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ชื่อโครงการ : โรงเรียนคุณธรรม
ความสอดคล้องตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของสพฐ. : นโยบายที่ 1,4
ความสอดคล้องตามกลยุทธ์โรงเรียน : กลยุทธ์ที่ 4,9
ผู้รับผิดชอบ : นางประภากร พรหมโสภา, นางสุขพรรณ พลวิชิต , นางสาวจิตรลดา ยุงไธสง
ระยะเวลา : มิถุนายน 2563 , มีนาคม 2564
สถานที่
: โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา อาเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
งบประมาณ : 10,000 บาท
ลักษณะโครงการ :  โครงการใหม่  โครงการต่อเนื่อง
Plan (P)
1. หลักการและเหตุผล
โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.เป็นการดาเนินงานเพื่อสืบสานพระราชปณิธานเดินตามรอย
เบื้องพระยุคลบาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชตามพระราชประสงค์ของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวง ศึกษาธิการ ได้มอบหมายให้รัฐมนตรี
ช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ดาเนินงานตามนโยบายภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ชาติเกี่ยวกับเรื่องคุณธรรม
โดยร่วมหารือกับสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในฐานะผู้รับผิดชอบการจัดการศึกษาสาหรับ
เยาวชนส่วนใหญ่ของประเทศ ให้เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ อีกทั้งรับผิดชอบในการจัดการศึกษาเพื่อให้เยาวชน
ทุกคน มีความรู้ ความสามารถ เป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุข ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ
โดยผลการหารือสรุปได้ว่าการพัฒนาคุณธรรมให้กับเยาวชนของชาติจาเป็นต้องดาเนินการ จัดทา “โครงการ
โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.” เพื่อพัฒนาโรงเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้นักเรียน ครู ผู้บริหาร
และบุคลากรทางการศึกษาตระหนักรู้ เข้าใจ และมีกระบวนการคิด อย่างมีเหตุผลซึมซับคุณค่าแห่งคุณธรรม
ความดีอย่างเป็นธรรมชาติ และสร้างความรู้สึกผิดชอบชั่วดี รวมทั้งสร้างเครือข่ายชุมชนองค์กรแห่งคุณธรรม
โดยประสานความร่วมมือจากหน่วยงาน และ องค์กรที่ท้างานด้านคุณธรรมอย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน รูปแบบ
ของโรงเรียนคุณธรรมนั้น เป็นเรื่องที่ไม่ซับซ้อนและทาได้ง่าย เป็นการลงทุนต่า แต่ได้กาไรมาก และสามารถ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของนักเรียนได้จริง โดยหลักการของโรงเรียนคุณธรรมสามารถน้าไปใช้ได้กับโรงเรียน
ในทุกศาสนาไม่ผูกขาดกับศาสนาใดศาสนาหนึ่งเปรียบเสมือนเป็นคุณธรรมสากล ที่จะช่วยให้พฤติกรรม
ที่ไม่พึงประสงค์ในโรงเรียน “ลดลง” และ ส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรมที่พึงประสงค์ “เพิ่มขึ้น” ซึ่งนับเป็น
การพัฒนาเยาวชน ผู้ปกครองและชุมชน ได้อย่างยั่งยืน
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษาได้เข้าร่วมโครงการโรงเรียนคุณธรรมสพฐ.เพื่อสืบสานพระราชปณิธาน
เดินตามรอยเบื้องพระยุคลบาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ตามพระราชประสงค์
ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10 ซึ่งได้ดาเนินการต่อเนื่องมา 2 ปีการศึกษาในระดับโรงเรียน ขยายสู่ระดับ
มัธยมศึกษาปีที่1-6 ดังนั้นจึงขยายผลการดาเนินงานโรงเรียนคุณธรรมลงสู่นักเรียนในทุกห้องเรียน
ให้มีการพัฒนาคุณธรรมอย่างต่อเนื่องและให้เกิดผลกับนักเรียนมากขึ้นตามลาดับ
2. วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อสืบสานรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทย
2. เพื่อเป็นการปลูกฝังจิตใจและความศรัทธาของครูและนักเรียนให้ยึดมั่นในพระพุทธศาสนา
3. เพื่อสร้างและขยายเครือข่ายแกนนานักเรียนโรงเรียนคุณธรรมลงสู่ห้องเรียน
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3. เป้าหมาย :
ด้านปริมาณ
1. นักเรียน และครูร้อยละ 80 เข้าร่วมกิจกรรม สืบสานงานบุญกลางพรรษา 1วัด 1 ระดับ
2. นักเรียนร้อยละ 80 ที่ผ่านการอบรมการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
ด้านคุณภาพ
ด้านคุณภาพผู้เรียน
1. นักเรียนได้เรียนรู้การเป็นคนดีของสังคม ผ่านการอบรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
2. นักเรียนเป็นแกนนาด้านคุณธรรม มีคุณธรรมจริยธรรม และมีจิตอาสาสร้างประโยชน์
แก่สังคม
ด้านการเรียนการสอน
1. นักเรียนได้ผ่านการฝึกฝนให้ดารงตนเป็นคนดี มีวินัยและความรับผิดชอบต่อหน้าที่
2. นักเรียนมีทักษะชีวิตด้านคุณธรรม จริยธรรม เอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ในรายวิชาอื่นๆ
4. กิจกรรมในโครงการ
กิจกรรมหลัก
วัตถุประสงค์เฉพาะ
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1 กิจกรรมสืบสานงานบุญ -ครูและนักเรียนร่วมกิจกรรมสืบสาน
ครูและนักเรียน ร้อยละ 80
กลางพรรษา 1วัด 1 ระดับ รักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม ร่วมกิจกรรมสืบสานรักษา
ของไทย และสืบทอดพิธีกรรมทางศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม
ของท้องถิ่น
ของไทย และสืบทอดพิธีกรรม
- เพื่อให้ครูและนักเรียนได้รับการปลูกฝัง ทางศาสนาของท้องถิ่น
จิตใจและความศรัทธา ยึดมั่นใน
พระพุทธศาสนา
2. พัฒนาคุณธรรม
-เพื่อให้นักเรียนได้รับการพัฒนาคุณธรรม - นักเรียนร่วมกิจกรรมอบรม
จริยธรรม
จริยธรรมต่อเนื่องและฝึกฝนตนจนติด
คุณธรรมจริยธรรมต่อเนื่องสามารถ
เป็นนิสัย
ดารงตนเป็นคนดี มีวินัยและความ
รับผิดชอบต่อหน้าที่
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DO (D)
5. วิธีการดาเนินงาน
1) ประชุมวางแผนการดาเนินงานโครงการ
2) จัดทาโครงการ
3) เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ และผู้บริหารสถานศึกษาอนุมัติโครงการ
4) แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน
5) ประชุมคณะกรรมการดาเนินงาน
6) ดาเนินการตามแผนการดาเนินการในโครงการที่วางไว้ และติดตามการดาเนินงานเป็นระยะๆ
- กิจกรรมสืบสานงานบุญกลางพรรษา 1 วัด 1 ระดับ ดาเนินการดังนี้
กิจกรรมหลัก
1 ประชุมชี้แจงทาความเข้าใจกิจกรรม
ในโครงการ
2. ถวายภัตตาหารเพลวัดศรีสุมังค์

