
                                           โครงการที่ 14 
 
ชื่อโครงการ    โรงเรียนคุณธรรม 
สนองยุทธศาสตร์    ที่ 1 จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
กลยุทธ์ข้อที่ 4      พัฒนาผู้เรียนด้านคุณธรรม จริยธรรม ปลอดยาเสพติดและอบายมุข   
                              อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างเป็นสุข ตามวิถีความพอเพียง    
ลักษณะโครงการ      โครงการใหม่ โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบ  นายจงจิตร   คิดโสดา   
ระยะเวลาด าเนินการ มิถุนายน  2563 
งบประมาณ  50,000   บาท 

  

1. หลักการและเหตุผล  
      ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ   ได้เน้นถึงการบูรณาการความรู้และคุณธรรม
เข้าด้วยกันเพ่ือให้เอ้ือต่อการพัฒนาผู้เรียนทั้งในด้านความรู้  ทักษะใฝ่รู้  การแก้ปัญหา การรับฟังความเห็นผู้อ่ืน 
(ให้รู้จักรับฟังความเห็นผู้อ่ืน/รับฟังอย่างมีวิจารณญาณ) มีคุณธรรม  จริยธรรมและความเป็นพลเมืองดี  โดยเน้น
ความร่วมมือระหว่างผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งในและนอกโรงเรียน  ดังนั้นในส่วนของการปลูกฝังคุณธรรมซึ่งเชื่อมโยงถึงเรื่อง
การปฏิบัติธรรมของบุคลากรและนักเรียนนักศึกษาอย่างต่อเนื่อง  เน้นการปลูกฝังเรื่องการมีวินัย  การแบ่งหน้าที่
การท างาน  จิตอาสา  การช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน  ความเสียสละ ความเสมอภาคหญิง – ชาย  ตั้งแต่เล็กๆ  

     โรงเรียนโพนงามศึกษา  ได้ตระหนักในนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งเน้นการเร่งพัฒนาคุณภาพ 
การศึกษา  เรียนไม่ใช้เพื่อสอบ  แต่เรียนให้ได้ทักษะชีวิต  อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข  โดยได้ด าเนินตามค่านิยม
หลักของคนไทย 12 ประการ   การปลูกฝังคุณธรรม  จริยธรรม  และสนับสนุนการจัดกิจกรรมต่างๆด้านการ
เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมในสถานศึกษา  โดยเฉพาะโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขที่
โรงเรียนด าเนินการตลอดมา    ดังนั้นเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการด าเนินโครงการโรงเรียนคุณธรรม จริยธรรม
ในสถานศึกษา ในปีการศึกษา  2561  โรงเรียนโพนงามศึกษาจึงได้ด าเนินการจัดท าโครงการโรงเรียนคุณธรรมขึ้น  
 

2. วัตถุประสงค์ 
  1. เพ่ือให้นักเรียน  ครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณธรรม  จริยธรรม มีระเบียบวินัย มีค่านิยม 
ที่ดี มีจิตสาธารณะ และมีความสุข เป็นคนเก่งที่มีทักษะความรู้ ความสามารถและพัฒนาตนเองได้ต่อเนื่อง 
  2. เพ่ือส่งเสริมให้มีกิจกรรมการเรียนการสอนทั้งในและนอกห้องเรียนที่สอดแทรกคุณธรรม  
จริยธรรม  ความมีวินัย  จิตสาธารณะ รวมทั้งเร่งสร้างสภาพแสดล้อมภายในและโดยรอบสถานศึกษาให้ 
ปลอดจากอบายมุขอย่างจริงจัง 
  3. เป็นแหล่งเรียนรู้ให้แก่นักเรียน  ชุมชนได้เห็นคุณค่าและเพ่ือสร้างความตระหนักและความ 
เข้าใจในเรื่องโรงเรียนคุณธรรม  
3. เป้าหมาย  
  3.1 ด้านปริมาณ 
     3.1.1 ผู้บริหาร  ครูและบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนในโรงเรียนโพนงามศึกษาทุกคน 



