการ ๒๗ – ๒๘ พ.ย. ๖๒, ๒๙ พ.ย. ๖๒ ภาพกิจกรรม 

จัดท าสรุปผลการด าเนินโครงการ ๑๗ ธ.ค. ๖๒ แบบประเมิน/สรุปรูปเล่มโครงการ 
รายงานผลการด าเนินโครงการ ๒๕ ธ.ค. ๖๒ รูปเล่มโครงการ 

 
๑๑. จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ นักเรยีนชั้นประถมศึกษาปีที ่๔ – ๖ จ านวน ๒๑๗ คน 
 
๑๒. แหล่งงบประมาณ 
  งบประมาณแผ่นดิน                        จ านวนเงิน.................................บาท 
  งบประมาณรายได้โรงเรียนสาธิตฯ        จ านวนเงิน.....๑๖,๐๐๐...........บาท 
  นอกงบประมาณ ระบุแหล่งที่มา............................จ านวนเงิน...................บาท 
 
 
 
 
 



๑๓. งบประมาณรายจ่าย (แบ่งเป็นหมวด) 
รายการ รายละเอียด จ านวนเงิน 

๑. หมวดค่าตอบแทน ๑. วันที่ ๒๗ – ๒๘ พ.ย. ๖๒ พระ ๕ รูป  
    รูปละ ๑,๒๐๐ บาท จ านวน ๒ วัน  
๒. วันที่ ๒๙ พ.ย. ๖๒ พระ ๒ รูป รูปละ ๑,๒๐๐ บาท 

๑๒,๐๐๐ บาท 
 

         ๒,๔๐๐ บาท 
๒. หมวดค่าใช้จ่าย ๑. วันที่ ๒๗ – ๒๘ พ.ย. ๖๑ อาหาร + เครื่องดื่ม  

    พระ ๕ รูป รูปละ ๑๐๐ บาท จ านวน ๒ วัน  
๒. วันที่ ๒๙ พ.ย. ๖๒ อาหาร + เครื่องดื่ม พระ ๒ รูป  
    รูปละ ๑๐๐ บาท 

           ๑,๐๐๐ บาท 
 

             ๒๐๐ บาท 

๓. หมวดค่าวัสดุ ๑. ถ่ายรูป + ท าเล่ม 
๒. อ่ืน ๆ 

           ๓๐๐ บาท 
๑๐๐ บาท 

รวมท้ังสิ้น      ๑๖,๐๐๐ บาท 
 (หมายเหตุ : ขอเบิกจ่ายในลักษณะถัวเฉลี่ยจ่ายตามรายการที่จ่ายจริงทุกประการ) 
 
๑๔. สถานที่ด าเนินการ 

ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (ประถม) 
 
๑๕. เกณฑ์ความส าเร็จ 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ (ผลผลิต) หมายเหตุ 
ตัวช้ีวัดด้านปริมาณ ตัวช้ีวัดด้านคุณภาพ  

นักเรียนโรงเรียนสาธิตได้เข้าร่วม
โครงการร้อยละ ๘๐ 

นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการมีความ
พึงพอใจ ร้อยละ ๘๐ 

 

 
๑๖. เครื่องมือการประเมิน / ติดตามโครงการ 

ระยะเวลาการประเมนิ วัตถุประสงค์การประเมิน เครื่องมือ 
๑๕ วัน ๑. เพื่อทราบถึงข้อบกพร่อง แบบสอบถาม/แบบประเมิน 

 ๒. เพื่อปรับปรุงงานในครั้งต่อไปให้มีคุณภาพ  
 
๑๗. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

๑. พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ครู อาจารย์ ที่ท าการสอนวิชาพระพุทธศาสนามีความตื่นตัวมากขึ้นในการท าการสอน 
  ๒. นักเรียน ทั่วประเทศได้มีโอกาสศึกษาหลักธรรมอันส าคัญ อันจะท าให้เป็นพลเมืองที่ดีของชาติสืบไป 
  ๓. นักเรียน ที่เข้าร่วมโครงการได้พัฒนาศักยภาพในการท างาน มีทักษะของความเป็นผู้น า มีความกล้า 
              แสดงออกและกล้าตัดสินใจ 
  ๔. นักเรียน ได้พัฒนาความรู้ความสามารถในการศึกษาวิชาพระพุทธศาสนา 

  
 

                                         (อาจารย์ไปรพร   แสงจันทร์) 
                                  กลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 


