
โครงการ        ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม  และค่านิยมที่พึงประสงค์ในสถานศึกษา  
สนองยุทธศาสตร์ สพฐ. ข้อที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคง 
             2 ปลูกฝังผู้เรียนด้านคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ 
สนองยุทธศาสตร์ โรงเรียน ข้อที่  3  การเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม การดำรงชีวิตตามหลักปรัชญา 

ของเศรษฐกิจพอเพียง  
กลยุทธ์ที่   1  ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม         
สนองมาตรฐานที่   1 คุณภาพของผู้เรียน 
ด้าน     1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
ตัวบ่งชี้ท่ี        1 การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด 
    2 ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
    3 การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
    4 สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม   
ลักษณะโครงการ    ใหม่    ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นายสมฤทธิ์   ชาญสมร และคณะ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ   งานปกครองเพ่ือพัฒนานักเรียน  ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
             
1. หลักการและเหตุผล  
 การศึกษาเป็นกระบวนการที่สำคัญยิ่งในการพัฒนาคนให้มีคุณภาพ มีความสามารถที่จะปรับตัวได้
อย่างรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ  และมีคุณลักษณะตามที่ประเทศชาติพึงประสงค์ เหมาะแก่กาลเวลาและ
บริบทสังคมไทย ดังปรากฏจากนโยบายทางการปฏิรูปการศึกษาให้ความสำคัญสูงสุดกับการปฏิรูปการเรียนรู้ โดย
ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง มีการจัดกระบวนการเรียนรู้ ที่สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู้เรียน เน้น
การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม เพ่ือให้คนสามารถพัฒนาสู่การเป็นคนที่สมบูรณ์ คือ เป็นคนดี คนเก่ง และมี
ความสุขอย่างแท้จริง โดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิต   ซึ่งจากการ
ดำเนินงานในปีที่ผ่านมา พบว่า ครู บุคลากร  และนักเรียน เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม อันดีงาม และมีความ
มุง่มั่นในการทำงาน รู้จักเสียสละเพ่ือส่วนรวม และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข  
 ดังนั้น โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม จึงได้ส่งเสริมและพัฒนานักเรียน ให้มีคุณธรรม จริยธรรม เพ่ือให้
สอดคล้องกับอุดมการณ์ และหลักการในการจัดการศึกษา เพ่ือมุ่งให้เกิดคุณลักษณะของคนไทยที่พึงประสงค์ทั้ง
ในฐานะพลเมืองและพลโลก 
 
2. วัตถุประสงค์  

1. เพ่ือสนับสนุนให้นักเรียนตระหนักในหน้าที่ที่รับผิดชอบ คุณธรรม จริยธรรมและวัฒนธรรมอันดีงาม 
2. เพ่ือยกย่องผู้กระทำความดีอันเป็นที่ประจักษ์แก่โรงเรียน 
3. เพ่ือสร้างขวัญกำลังใจ ปลูกจิตสำนึกและกระตุ้นให้นักเรียนมีแบบอย่างที่ดีและมีส่วนร่วมในการ
รณรงค์รักษาและส่งเสริมความดี 



3. กลุ่มเป้าหมาย   
นักเรียนโรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม จำนวน 1033 คน    
 

4. เป้าหมาย 
  เชิงปริมาณ/ผลผลิต (Output)  

        นักเรียนโรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม ได้รับคัดเลือกเป็นนักเรียนดีศรีครอบครัว 
                     และนักเรียนดีศรีคลองใหญ่    
            เชิงคุณภาพ/ผลลัพธ์ (Outcome)  

         นักเรียนโรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคมตระหนักถึงหน้าที่ได้รับผิดชอบ มีคุณธรรม จริยธรรมและ    
           ดำรงไว้ซึ่งวัฒนธรรมที่ดีงาม เป็นแบบอย่างดีที่ในสังคม 

 
5. ขั้นตอนการดำเนินงาน 
     1. เสนอโครงการ 
     2. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 
     3. ดำเนินการตามแผน 
 กิจกรรมที่ 1  นักเรียนดีศรีครอบครัว 

  1. ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานและผู้เกี่ยวข้อง 
  2. จัดทำเกณฑ์และคู่มือบันทึกกิจกรรมการทำความดีของนักเรียน 
  3. ประชาสัมพันธ์กิจกรรมนักเรียนดีศรีครอบครัวหน้าเสาธงและช่องทางอ่ืน ๆ   
4. ประชุมคณะกรรมการเพ่ือคัดเลือกนักเรียนดีศรีครอบครัวจากผลงานของนักเรียน 
5. ประกาศผล และมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนดีศรีครอบครัว 

กิจกรรมที่ 2  นักเรียนดีศรีคลองใหญ่ 
  1. ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานและผู้เกี่ยวข้อง 
  2. จัดทำเกณฑ์และคู่มือบันทึกกิจกรรมการทำความดีของนักเรียน 
  3. ประชาสัมพันธ์กิจกรรมนักเรียนดีศรีครอบครัวหน้าเสาธงและช่องทางอ่ืน ๆ   
4. ประชุมคณะกรรมการเพ่ือคัดเลือกนักเรียนดีศรีครอบครัวจากผลงานของนักเรียน 
5. ประกาศผล และมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนดีศรีคลองใหญ่ 

     4. ประเมินและสรุปผล 



 

กิจกรรมและคำชี้แจง                 
ในการใช้งบประมาณ 

งบประมาณ รวม 
งบประมาณ 

ระยะเวลา
ปฏิบัติงาน 

ผู้รับผิดชอบ 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

1. ข้ันเตรียมการ       

- เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ     1 ต.ค. 63 
นายสมฤทธิ์ ชาญสมร 