มีคุณธรรม จริยธรรม  มีระเบียบวินัย  มีจิตสาธารณะ และมีความสุขห่างไกลจากอบายมุข ร้อยละ 90 
  3.2 ด้านคุณภาพ 
     3.2.1  ผู้บริหาร  ครูและบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนร้อยละ 90   มีความตระหนัก   
และความเข้าใจ  มีระเบียบวินัย  มีจิตสาธารณะ ในการด าเนินงานพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม 
 
 4. สถานทีด่ าเนินการ 
 โรงเรียนโพนงามศึกษา   ต าบลโพนงาม   อ าเภออากาศอ านวย   จังหวัดสกลนคร 
 
5.  ระยะเวลาด าเนินการ 
   เริ่มตั้งแต่วันที่  1  ตุลาคม  2562 – 30  กันยายน  2563 
 
6. กิจกรรม/วิธีด าเนินการ 

กิจกรรม/วิธีด าเนินการ ระยะเวลา หมายเหตุ 
1. กิจกรรมอบรมนักเรียนแกนน าโรงเรียนคุณธรรม 9 มิถุนายน 2563  
2. กิจกรรมอบรมคุณธรรมประจ าสัปดาห์ พ.ค. 2563 – ก.ย. 2563  
3. การประกวดห้องเรียนคุณธรรมระดับชั้นเรียน ก.พ. 2563 

ส.ค. 2563 
ภาคเรียนที่ 2/62 
ภาคเรียนที่ 1/63 

4. การประกวดโครงงานคุณธรรมระดับ สพม. 20 กันยายน  2563   
 
7. รายละเอียดกิจกรรมและค าชี้แจงงบประมาณ 

กิจกรรม งบประมาณ รวม ระยะเวลาด าเนินงาน 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสด ุ

1. กิจกรรมอบรมนักเรียนแกนน า
โรงเรียนคุณธรรม 

3,000 17,000 5,000 25,000  มิถุนายน 2563 

2. อบรมคุณธรรมประจ าสัปดาห์ 10,000 - - 10,000 ตลอดปีการศึกษา 
3. ประกวดห้องเรียนคุณธรรม 8,000 - 2,000 10,000  
2. การประกวดโครงงานคุณธรรม
ระดับ สพม. 

5,000 - - 5,000 20 กันยายน  2563  

รวม 50,000   
 
 
 
 
 
 



8. การประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 

1. ร้อยละ 95 ของห้องเรียน 
เข้าใจแนวทางการด าเนินงาน
โครงงานคุณธรรม 
2. ร้อยละ 95  ของนักเรียน
ด าเนินโครงงานคุณธรรมได้  
 

- การสังเกต 
- แบบสอบถามความพึงพอใจ 
- การสัมภาษณ์ 
 

- แบบประเมินโครงงาน 
- แบบประเมินความพึงพอใจ 
- แบบสัมภาษณ์ 

 
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. ผู้บริหาร  ครูและบุคลากรทางการศึกษา  นักเรียนโรงเรียนโพนงามศึกษามีคุณธรรม  จริยธรรม  มี
ระเบียบวินัย  มีจิตสาธารณะ  และมีความสุข  ร้อยละ 95 

2. ผู้บริหาร  ครูและบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนโรงเรียนโพนงามศึกษามีความรู้และตระหนักใน
เรื่องแนวทางการจัดท าโครงงานโรงเรียนคุณธรรม 

 
 

  
ลงชื่อ........................................................... 

 ( นายไพฑูรย์     โคตรชมภู )  
งานพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน 

 ผู้เสนอโครงการ 
 

 
ลงชื่อ...........................................................  

     (นายนีรภัย      คิดโสดา) 
 หัวหน้ากลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน 

 ผู้เห็นชอบโครงการ 
 

 
 

ผลการพิจารณาโครงการ 
                                               อนุมัติ    
                                                    ไม่อนุมัติ เนื่องจาก.................................................... 
 
                                     ลงชื่อ......................................... ผู้อนุมัติโครงการ 
                                            ( นายจ ารัส     พิมพา ) 
                                     ผู้อ านวยการโรงเรียนโพนงามศึกษา 
 
 
 
 
 



 
 


