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ชื่อโครงการ  :  ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน  
ความสอดคล้องตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)   มาตรฐานที่ 1  ข้อที่ 1.2  
ความสอดคล้องตามนโยบายและกลยุทธ์ของสพฐ. : นโยบายด้านที่  3 
ความสอดคล้องกับกลยุทธ์ของโรงเรียน : กลยุทธ์ที่ 2 
ความสอดคล้องกับกลยุทธ์ระดับแผนงาน : ข้อที่ 2.5, 2.9, 2.13 
ผู้รับผิดชอบ  :  นางประภากร   พรหมโสภา  
ระยะเวลา  :  มิถุนายน 2564 ,  มีนาคม 2565 
สถานที ่   :  โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา  อำเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร 
งบประมาณ :  16,000  บาท 
ลักษณะโครงการ :    โครงการใหม่    โครงการต่อเนื่อง  

Plan (P) 
1. หลักการและเหตุผล 

 โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.เป็นการดำเนินงานเพื่อสืบสานพระราชปณิธานเดินตามรอยเบื้องพระ
ยุคลบาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชตามพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู ่หัวรัชกาลที ่ 10 ซึ ่งรัฐมนตรีว ่าการกระทรวง ศึกษาธิการ  ได้มอบหมายให้ร ัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ ดำเนินงานตามนโยบายภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ชาติเกี่ยวกับเรื่องคุณธรรมโดยร่วมหารือ
กับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในฐานะผู้รับผิดชอบการจัดการศึกษาสำหรับเยาวชนส่วน
ใหญ่ของประเทศ   ให้เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ อีกทั้งรับผิดชอบในการจัดการศึกษาเพื่อให้เยาวชนทุกคน มี
ความรู้ ความสามารถ เป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุข ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ   โดยผลการ
หารือสรุปได้ว่าการพัฒนาคุณธรรมให้กับเยาวชนของชาติจำเป็นต้องดำเนินการ จัดทำ “โครงการโรงเรียน
คุณธรรม สพฐ.” เพื่อพัฒนาโรงเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้นักเรียน ครู ผู้บริหารและบุคลากร
ทางการศึกษาตระหนักรู้ เข้าใจ และมีกระบวนการคิด อย่างมีเหตุผลซึมซับคุณค่าแห่งคุณธรรมความดีอย่าง
เป็นธรรมชาติ และสร้างความรู้สึกผิดชอบชั่วดี  รวมทั้งสร้างเครือข่ายชุมชนองค์กรแห่งคุณธรรม โดยประสาน
ความร่วมมือจากหน่วยงาน และ องค์กรที่ท้างานด้านคุณธรรมอย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน รูปแบบของโรงเรียน
คุณธรรมนั้น เป็นเรื่องที่ไม่ซับซ้อนและทำได้ง่าย เป็นการลงทุนต่ำ แต่ได้กำไรมาก และสามารถเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมของนักเรียนได้จริง โดยหลักการของโรงเรียนคุณธรรมสามารถนำไปใช้ได้กับโรงเรียนในทุกศาสนาไม่
ผูกขาดกับศาสนาใดศาสนาหนึ่งเปรียบเสมือนเป็นคุณธรรมสากล ที่จะช่วยให้พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ใน
โรงเรียน “ลดลง” และ ส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรมที่พึงประสงค์ “เพิ่มขึ้น” ซึ่งนับเป็นการพัฒนาเยาวชน 
ผู้ปกครองและชุมชน ได้อย่างยั่งยืน  
 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษาได้เข้าร่วมโครงการโรงเรียนคุณธรรมสพฐ.เพ่ือสืบสานพระราชปณิธาน 
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เดินตามรอยเบื้องพระยุคลบาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  ตามพระราชประสงค์
ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10 ซึ่งได้ดำเนินการต่อเนื่องมา 2 ปีการศึกษาในระดับโรงเรียน ขยายสู่ระดับ
มัธยมศึกษาปีที1่-6 ดังนั้นจึงขยายผลการดำเนินงานโรงเรียนคุณธรรมลงสู่นักเรียนในทุกห้องเรียน 
ให้มีการพัฒนาคุณธรรมอย่างต่อเนื่องและให้เกิดผลกับนักเรียนมากข้ึนตามลำดับ 