และคณะ   

2. ขั้นตอนดำเนินการ       
กิจกรรมที่ 1 นักเรียนดีศรี
ครอบครัว 

  5,340 5,340 
พ.ย.63 -  
ก.ย.64 

นายสมฤทธิ์ ชาญสมร 
และคณะ 

กิจกรรมที่ 2 นักเรียนดีศรี
คลองใหญ่ 

  3,660 3,660 
พ.ย.63 -  
ก.ย.64 

นายสมฤทธิ์ ชาญสมร 
และคณะ 

3. ข้ันตอนการประเมินผล       
วิธีการประเมิน 
    - เอกสารหลักฐานการ
พิจารณานักเรียนดีศรี
ครอบครัว และนักเรียนดีศรี
คลองใหญ่  

    30 ส.ค. 64 
นายสมฤทธิ์ ชาญสมร 

และคณะ   

 

กิจกรรม จำนวน รายการ 
ราคา / หน่วย 

(บาท) 
จำนวนเงิน 

(บาท) 
กิจกรรมที่1 นักเรียนดีศรี
ครอบครัว 

18 อัน - กรอบเกยีรติบัตร ขนาด A4  
- กระดาษการ์ด มุมทอง 180 แกรม  
( 50 แผ่น) 

280 
300 

5,040 
300 

กิจกรรมที่ 2 นักเรียนดีศรี
คลองใหญ่ 

12 อัน กรอบเกียรติบัตร ขนาด A4 
- กระดาษการ์ด มุมทอง 180 แกรม  
( 50 แผ่น) 

280 
300 

3,360 
300 

รวมทั้งสิ้น 9,000.- 
  

6. ระยะเวลาและสถานที่ดำเนินการ 
 วันที่ 1 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ถึง วันที่ 20 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2564 

สถานที่ดำเนินการ  โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม  
 
7. งบประมาณ 
          9,000 บาท 
 



8. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
ปัจจัยความเสี่ยง    

การจัดทำข้ันตอนการประเมินนักเรียนในแต่ละกิจกรรม 
แนวทางการบริหารความเสี่ยง   

  ปรึกษาคณะผู้บริหารโรงเรียน 
 
9. ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 
 

ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
ผลผลิต (Output) 
นักเรียน เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม 
อันดีงาม เป็นคนดีของครอบครัว 
ร้อยละ 65 

1. พิจารณาแบบรายงานผลการ 
ประเมินกิจกรรม 
2. พิจารณาจากพฤติกรรมนักเรียน 

รายงานแบบประเมิน 
และแบบสังเกต 

ผลลัพธ์ (Outcome) 
นักเรียน ครูและบุคลากร โรงเรียน
คลองใหญ่วิทยาคมทุกคน ได้รับการ
พัฒนาให้เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม 
ดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง และเป็นคนดีของ
ครอบครวั 

1. พิจารณาแบบรายงานผลการ 
ประเมินกิจกรรม 
2. พิจารณาจากพฤติกรรมนักเรียน 
 

รายงานแบบประเมิน 
และแบบสังเกต 

 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
1. นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา  มีคุณธรรม จริยธรรม อันดีงาม 
2. นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความมุ่งมั่นในการทำงาน รู้จักเสียสละ เพื่อส่วนรวม และ 
อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข ตามหลักการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง                                                                               

 
 
ลงชื่อ.............................................ผู้เสนอโครงการ         ลงชื่อ...........................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
          (นายสมฤทธิ์ ชาญสมร)                     (นางสาวปริศนา  พิมพ์ช่วย) 
         ครู                           หัวหน้างานแผนงาน       
                   
                           
ลงชื่อ...........................................ผู้เห็นชอบโครงการ       ลงชื่อ............................................. ผู้อนุมัติโครงการ 
   (นางกัญณิญาพัทน์  มนตรีวงษ์)                                       (นายสำเนา  บุญมาก) 
     หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทัว่ไป                                ผู้อำนวยการโรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม 



ปฏิทินการปฏิบัติงาน 
โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม  และค่านิยมท่ีพึงประสงค์ในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2564 

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป  โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม 
ที ่ รายการ / กิจกรรมสำคัญ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1. เขียนโครงการ 20 ส.ค. 2563 นายสมฤทธ์ิ ชาญสมร และคณะ 

2. เสนอโครงการ 1 ก.ย. 2563 นายสมฤทธ์ิ ชาญสมร และคณะ 

3. แต่งตั้งคณะกรรมการ 3 ก.ย 2563 นายสมฤทธ์ิ ชาญสมร และคณะ 

4. ประชุมคณะกรรมการ 5 ก.ย 2563 นายสมฤทธ์ิ ชาญสมร และคณะ 

5. กำหนดปฏิทนิ 10 ต.ค 2563 นายสมฤทธ์ิ ชาญสมร และคณะ 

6. ดำเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการ ดังนี้ 
กิจกรรมที่ 1  นักเรียนดี ศรีครอบครัว   
   

กิจกรรมที่ 2  นักเรียนดี ศรีคลองใหญ่ 

 
พ.ย.63 – ส.ค. 64 

 

พ.ย.63 – ส.ค.64 

 
 
นายสมฤทธ์ิ ชาญสมร และคณะ 

7. ประเมินผล 10 ส.ค. 2564 นายสมฤทธิ์ ชาญสมร และคณะ 

8. สรุปรายงานผล 20 ส.ค. 2564 นายสมฤทธ์ิ ชาญสมร และคณะ 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


