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ช่ือโครงการ : อบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน 
ความสอดคลองตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน (สพฐ.) มาตรฐานท่ี 1 ขอท่ี 1.2 
ความสอดคลองตามนโยบายและกลยุทธของสพฐ. : นโยบายดานท่ี 3 
ความสอดคลองกับกลยุทธของโรงเรียน : กลยุทธท่ี 2 
ความสอดคลองกับกลยุทธระดับแผนงาน : ขอท่ี 8 

ผูรับผิดชอบ : นางประภากร พรหมโสภา ,นางสาวพัชรินทร มุงภูเขียว 
ระยะเวลา : พฤษภาคม 2565 
สถานท่ี : โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา อ าเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 
งบประมาณ : 30,000 บาท 

ลักษณะโครงการ :  โครงการใหม  โครงการตอเนื่อง 

Plan (P) 
1. หลักการและเหตุผล : ในสังคมโลกยุคดิจิตัลมักจะใชเทคโนโลยีในชีวิตประจ าวันจนสงผลราย 

ตอความ สัมพันธของมนุษย การอยูรวมกนัของคนในสังคมเริ่มเขาสูสังคมตัวใครตัวมัน คุณธรรม จริยธรรมท่ีดีงามถูก 
ละเลยจนยางเขาสูวิกฤต ความรักหวงแหนความเปนสถาบันชาติ ศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย 
ซึ่งเปนสถาบันหลักของชาติ ก าลังถูกลืมเลือนลงไป ดังนั้นสถานศึกษาเปนสถาบันท่ีเปนสวนส าคัญในการพัฒนาผูเรียนใหมี 
ความรักในสถาบันหลักของชาติยึดมั่นในการ ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมพีระมหากษัตริย 
ทรงเปนประมุข มีทัศนคติท่ีดีตอบานเมือง มีหลักคิด ท่ีถูกตอง เปนพลเมืองดีของชาติและพลเมืองโลกท่ีดี 
มีคุณธรรม จริยธรรม มีคานิยมท่ีพึงประสงค มีคุณธรรมอัตลักษณมีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา รับผิดชอบ 
ตอครอบครัว ชุมชน และสังคมและประเทศชาติ ซื่อสัตยสุจริต มัธยัสถอดออม โอบออมอารีมีวินัย และรักษาศีลธรรม 
กลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ไดเล็งเห็นความส าคัญจึงจัดใหมีการอบรมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนข้ึน 
กอนจะเขาสูการเรียนรูในปการศึกษา 2565 

2. วัตถุประสงค 
1) เพื่อสรางเจตคติใหนักเรียนมีความรักในสถาบันหลักของชาติยึดมั่นในการ ปกครองระบอบ 

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีทัศนคติท่ีดีตอบานเมือง มีหลักคิด ท่ีถูกตอง 
2) เพ่ือพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน ใหเปนพลเมืองดีของชาติและพลเมืองโลกท่ีดีมีคุณธรรม 

จริยธรรม มีคานิยมท่ีพึงประสงค มีคุณธรรมอัตลักษณมีจิตสาธารณะ 

3. เปาหมาย : 
ดานปริมาณ 

นักเรียนรอยละ 95 ของผูเขารับการอบรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม  มีเจตคติท่ีดีตอบานเมือง 
มีความรักในสถาบันหลักของชาติยึดมั่นในการ ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

 

ดานคุณภาพ 
นักเรียนไดรับการปลูกฝงใหเปนพลเมืองท่ีดี มีคุณภาพชีวิตท่ีดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีคานิยม 

ท่ีพึงประสงค มีคุณธรรมอัตลักษณ มีจิตสาธารณะ สามารถด ารงชีวิตอยูในสังคมอยางสงบสุข 
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4. กิจกรรมในโครงการ 

 

 

 

 

 

DO (D) 

5. วิธีการด าเนินงาน 
1) ประชุมวางแผนขอบเขตการด าเนินงานโครงการ 
2) จัดท าโครงการ 
3) เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติและผูบริหารสถานศึกษาอนุมัติโครงการ 
4) แตงต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน 
5) ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน 
6) ด าเนินการตามแผนการด าเนินการในโครงการท่ีวางไว ดังนี้ 

อบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน โดยมีพระวิทยากรใหความรูเกี่ยวกับ 

- ความรักในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย 
- การปฏิบัติตอคนรอบตัวตามหลักทิศ 6 
- การบริหารจิตและฝกปฏิบัติตามหลักศีล สมาธิ ปญญา 
- การปฏิบัติตนตามคานิยมท่ีพึงประสงค 12 ประการและ ฝกตนเปนคนมีจิตสาธารณะ 
- กิจกรรมส่ิง ต้ังปณิธานความดี 

7) ประเมินผลการด าเนินงาน 

8) สรุปและรายงานผล 

 
6. ระยะเวลาด าเนินการ 

กิจกรรมหลัก วัตถุประสงคเฉพาะ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
กิจกรรมอบรมคุณธรรม 
จริยธรรมนักเรียน 

เพ่ืออบรมพัฒนาคุณธรรม 
จริยธรรมส าหรับนักเรียน การ 
นอมน าหลักธรรมค าสอนของ 
พระพุทธเจา มาปรับใชในชีวิต 

รอยละของนักเรียนท่ีผานการ 
อบรมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน 

 

 

ท่ี 

 

ข้ันตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลาด าเนินการ 

พ.ศ.2565 
ก.พ. มี.ค เมย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

1 ประชุมวางแผนขอบเขตการด าเนินงานโครงการ 18           
2 จัดท าโครงการ 20           
3 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ และผูบริหาร 

สถานศึกษาอนุมัติโครงการ 
24           

4 แตงต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน  2-6          
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ท่ี 

 

ข้ันตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลาด าเนินการ 

พ.ศ.2565 
ก.พ. มี.ค เมย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

5 ประชุมคณะกรรมการด าเนนิงาน    8        
6 ด าเนินการตามแผนท่ีก าหนดไว ดังนี้ 

จัดอบรมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน 

    

15 
       

7 ประเมินผลการด าเนนิงาน    18        
8 สรุปและรายงานผล    18        

 

7. งบประมาณท่ีไดรับท้ังสิ้น : ...30,000 .... บาท 
- เงินอุดหนุนรายหัว ............-........... บาท 
- เงินกิจกรรมพัฒนาผูเรียน .....30,000 ............. บาท 

- อื่นๆ ............................... บาท 
 

 

 

ที่ 

 

 

กิจกรรม/รายการ 

 

 

วัสดุ 

 

 

ครุภัณฑ 

 

 

คาใชสอย 

 
คา 

ตอบแทน 

งบ
อุด

หนุ
นร

าย
หัว

 

งบ
กิจ

กร
รม

พ
ัฒ

นา
 

คุณ
ภา

พ
ผูเ

รีย
น 

งบ
อื่น

ๆ 

รว
ม 

 กิจกรรมท่ี 1กิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน 30,000 
1 -คาอาหาร น าด่ืมและอาหารวาง 

ส าหรับนักเรียน 600 คนๆละ40 
  24,000     

 คาตอบแทนพระวิทยากร    4,000 
 คาวัสดุ อุปกรณ 2,000    
 รวม 2,000  24,000 4,000  /  

8. สถานท่ีด าเนินการ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 
9. ผูรับผิดชอบโครงการ นางประภากร พรหมโสภา,นางสาวพัชรินทร มุงภเูขียว 
10. บุคคลหรือหนวยงานท่ีเก่ียวของ กลุมบริหารงานวิชาการ กลุมกิจการนักเรียน กลุมบริหารงาน 

บุคคล และกลุมบริหารท่ัวไป 
Check (C) 

11. การประเมินผล : แบบประเมินความพึงพอใจ และภาพกิจกรรมการด าเนินงาน รายงานผลการด าเนินงาน 
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Act (A) 
12. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

12.1 ผลลัพธ : นักเรียนมีความรักในสถาบันหลักของชาติยึดมั่นในการ ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี 
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีทัศนคติท่ีดีตอบานเมือง มีหลักคิด ท่ีถูกตอง 

12.2 ผลผลิต : นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงคตามหลักสูตรและคานิยมหลักของ 
คนไทย 12 ประการ 

12.3 ผลกระทบ (ดานบวก) : ครูและนักเรียนเกิดความศรัทธาเช่ือมั่นตอสถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย ด ารงชีวิตตอยูรวมกับสังคมไดอยางสันติสุข 

 

13.  งบอุดหนุนรายหัว  งบกิจกรรมพัฒนาผูเรียน อื่นๆ ........................................ 
 

ผูเสนอโครงการ 

(นางประภากร พรหมโสภา) 
คร ูกลุมสาระสังคมศึกษาฯ 

ผูเห็นชอบโครงการ ผูเห็นชอบโครงการ 

 

(นางสิริลักษณ แวนเรืองรอง) 

 

(นางฐปนีย  นารี) 

หัวหนากลุมสาระสังคมศึกษา ฯ รองผูอ านวยการโรงเรียนฝายวิชาการ 

 เห็นควรอนุมัติ  เห็นควรอนุมัติ 

 

(นางวรรณคนา บุญเนาว) 

 

(นายณัฐพนธ หลาชาญ) 

หัวหนางานแผนงานงบประมาณและงบประมาณ รองผูอ านวยการฝายแผนงานงบประมาณและงบประมาณ 

 

 อนุมัติ ไมอนุมัติ เพราะ.......................................... 

 

(นายบดินทร นารถโคษา) 
ผูอ านวยการโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษ 
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