2.  วัตถุประสงค์  
 1. เพ่ือสืบสานรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทย  
 2. เพ่ือเป็นการปลูกฝังจิตใจและความศรัทธาของครูและนักเรียนให้ยึดมั่นในพระพุทธศาสนา 
 3. เพ่ือสร้างและขยายเครือข่ายแกนนำนักเรียนโรงเรียนคุณธรรมลงสู่ห้องเรียน 
3.  เป้าหมาย  
  ด้านปริมาณ   

1. นักเรียน และครูร้อยละ 80 เข้าร่วมกิจกรรม  สืบสานงานบุญกลางพรรษา 1วัด 1 ระดับ 

2. นักเรียนร้อยละ 80 ที่ผ่านการอบรมการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม    

 ด้านคุณภาพ  

  ด้านคุณภาพผู้เรียน 

1.  นักเรียนได้เรียนรู้การเป็นคนดีของสังคม ผ่านการอบรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 

          2.  นักเรียนเป็นแกนนำด้านคุณธรรม มีคุณธรรมจริยธรรม และมีจิตอาสาสร้างประโยชน์     

                       แก่สังคม 

  ด้านการเรียนการสอน 

1. นักเรียนได้ผ่านการฝึกฝนให้ดำรงตนเป็นคนดี มีวินัยและความรับผิดชอบต่อหน้าที่ 

2. นักเรียนมีทักษะชีวิตด้านคุณธรรม จริยธรรม เอ้ือต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

ในรายวิชาอ่ืนๆ 

  4.  กิจกรรมในโครงการ 

กิจกรรมหลกั วัตถุประสงค์เฉพาะ ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
เป้าหมาย

(เกณฑ)์ 

1. โรงเรียนคณุธรรม  -เพื่อให้นักเรียนได้รับการ

พัฒนาคุณธรรมจรยิธรรม

ต่อเนื่องและฝึกฝนตนจนติด

เป็นนิสัย   

 

ร้อยละของนักเรียนทีร่่วม

กิจกรรมอบรมคณุธรรม

จริยธรรมต่อเนื่องสามารถ

ดำรงตนเป็นคนดี มีวินัย

และความรับผดิชอบต่อ

หน้าท่ี 

80 
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กิจกรรมหลกั วัตถุประสงค์เฉพาะ ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
เป้าหมาย

(เกณฑ)์ 

2. กิจกรรมสืบสาน 
งานบุญกลางพรรษา  
1วัด 1 ระดับ 

-ครูและนักเรียนร่วมกิจกรรม

สืบสานรักษาขนบธรรมเนียม

ประเพณีอันดีงามของไทย 

และสบืทอดพิธีกรรมทาง

ศาสนาของท้องถิ่น 

- เพื่อให้ครูและนักเรียนได้รับ

การปลูกฝังจิตใจและความ

ศรัทธา ยึดมั่นใน

พระพุทธศาสนา  

 ครูและนักเรียน  

ร่วมกิจกรรมสืบสานรักษา

ขนบธรรมเนยีมประเพณีอัน

ดีงามของไทย และสืบทอด

พิธีกรรมทางศาสนา 

ของท้องถิ่น 

 

