
งาน/โครงการ: โครงการเสรมิสร้างค่านิยมหลักของคนไทย  12 ประการที่ดี 
ยุทธศาสตร์ที่ 1  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มาตรฐานในระดับสากล  
    เพ่ือความเป็นเลิศทางวิชาการ สื่อสารสองภาษา ล้้าหน้าทางความคิด ผลิตงาน 
    อย่างสร้างสรรค์ และรับผิดชอบต่อสังคมโลก 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ค่านิยมหลักของคนไทย  
    12 ประการ รักความเป็นไทย  และปฏิบัติตนตามระบอบประชาธิปไตยอันมี 
    พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
ระยะเวลาด าเนินการ: เริ่มต้น  1 เมษายน 2564   สิ้นสดุ  31 มีนาคม 2565 
ผู้รับผิดชอบโครงการ: นางอรัญญา  จันทนะ, นายอนุพันธ์  มุสิกะ, นางจิรสุดา  ปั๋นโตน 
 
1. วัตถุประสงค์  
      1. เพ่ือให้ผู้เรียนมีความเอ้ืออาทรผู้อื่นและกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ  
  2. เพ่ือพัฒนานักเรียนทุกคน ให้มีทักษะชีวิตที่ดี  มีค่านิยมหลัก 12 ประการ  มีความตระหนักรู้และ
เห็นคุณค่าในตนเองและผู้อ่ืน  รู้จักคิดวิเคราะห์  ตัดสินใจและแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์  รู้จักการจัดการกับ
อารมณ์และความเครียด  และมีทักษะการสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อ่ืน โดยใช้กระบวนการลูกเสือ 
  3. ส่งเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนให้สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
การพัฒนาทักษะชีวิตผู้เรียนและค่านิยมหลัก 12 ประการ ได้อย่างสร้างสรรค์และมีประสิทธิภาพ 
 
2. เป้าหมาย 
    เชิงปริมาณ 
              1. นักเรียนทุกคน ได้รับการพัฒนาทักษะชีวิต ค่านิยมหลัก 12 ประการ  ให้มีความตระหนักรู้และ
เห็นคุณค่าในตนเองและผู้อ่ืน  รู้จักคิดวิเคราะห์  ตัดสินใจและแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์  รู้จักการจัดการกับ
อารมณ์และความเครียด  และมีทักษะการสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อ่ืน 
               2. ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนทุกคนได้รับการพัฒนาให้เข้าถึงและเข้าใจ ในการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต ค่านิยมหลัก 12 ประการ ของผู้เรียนได้อย่างสร้างสรรค์และมี
ประสิทธิภาพ 
 
 เชิงคุณภาพ 
              1. นักเรียนโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคมทุกคน และคณะครูโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคมสามารถน า
หลักค่านิยมของคนไทย 12  ประการ ไปใช้ในการด ารงชีวิตอย่างมีความสุข 

 
 
 
 
 



3. วิธีด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
        ขั้นเตรียมการ (PLAN) 
 1. ประชุมชี้แจงโครงการ 
 2. วางแผนด าเนินการ 
 
    ขั้นด าเนนิการ (DO) 
 3. ด าเนินกิจกรรมตามโครงการ  (โดยก าหนดกิจกรรมที่สอดคล้องกับค่านิยมทั้ง 12 ประการ) 
  1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  
     - กิจกรรมหน้าเสาธง  
     - กิจกรรมเข้าร่วมวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา 
  2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพ่ือส่วนรวม  
     - กิจกรรมหน้าเสาธง แสดงถึง ความซื่อสัตย์  
     - ธนาคารความดี  
     - กิจกรรมจิตอาสา 
  3. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์  
     - วันไหว้ครูสัปดาห์ที่ 2 ของเดือน มิถุนายน, วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม, วันเฉลิมพระ   
                          ชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 ก.ค. ,วันพ่อแห่งชาติ 5    
                          ธันวาคม ของทุกปี 
  4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรง และทางอ้อม  
      - การเรียนการสอนในแผนการจัด การเรียนรู้ 
  5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม 
      - การไหว้ มารยาทไทย การร่วมประเพณีกิจกรรมต่างๆ 
  6. มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน  
      - โรงเรียนวิถีพุทธ บันทึกความดี โรงเรียนคุณธรรม 
  7. เข้าใจเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  ที่ถูกต้อง  
     - เลือกตั้งสภานักเรียน เลือกตั้งหัวหน้าห้อง  
  8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่  
     - ปฐมนิเทศ,ให้ความรู้เรื่องหมวกกันน็อก ,ประชุมผู้ปกครอง 
  9. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ท า รู้ปฏิบตัิตามพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  
     - เศรษฐกิจพอเพียง 
  10. รู้จักด ารงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชด ารัสของ  
        พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจ าเป็น มีไว้พอกินพอใช้ ถ้า    
                           เหลือก็แจกจ่ายจ าหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมีภูมิคุ้มกันที่   
                           ดี  
   



  11. มีความเข้มแข็งท้ังร่างกาย และจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออ านาจฝ่ายต่ า หรือกิเลส มีความ
        ละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา  
       - กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การสวดมนต์ไหว้พระ  
  12. ค านึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม และของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง 
       - ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาดท าความสะอาดบริเวณโรงเรียน    
 