ระยะเวลาดาเนินงาน
สิงหาคม 2563

ผู้รับผิดชอบ
-ผู้บริหาร
-ผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนคุณธรรม

กาหนดวัน ตามความ
ต้องการของแต่ละระดับ

คณะครูระดับ ม. 1

3. ถวายภัตตาหารเพลวัดแจ้งแสง
อรุณ และ ฟังพระธรรมเทศนา

กาหนดวัน ตามความ
ต้องการของแต่ละระดับ

คณะครูระดับ ม. 2

4. ถวายภัตตาหารเพลวัดโพธิชัย

กาหนดวัน ตามความ
ต้องการของแต่ละระดับ

คณะครูระดับ ม. 3

กาหนดวัน ตามความ
ต้องการของแต่ละระดับ

คณะครูระดับ ม. 4

กาหนดวัน ตามความ
ต้องการของแต่ละระดับ

คณะครูระดับ ม. 5

7. ถวายภัตตาหารเพลวัดป่าสุทธาวาส กาหนดวัน ตามความ
ต้องการของแต่ละระดับ
และฟังพระธรรมเทศนา

คณะครูระดับ ม. 6

และฟังพระธรรมเทศนา

และฟังพระธรรมเทศนา
5. ถวายภัตตาหารเพลวัดพระธาตุ
เชิงชุมวรวิหารและฟังพระธรรมเทศนา
6. ถวายภัตตาหารเพลวัดพระธาตุดุม
และฟังพระธรรมเทศนา

- กิจกรรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
1. อาราธนาพระสงฆ์มาให้การอบรมจริยธรรมนักเรียน ทุกระดับชั้น อย่างน้อย ภาคเรียนละ 1ครั้ง

