
 

 
 
ช่ือโครงการ    โรงเรียนคุณธรรม   
สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษา มาตรฐานท่ี 1 ดานคุณภาพผูเรียน        
                            ขอท่ี 1.2  คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูเรียน 
     1) การมีคุณลักษณะและคานิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากำหนดโดยไมขัดกับกฎหมายและ

วัฒนธรรมอันดีของสังคม 
                    2) ความภูมิใจในทองถ่ินและความเปนไทย 
              3) การยอมรับท่ีจะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย 

4) สุขภาวะทางรางกายและลักษณะจิตสังคม 
กลุมงานท่ีรับผิดชอบ กจิการนักเรียน 
ผูรับผิดชอบโครงการ     นางสาวปรียาภรณ   วังมวงแงว 
ลักษณะโครงการ   โครงการตอเนื่อง     โครงการใหม        
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ธันวาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 
สนองกลยุทธโรงเรียน ประเด็นกลยุทธท่ี  2.  ปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรมและคานิยมท่ีพึงประสงคของผูเรียน 
****************************************************************************************************** 

1. หลักการและเหตุผล 
  จากวิสัยทัศนของโรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม มุงสงเสริมใหโรงเรียนเปนสังคมแหงการเรียนรู                   
ท่ีพัฒนาผูเรียนใหมีความรูทักษะตามหลักสูตรสถานศึกษา มีคุณธรรม จริยธรรม เปนคนดี มีน้ำใจ ภายใตบรรยากาศ 
ท่ีเอื้อตอการเรียนรู ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนจึงมุงสงเสริมอัตลักษณดานคนดี มีน้ำใจ                
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ภายใตเงื่อนไข “มีความรู คูคุณธรรม” ใหแกนักเรียน และนอกจากนี้หลักสูตร
ยังไดกำหนดคุณลักษณะท่ีพึงประสงคตามหลักสูตร 8 ประการ ท่ีเนนการอยูอยางพอเพียง ซึ่งในการสงเสริม
คุณลักษณะดังกลาว  โดยมีการบูรณาการรวมกับกิจกรรม 1.โรงเรียนวิถีพุทธ 2.โรงเรียนสีขาว 3.โรงเรียนสุจริต                
โดยแตละโครงการ เชน 1.โรงเรียนวิถีพุทธ จะมีแนวการเรียนการสอนระบบปกติท่ัวไปท่ีนำหลักธรรมพระพุทธศาสนา
มาใชหรือประยุกตในการพัฒนาเด็กโดยเนนกรอบการพัฒนาตามหลักไตรสิกขา (ศีล สมาธิ ปญญา) ซึ่งเปนการฝกหัด
อบรม เพื่อพัฒนากาย ความประพฤติ จิตใจ และปญญาอยางบูรณาการ ศีล คือ การมีวินัยในการดำเนินชีวิตท่ีดีงาม
ตอตัวเองและผูอื่น สมาธิ คือ มุงพัฒนาจิตใจใหเขมแข็งอยางมีคุณภาพ ปญญา คือ การมีความรูท่ีถูกตอง มีศักยภาพ
ในการคิดและแกปญหา 2.หองเรียนสีขาว ศูนยปฏิบัติการตอสูเพื่อเอาชนะยาเสพติดกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อให
เยาวชนของประเทศไทยเปนเยาวชนท่ีมีความรู ควบคูดวยคุณธรรม ไมฝกใฝอบายมุข และสรางปญหาใหกับสังคม 
สามารถดำรงตนอยูในสังคมไดอยางมีความสุขเปนพลเมืองท่ีมีคุณภาพพัฒนาประเทศไทยใหเจริญรุงเรืองตอไป       
3.โรงเรียนสุจริต ความซื่อสัตยสุจริต คือ การยึดมั่นในความสัตยจริงและในส่ิงท่ีถูกตองดีงาม มีความซื่อตรง และมี
เจตนาท่ีบริสุทธิ์ ปฏิบัติตอตนเองและผูอื่นโดยชอบ ไมคดโกง การนำไปใช พูดความจริง ไมลักขโมย ทำตัวเปนท่ี
นาเช่ือถือทำตามสัญญา ตรงไปตรงมา กลาเปดเผยความจริง รูจักแยกแยะประโยชนสวนตัวสวนรวมจำเปนตองมี
โครงการและกิจกรรมท่ีหลากหลายและครอบคลุมในการพัฒนาคุณลักษณะดังกลาวโรงเรียนจึงไดจัดทำโครงการนี้ข้ึน 
 

2. วัตถุประสงคของโครงการ  
     1. เพื่อสงเสริมใหนักเรียนมี คุณลักษณะและคานิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากำหนด รอยละ 95  
              2. เพื่อสงเสรมิใหนักเรียนมีความภาคภูมิใจในทองถ่ินและความเปนไทย รอยละ 95 

แบบเสนอโครงการ โรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม 
ปงบประมาณ  2564 

 



 

              3. เพื่อสงเสริมและสนับสนุนใหผูเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษานอมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใชในการดำรงชีวิตอยางเหมาะสมรอยละ 95  
 
      3. เปาหมายของโครงการ  

3.1 เปาหมายเชิงปริมาณ  
3.1.1. นักเรียนรอยละ 95 มีคุณลักษณะและคานิยมท่ีพึงประสงคตามท่ีสถานศึกษากำหนด 

 3.1.2  นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษารอยละ 95  นอมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใชในการดำรงชีวิตอยางเหมาะสม  

3.2 เปาหมายเชิงคุณภาพ 
    3.2.1 นักเรียนมีการดำเนินงานคุณลักษณะท่ีพึงประสงคตามท่ีสถานศึกษากำหนดในระดับดีข้ึนไป 

  3.2.2 นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษานอมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการ
ดำรงชีวิตอยางเหมาะสมระดับดีมาก 

4 กิจกรรม/ข้ันตอนการดำเนินงาน 
ท่ี กิจกรรม/ข้ันตอนการดำเนินงาน(PDCA) ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 
1 ข้ันเตรียมการ (Plan) 

- ศึกษากิจกรรม/ช้ีแจง ประชุมหารือผูเกี่ยวของ
เพื่อวางแผนขับเคล่ือนกิจกรรม 

ธ.ค.2563 นางสาวปรยีาภรณ 
วังมวงแงว 

2 ข้ันดำเนินการ  (Do) 
- ติดตอประสานงาน กับนักเรียนแตละหองโดย
ใหตัวแทนแตละหองมารวมประชุม เพื่อกำหนด
หัวขอโครงการของแตละหอง 
- จัดกิจกรรมคายคุณธรรม 
- นำเสนอกิจกรรมของแตละหอง 

ก.ค.2564 นางสาวปรยีาภรณ 
วังมวงแงว 

3 ข้ันประเมินผล (Check) 
-สรุปประเมินผลกิจกรรมท่ีไดดำเนินมาของแต
ละหอง 
- สังเกตจากการมีสวนรวมของนักเรียน 

ส.ค.2564 นางสาวปรยีาภรณ 
วังมวงแงว 

4 ข้ันปรับปรุงพัฒนา (Action) 
-รายงานผลกิจกรรมโครงการโรงเรียนคุณธรรม 

ก.ย.2564 นางสาวปรยีาภรณ 
วังมวงแงว 

5 งบประมาณท่ีใช 
 ใชงบประมาณจากเงินอุดหนุน     กิจกรรมการเรียนการสอน  …………………………………….. บาท  

                          กิจกรรมพัฒนาผูเรียน ……………………………………………. บาท 
           เงินนอกงบประมาณ…………………………………………..…… บาท 

งบประมาณท้ังสิ้น ………2,000………..บาท โดยมีรายละเอียด ดังตอไปนี ้

กิจกรรม 
เงินงบประมาณ เงินนอก

งบประมาณ 

รวม 
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ/

ครุภัณฑ 
รวม 

1.คาบำรุงทำกิจกรรม 9 
หอง 

 900  900   

2.คาฟวเจอรบอรดฉลุ
ลาย 60x120 ซม. 

  855 855   



 

3.คาของรางวัล 245   245   
รวม 245 900 855 2,000   

 
6 การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เคร่ืองมือวัดและประเมินผล 

1.นักเรียนรอยละ 95 มีคุณธรรม จริยธรรม
และคานิยมท่ีพึงประสงคของผูเรียนในระดับ
ดีมาก 

การสอบถาม/การสัมภาษณ แบบสอบถาม/แบบสัมภาษณ 

2.นักเรียนรอยละ 95 พอใจในการจัด
โครงการโรงเรียนคุณธรรม เปนไปตาม
เกณฑไดระดับดีมาก 

การสอบถาม/การสัมภาษณ แบบสอบถาม/แบบสัมภาษณ 

3. นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา
เข า ใจ  แล ะน อ ม น ำห ลั กป รั ชญ าขอ ง
เศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการดำรงชีวิต
อยางเหมาะสมระดับดีมาก         

การสอบถาม/การสัมภาษณ แบบสอบถาม/แบบสัมภาษณ 

 
7 ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

1.  นักเรียนมี คุณลักษณะและคานิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากำหนด 
2. นักเรียนมีความภาคภูมิใจในทองถ่ินและความเปนไทย 
3. นักเรียนมีมีการยอมรับท่ีจะอยูรวมกนับนความแตกตางและหลากหลาย 
4. นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาเขาใจ และนอมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการ

ดำรงชีวิตอยางเหมาะสมระดับดีมาก         
 
 
 
ลงช่ือ................................................ผูรับผิดชอบโครงการ   ลงช่ือ................................................ผูเห็นชอบโครงการ 
     (นางสาวปรียาภรณ  วังมวงแงว)              (นายสาคร   แวนนันท) 
         ตำแหนง    ครู                 หัวหนางานแผนงาน 
 
 
ลงช่ือ................................................ผูเห็นชอบโครงการ    ลงช่ือ................................................ผูอนุมัติโครงการ 
          (นายสุพรรณ  จันทาพูน)                                     (นางสาวปทุมรัตน  คำแสน)  
รองผูอำนวยการโรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม                     ผูอำนวยการโรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายการวัสดุอุปกรณโครงการโรงเรียนคุณธรรม 
กิจกรรม รายการ จำนวน ราคาตอหนวย ราคารวม 

1.ข้ันเตรียมการ (Plan) 
- ศึกษากิจกรรม/ช้ีแจง 
ประชุมหารือผูเกี่ยวของ
เพื่อวางแผนขับเคล่ือน
กิจกรรม 
 
2.ข้ันดำเนินการ  (Do) 
- ติดตอประสานงาน กบั
นักเรียนแตละหองโดยให
ตัวแทนแตละหองมารวม
ประชุม เพื่อกำหนดหัวขอ
โครงการของแตละหอง 
- จัดกิจกรรมคาย
คุณธรรม 
- นำเสนอกิจกรรมของแต
ละหอง 
 
3.ข้ันประเมินผล (Check) 
-สรุปประเมินผลกิจกรรม
ท่ีไดดำเนินมาของแตละ
หอง 
- สังเกตจากการมีสวน

คาบำรุงการทำ
กิจกรรม9หอง 

 

9 หอง 100 900 

คาฟวเจอรบอรดฉลุ
ลาย 60x120 ซม. 

 

9 แผน 95 855 

คาของรางวัล 
 

  245 

    



 

รวมของนักเรียน 
 
4.ข้ันปรับปรุงพัฒนา 
(Action) 
-รายงานผลกิจกรรม
โครงการโรงเรียน
คุณธรรม 

รวม    2,000 
 