80 

 
DO (D) 
5. วิธีการดำเนินงาน 

1) ประชุมวางแผนการดำเนินงานโครงการ 
2) จัดทำโครงการ 
3) เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ และผู้บริหารสถานศึกษาอนุมัติโครงการ 
4) แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 
5) ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน 
6) ดำเนินการตามแผนการดำเนินการในโครงการที่วางไว้ และติดตามการดำเนินงานเป็นระยะๆ     
          - กิจกรรมโรงเรียนคุณธรรม  
   1. อาราธนาพระสงฆ์มาให้การอบรมจริยธรรมนักเรียน ทุกระดับชั้น อย่างน้อย ภาคเรียนละ 1ครั้ง 
   2. ส่งเสริมกิจกรรมต่างๆในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา และเทศกาลสำคัญในท้องถิ่น เช่น วัน

มาฆบูชา วันวิสาขบูชา  อันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา วันออกพรรษา บุญประเพณีต่างๆ  
   3. ส่งเสริมให้มีชมรม “สานต่อฮีตฮอยพุทธศาสน์” จัดดอกไม้ถวายวัดพระธาตุดุม  

หอพระพุทธรูป ในทุกๆวันพระ   
              4. ส่งเสริมการทำโครงงานคุณธรรม โดยจัดให้มีการประกวดโครงงานคุณธรรม ภายในโรงเรียน
และภายนอกโรงเรียน 
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            - กิจกรรมสืบสานงานบุญกลางพรรษา 1 วัด 1 ระดับ  ดำเนินการดังนี้ 
กิจกรรมหลกั ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

1 ประชุมชี้แจงทำความเข้าใจกิจกรรมใน
โครงการ 

    กรกฎคม  2564 -ผู้บริหาร  
-ผู้รับผดิชอบโครงการโรงเรียน
คุณธรรม 

2. ถวายภัตตาหารเพลวัดศรสีุมังค ์
 และฟังพระธรรมเทศนา  

กำหนดวัน ตามความต้องการของแต่ละ
ระดับ 

คณะครูระดับ ม. 1 

3. ถวายภัตตาหารเพลวัดแจ้งแสงอรุณ 
และ ฟังพระธรรมเทศนา  

กำหนดวัน ตามความต้องการของแต่ละ
ระดับ 

คณะครูระดับ ม. 2 

4. ถวายภัตตาหารเพลวัดโพธิชัย 
 และฟังพระธรรมเทศนา  

กำหนดวัน ตามความต้องการของแต่ละ
ระดับ 

คณะครูระดับ ม. 3 

5. ถวายภัตตาหารเพลวัดพระธาตุ 
เชิงชุมวรวิหารและฟังพระธรรมเทศนา  

กำหนดวัน ตามความต้องการของแต่ละ
ระดับ 

คณะครูระดับ ม. 4 

6. ถวายภัตตาหารเพลวัดพระธาตดุุม 
 และฟังพระธรรมเทศนา  

กำหนดวัน ตามความต้องการของแต่ละ
ระดับ 

คณะครูระดับ ม. 5 

7. ถวายภัตตาหารเพลวัดป่าสุทธาวาส 
และฟังพระธรรมเทศนา  

กำหนดวัน ตามความต้องการของแต่ละ
ระดับ 

คณะครูระดับ ม. 6 

 7) ประเมินผลการดำเนินงาน 
8) สรุปและรายงานผล 

6. ระยะเวลาดำเนินการ :   

ที ่ ขั้นตอนการดำเนินงาน 

ระยะเวลาดำเนินการ 
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

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. 

1 ประชุมวางแผนการดำเนินงานโครงการ 17              

2 จัดทำโครงการ 20              

3 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ และผู้บริหาร
สถานศึกษาอนุมัตโิครงการ 
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4  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน     18-30           

5  ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน     18-30           

6 
 

สืบสานงานบญุกลางพรรษา 1 วัด 1 ระดับ      ¤           

พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ( อบรม)               

จัดดอกไม้ถวายพระ,พระภูมิในโรงเรียน                

7  ประเมินผลการดำเนินงาน              28  

8  สรุปและรายงานผล              28  
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7. งบประมาณที่ได้รับทั้งสิ้น : 16,000 บาท 
  - เงินอุดหนุนรายหัว ...........-............ บาท 
  - เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  16,000 บาท 
  - อ่ืนๆ  ............................ บาท 

ที ่ กิจกรรม/รายการ วัสดุ 
ครุ 

ภัณฑ ์
ค่า 

ใช้สอย 

ค่า 
ตอบ
แทน 

งบ
อุด

หน
ุนร

าย
หัว

 

งบ
กิจ

กร
รม

พัฒ
นา

ฯ 

งบ
อื่น

ๆ 

รว
ม 

 กิจกรรมที่ 1 โครงงานคุณธรรม  
1 รางวัลการประกวดโครงงานคณุธรรม ม.

ต้น/ ม.ปลาย 
3,000  4,000     7,000 

2 เทียนพรรษา / เครื่องไทยธรรม 3,000       3,000 
 รวม 6,000  4,000   /  10,000 
 กิจกรรมที่ 2  สืบสานงานบุญกลางพรรษา 1 วัด 1 ระดับ  
1 ค่าอาหารสำหรับถวายเพลพระ ระดับละ 

1,000 บาท 
  6,000     6,000 

 รวม   6,000   /  6,000 
 

8. สถานที่ดำเนินการ : โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ : นางประภากร   พรหมโสภา 
10. บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  : กลุ่มงานบริหารบริหารทั่วไป กิจการนักเรียน บริหารวิชาการ  
     แผนงานและงบประมาณ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  

Check (C) 
11. การประเมินผล : แบบประเมินโครงงาน  รายงานผลการดำเนินงาน 

Act (A) 
12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 12.1 ผลลัพธ์   
  1.  นักเรียน ร้อยละ 80 ได้รับการอบรมพัฒนาให้มีศักยภาพความเป็นผู้นำทางคุณธรรม 
  2.  ครูและนักเรียน ร้อยละ 95 มีส่วนร่วมในการสืบสานงานบุญประเพณีในท้องถิ่น 
 12.2 ผลผลิต    
  1.  ครูและนักเรียนเป็นผู้ยึดมั่น ศรัทธาในพระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนเองนับถือ  
  2. ครูและนักเรียน มีคุณธรรมจริยธรรมที่ดีงาม เป็นแบบอย่างที่ดีได้ 
 12.3 ผลกระทบ (ด้านบวก)  
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    1.  นักเรียนสามารถเป็นแบบอย่างการทำความดีให้กับเพ่ือนนักเรียนคนอื่น 
  2.  นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรงจากการลงมือปฏิบัติ เกิดเป็นทักษะในการเรียนรู้ที่สามารถ 
                 นำไปปรับใช้ในวิชาอ่ืนๆได้ 
  3. นักเรียนได้รับรางวัลการทำความดีในระดับต่างๆ อันเป็นการส่งเสริมให้กำลังใจการการทำความดี 
                จนเป็นนิสัยที่ถาวร และยั่งยืน 

13.  อุดหนุนรายหัว   กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน    อ่ืนๆ....................................... 
                          ผู้เสนอโครงการ                           ผู้เห็นชอบโครงการ 

 

                    (นางประภากร   พรหมโสภา)                  (นายกฤษฏา   ศรีพานิชย์) 
                              ตำแหน่ง  ครู                  ตำแหน่งรองผู้อำนวยการกลุ่มงานกิจการนักเรียน 

  
 เห็นควรอนุมัติ   เห็นควรอนุมัติ 

    
(นางสุมาลี   ดวงจินดา)   (นายณัฐพนธ์  หล้าชาญ) 

หัวหน้างานแผนงานงบประมาณ  รองผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการแผนงานงบประมาณ 
   

 
 อนุมัติ  ไม่อนุมัติ เพราะ.......................................... 

 
(นายบดินทร์  นารถโคษา) 

ผู้อำนวยการโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 
 