358

2. ส่งเสริมกิจกรรมต่างๆในวันสาคัญทางพระพุทธศาสนา และเทศกาลสาคัญในท้องถิ่น เช่น วัน
มาฆบูชา วันวิสาขบูชา อันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา วันออกพรรษา บุญประเพณีต่างๆ
3. ส่งเสริมให้มีชมรม “สานต่อความดีตามวิถีชาวพุทธ” จัดดอกไม้ถวายวัดพระธาตุดุม หอ
พระพุทธรูป ในทุกๆวันพระ (ใช้งบประมาณจากการบริจาคขยะรีไซเคิล)
7) ประเมินผลการดาเนินงาน
8) สรุปและรายงานผล
6. ระยะเวลาดาเนินการ :
ที่

ขั้นตอนการดาเนินงาน

1

4

ประชุมวางแผนการดาเนินงานโครงการ
จัดทาโครงการ
เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ และผู้บริหาร
สถานศึกษาอนุมัติโครงการ
แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน

5

ประชุมคณะกรรมการดาเนินงาน

6

สืบสานงานบุญกลางพรรษา 1 วัด 1 ระดับ

2
3

7
8

ระยะเวลาดาเนินการ
พ.ศ.2563
พ.ศ.2564
ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.
17
20
24

พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม (คนดีศรีสกลพัฒน์)
ถวายเทียนพรรษา (โรงเรียน)
ประเมินผลการดาเนินงาน
สรุปและรายงานผล

7. งบประมาณที่ได้รับทั้งสิ้น : 10,000 บาท
- เงินอุดหนุนรายหัว ...........-............
บาท
- เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 10,000 บาท
- อื่นๆ ............................ บาท

1830
1830

3
3

30

28
28
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ที่

กิจกรรม/รายการ

1 กิจกรรมสืบสานงานบุญกลางพรรษา 1
วัด 1 ระดับ
-ค่าจ้างทาอาหารถวายพระ
2 กิจกรรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
-ค่าวัสดุ (เทียนพรรษา)
-เงินรางวัลนักเรียน(คนดีศรีสกลพัฒน์)
รวม

เงินงบประมาณ
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ

รวม

เงินนอก
งบประมาณ

รวม

6,000

6,000

2,000

4,000
2,000

10,000

10,000

8. สถานที่ดาเนินการ : โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ : นางประภากร พรหมโสภา, นางสุขพรรณ พลวิชิต , นางสาวจิตรลดา ยุงไธสง
10. บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : กลุ่มงานบริหารบริหารทั่วไป กิจการนักเรียน บริหารวิชาการ
แผนงานและงบประมาณ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

Check (C)
11. การประเมินผล : แบบประเมินโครงงาน รายงานผลการดาเนินงาน

Act (A)
12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
12.1 ผลลัพธ์
1. นักเรียน ร้อยละ 80 ได้รับการอบรมพัฒนาให้มีศักยภาพความเป็นผู้นาทางคุณธรรม
2. ครูและนักเรียน ร้อยละ 95 มีส่วนร่วมในการสืบสานงานบุญประเพณีในท้องถิ่น
12.2 ผลผลิต
1. ครูและนักเรียนเป็นผู้ยึดมั่น ศรัทธาในพระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนเองนับถือ
2. ครูและนักเรียน มีคุณธรรมจริยธรรมที่ดีงาม เป็นแบบอย่างที่ดีได้
12.3 ผลกระทบ (ด้านบวก)
1. นักเรียนสามารถเป็นแบบอย่างการทาความดีให้กับเพื่อนนักเรียนคนอื่น
2. นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรงจากการลงมือปฏิบัติ เกิดเป็นทักษะในการเรียนรู้ที่สามารถนาไป
ปรับใช้ในวิชาอื่นๆได้
3. นักเรียนได้รับรางวัลการทาความดีในระดับต่างๆ อันเป็นการส่งเสริมให้กาลังใจการการทาความดี
จนเป็นนิสัยที่ถาวร และยั่งยืน
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13.  อุดหนุนรายหัว  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

 อื่นๆ........................................

ผู้เสนอโครงการ

ผู้เห็นชอบโครงการ

(นางประภากร พรหมโสภา)
ตาแหน่ง ครู

(นายกฤษฎา ศรีพานิชย์)
รองผู้อานวยการโรงเรียนฝ่ายกลุ่มงานกิจการนักเรียน

 เห็นควรอนุมัติ

 เห็นควรอนุมัติ

(นางวรงค์นุช ก้อนตาล)
หัวหน้างานแผนงานงบประมาณ

(นายณัฐพนธ์
หล้าชาญ)
รองผู้อานวยการฝ่ายอานวยการแผนงานงบประมาณ

 อนุมัติ

ไม่อนุมัติ เพราะ..........................................

(นายบดินทร์ นารถโคษา)
ผู้อานวยการโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา

