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ชื่อโครงการ  โครงการโรงเรียนคุณธรรม สุจริตวิถีพุทธ 
แผนงาน    วิชาการ 
กลยุทธ์ที่ 2   ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ค่านิยมหลักของคนไทย  
     12 ประการ รักความเป็นไทย  และปฎิบัติตนตามระบอบประชาธิปไตยอันมี 
     พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
มาตรฐานที ่1      คุณภาพของผู้เรียน 
     1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
   1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
ประเด็นพิจารณา  1) มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 
    2) มีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
     3) ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
     4) มีสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 
มาตรฐานที่ 3   กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
ประเด็นพิจารณา 1. จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ 
                                   ในชีวิตได้ 
   2. ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
ลักษณะโครงการ              โครงการใหม่            โครงการต่อเนื่อง  
ผู้รับผิดชอบ  นางกัญญา  วงศ์ใหญ่, นางจิรสุดา  ปั๋นโตน 
ระยะเวลาด าเนินการ เริ่มต้น  1 เมษายน 2565    สิ้นสุด  31 มีนาคม 2566 
                               
1. หลักการและเหตุผล 
            การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมใน สถานศึกษาควบคู่กับการพัฒนาด้านความรู้และทักษะ จะช่วย
ให้คนใช้ความสามารถอย่างเต็มศักยภาพ และเป็นไปในทางสร้างสรรค์ เป็นคนดีของสังคม อย่างสมบูรณ์ ตาม
พระราชบัญญัติการศึกษา แห่งชาติ พ.ศ. 2542 (ราชกิจจานุเบกษา, 2542, หน้า2) ที่ได้ให้ความส าคัญเกี่ยวกับ
การพัฒนา เยาวชนในแง่ของการพัฒนาเจตคติ การสร้าง คุณธรรมจริยธรรม ในมาตรา 4 วรรคแรกว่า 
“การศึกษา หมายความว่า กระบวนการเรียนรู้ เพ่ือความเจริญงอกงามของบุคลากร และสังคม โดยการ
ถ่ายทอดความรู้ การฝึก การอบรม การสืบสานทางวัฒนธรรม การสร้างสรรค์จรรโลง ความก้าวหน้าทางด้าน
วิชาการ การสร้างองค์ ความรู้อันเกิดจากการจัดสภาพแวดล้อม สังคม การเรียนรู้ และปัจจัยเกื้อหนุนให้บุคคล
เรียนรู้ อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต” โดย ศ.นพ.เกษม วัฒนชัย องคมนตรี และคณะองคมนตรีรับสนอง พระราช
ด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ในการช่วยเหลือโรงเรียนให้สร้าง คนดีแก่บ้านเมือง (คม 
ชัด ลึก, 2559) โดยพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ ตั้งเป็นกองทุนใช้ชื่อว่ากองทุนการศึกษา โดย
พระองค์มีพระราชประสงค์ที่จะท างานแบบ ปิดทองหลังพระ ซึ่งคณะท างานได้คัดเลือกโรงเรียน เข้าร่วมตั้งเป็น
โครงการโรงเรียนคุณธรรม ตั้งแต่ปี 2555 เป็นต้นมา สร้างความพร้อมและ สร้างความดี ซึ่งเป็นการเริ่มต้น
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ด าเนินโครงการ โรงเรียนคุณธรรม ด าเนินโครงการ ในการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม โดยมีเป้าหมาย เพ่ือพัฒนา
โรงเรียนให้เป็นโรงเรียน คุณธรรมในสังกัดสพม.พะเยา ด้วยการจัด กิจกรรมพัฒนาผู้สอน ผู้เรียน ตลอดจน
กิจกรรม เสริมหลักสูตรต่าง ๆ ร่วมกับชุมชน เพ่ือบ่มเพาะ  พฤติกรรมที่ดีงาม และพัฒนาผู้ เรียนให้มี 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่หลักสูตร สถานศึกษาและหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น พ้ืนฐานก าหนด 
โดยใช้คุณธรรมพ้ืนฐานโตไปไม่โกง ของ สพม.พะเยา (กระทรวงศึกษาธิการ, 2558) เป็นคุณธรรมหลักในการ
ปลูกฝังด้าน คุณธรรม จริยธรรม ศีลธรรม และความดี ความงาม ให้กับผู้เรียน ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของ
ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง และอาศัยกิจกรรม การมีส่วนร่วมเป็นตัวกระตุ้นการเรียนรู้ เพ่ือปลดปล่อยพลังทาง
สติปัญญาให้กับผู้เรียน ซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความเจริญงอกงาม  ทั้งทางจิตใจ ร่างกาย อารมณ์ 
สติปัญญา และ สังคม 
 
2. วัตถุประสงค์ 

  2.1 เพ่ือพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพ มีความสุจริต 
     2.2 เพ่ือพัฒนากระบวนการเรียนรู้  ทักษะกระบวนการคิด  มีวินัย  ซื่อสัตย์  อยู่อย่างพอเพียง  มีจิต

สาธารณะ มีคุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต 
     2.3  เพ่ือพัฒนาครู ผู้บริหาร นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษา มีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริต 
 

3. เป้าหมาย 
     3.1  เชิงปริมาณ 
            3.1.1. นักเรียนและบุคลากร เข้าร่วมโครงการร้อยละ ๑๐๐ 
            3.1.2. นักเรียน สามารถน าหลักธรรมไปใช้ในการด าเนินชีวิตได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ร้อยละ ๙๐ 
     3.2. เชิงคุณภาพ  

นักเรยีนและคณะครูบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคมสามารถน าหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนา ไปใช้ในการด ารงชีวิตอย่างมีความสุข 

 
4. กิจกรรมและการด าเนินการ  

กิจกรรมที่ด าเนินงาน กลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ สถานที่ 

ขั้นเตรียมการ (Plan) 

1. แต่งตั้งคณะท างานผู้รับผิดชอบ
โครงการ 
2. ประชุม วางแผนการด าเนินกิจกรรม
ตามโครงการ 

คณะครู เมษายน  - 
พฤษภาคม  
2565 

 

คณะครูกลุ่มสาระ
สังคมศึกษา 

โรงเรียนเชียง
ม่วนวิทยาคม 
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กิจกรรมที่ด าเนินงาน กลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ สถานที่ 

ขั้นด าเนินการ (Do) 

3. กิจกรรมค่ายเสริมสร้างธรรม
จริยธรรมตามโครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายฯ 
    -กิจกรรมค่ายอบรมกล้าคุณธรรม 
4. กิจกรรมวันส าคัญทางพระพทุธศาสนา 
5. กิจกรรมค่านิยม12ประการ 
6. กิจกรรมสุจริตวิถีพุทธ 
7. ธนาคารความดี 
8. กิจกรรมน้องไหว้พ่ี พ่ีรับไหว้ 
9. กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 

ครู และ 
นักเรียน 

ตลอดภาค
เรียนที่ 2565 

15,000 คณะครูกลุ่มสาระ
สังคมศึกษา 

โรงเรียนเชียง
ม่วนวิทยาคม 

ขั้นตรวจสอบและประเมินผล (Check) 

10. นิเทศติดตามประเมินผลโครงการฯ คร ู กุมภาพันธ์ 
2566 

 คณะครูกลุ่มสาระ
สังคมศึกษา 

โรงเรียนเชียง
ม่วนวิทยาคม 

ขั้นสรุป รายงานผล และปรับปรุง (Act) 

11.สรุปผลการด าเนินกิจกรรมตาม
โครงการและรายงานต่อผู้บริหาร
สถานศึกษาและสพม.พย. 

คร ู มีนาคม 2566  คณะครูกลุ่มสาระ
สังคมศึกษา 

โรงเรียนเชียง
ม่วนวิทยาคม 

 

5. งบประมาณ จ านวนเงิน  15,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 
แหล่งงบประมาณ   (     )  สพฐ  จัดสรร    จ านวน  ....................... บาท  

    (    )  สพม.พะเยา  จัดสรร จ านวน  ......... ……….. บาท  
    (   )  โรงเรียนจัดสรร(งบสนับสนุนค่าใช้จ่ายฯ)  จ านวน  6,000  บาท 
                                                    อ่ืนๆ จ านวน  9,000  บาท 

(    )  หน่วยงานอื่นๆ......... จ านวน  .................... บาท 
ล าดับที่ รายการ จ านวนที่ใช้ ราคา/

หน่วย 
จ านวน

เงิน 
หมายเหตุ 

1 กิจกรรมค่ายอบรมกล้าคุณธรรม 
ละอ่อนพะเยากล้าดี 

- - 15,000  

รวมทั้งส้ิน  (หนึ่งหม่ืนห้าพันบาทถ้วน) 15,000 บาท 
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5. การประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 

เชิงปริมาณ 
 ๑. นักเรียนและบุคลากร เข้าร่วมโครงการร้อยละ ๑๐๐ 
๒. นักเรียน สามารถน าหลักธรรมไปใช้ในการด าเนินชีวิต
ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ร้อยละ ๙๐ 
เชิงคุณภาพ  
- ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆสามารถน าวิธ๊การปฏิบัติไป
ใช้ในการด ารงชีวิตอย่างมีความสุขโดยสังเกตจากการใช้
สิ่งของ และการใช้จ่ายในชีวิตประจ าวัน 

 
ตรวจสอบ 

ตรวจสอบ ทดสอบ 
 
 

ข้อสอบ  ตรวจสอบ 

  
แบบส ารวจการส่งแผน 
แบบส ารวจ  
 
 
แบบประเมิน 
แบบทดสอบ 

 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
   นักเรียนของโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม เกิดกระบวนการเรียนรู้  ทักษะกระบวนการคิด  มีวินัย  
ซ่ือสัตย์  อยู่อย่างพอเพียง  มีจิตสาธารณะ มีคุณธรรม จริยธรรม และคณะครู ผู้บริหาร นักเรียน มีส่วนร่วมใน
การส่งเสริมและปลูกฝังและสามารถน าแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด าเนินชีวิตประจ าวันได้ 
 
 
    ลงชื่อ            ผู้เสนอโครงการ 
                                                   (นางจิรสุดา  ปัน๋โตน) 

     ครกูลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
 

 
    ลงชื่อ            ผู้เสนอโครงการ 
                                                   (นางกัญญา  วงศ์ใหญ่) 

   หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
 

 
    ลงชื่อ    ผู้เห็นชอบโครงการ 
                      (นางสาวกัญญาณี   ชวาเขียว) 
     รองผู้อ านวยการโรงเรียน ฝ่ายวิชาการ 
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    ลงชื่อ    ผู้เห็นชอบโครงการ 
                           (นางวินนา  เทพค า) 
                       หัวหน้ากลุ่มงานอ านวยการ 
 
 
             ลงชื่อ    ผู้เห็นชอบโครงการ 
                         (นางสาวกัญญาณี   ชวาเขียว) 
                   รองผู้อ านวยการโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม 
 
     
                                         
ความเห็นผู้อนุมัติโครงการ 
 ………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
                                  ลงชื่อ    ผู้อนุมัติโครงการ 
                                                    (นายเฉลียว  วรรณทอง) 
               ผู้อ านวยการโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม 

 
 
 