    ขั้นตรวจสอบและประเมินผล (Check) 
 4. นิเทศก ากับ และติดตามผลการด าเนินกิจกรรมของโครงการตามที่ก าหนดไว้ 
 
    ขั้นสรุป รายงานผล และปรับปรุง (Act) 
 5. สรุปผลการด าเนินกิจกรรมตามโครงการและรายงานต่อผู้บริหารสถานศึกษาและสพม.พะเยา     
 
4. ผลการด าเนินงานระดับกิจกรรม 
 

ล าดับ กิจกรรม งบประมาณ 
(บาท) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

สภาพการ
ด าเนินงาน 

ผลการติดตาม 

1. ประชุมชี้แจงโครงการ  - เมษายน 
2564 

ด าเนินการ
แล้ว 

การด าเนินงานโครงการได้รับการ
ชี้แจงรายละเอียด และแบ่ง
หน้าที่ความรับผิดชอบกันอย่าง
ชัดเจน 

2. วางแผนด าเนินการ 
  

- เมษายน 
2564 

ด าเนินการ
แล้ว 

มีการวางแผนการด าเนิน
กิจกรรม 

3. 3. ด าเนินกิจกรรมตาม
โครงการ  (โดยก าหนด
กิจกรรมที่สอดคล้องกับ
ค่านิยมท้ัง 12 ประการ) 
1. มีความรักชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์  
- กิจกรรมหน้าเสาธง  
- วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหา  
- วันพ่อแห่งชาติ 5 
ธันวาคม 
- กิจกรรมเข้าร่วมวันส าคัญ
ทางพระพุทธศาสนา  
-  สวดมนต์หลังเลิกเรียน 

2,000 สิงหาคม  
2564 

ด าเนินการ
แล้ว 

1. นักเรียนมีคุณ 
ลักษณะตามค่านิยมที่ดี 12  
ประการ 
2. ครู บุคลากร  และนักเรียน มี
ส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียน  
ชุมชน  และมีจิตอาสา 
3. โรงเรียนสามารถบูรณาการ
การส่งเสริมค่านิยมคนไทย 12 
ประการกับการเรียนรู้ตาม
หลักสูตรของสถานศึกษาในทุก
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 



ล าดับ กิจกรรม งบประมาณ 
(บาท) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

สภาพการ
ด าเนินงาน 

ผลการติดตาม 

2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน 
มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงาม
เพ่ือส่วนรวม  
- กิจกรรมหน้าเสาธง แสดง
ถึงความซื่อสัตย์  
- ธนาคารความดี  
- กิจกรรมจิตอาสา 
3. กตัญญูต่อพ่อแม่ 
ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์  
- วันไหว้ครูสัปดาห์ที่ 2 
ของเดือน มิถุนายน , วัน
แม่แห่งชาติ 12 สิงหา ,วัน
พ่อ 28 ก.ค.ของทุกปี วัน
พ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 
4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษา
เล่าเรียนทั้งทางตรง และ
ทางอ้อม  
- การเรียนการสอนใน
แผนการจัดการเรียนรู้ 
5. รักษาวัฒนธรรม
ประเพณีไทยอันงดงาม  
- การไหว้ มารยาทไทย 
การร่วมประเพณีกิจกรรม
ต่างๆ 
6. มีศีลธรรม รักษาความ
สัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่
และแบ่งปัน  
- โรงเรียนวิถีพุทธ บันทึก
ความดี โรงเรียนคุณธรรม 
. เข้าใจเรียนรู้การเป็น
ประชาธิปไตย อันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุขที่ถูกต้อง  
- เลือกตั้งสภานักเรียน 
เลือกตั้ง หัวหน้าห้อง 



ล าดับ กิจกรรม งบประมาณ 
(บาท) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

สภาพการ
ด าเนินงาน 

ผลการติดตาม 

8. มีระเบียบวินัย เคารพ
กฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการ
เคารพผู้ใหญ่  
- ปฐมนิเทศ,ให้ความรู้เรื่อง
หมวกกันน็อก ,ประชุม
ผู้ปกครอง 
9. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ท า รู้
ปฏิบัติตามพระราชด ารัส
ของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว  
- เศรษฐกิจพอเพียง 
10. รู้จักด ารงตนอยู่โดยใช้
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงตามพระราชด ารัส
ของ พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้
เมื่อยามจ าเป็น มีไว้พอกิน
พอใช้ ถ้าเหลือก็แจกจ่าย
จ าหน่าย และพร้อมที่จะ
ขยายกิจการเมื่อมีความ
พร้อม เมื่อมีภูมิคุ้มกันที่ดี  
- ธนาคารโรงเรียน 
โครงการเศรษฐกิจพอเพียง 
11. มีความเข้มแข็งท้ัง
รา่งกาย และจิตใจ ไม่ยอม
แพ้ต่ออ านาจฝ่ายต่ า หรือ
กิเลส มีความละอายเกรง
กลัวต่อบาปตามหลักของ
ศาสนา  
- กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
การสวดมนต์ไหว้พระ  
12. ค านึงถึงผลประโยชน์
ของส่วนรวม และของชาติ
มากกว่าผลประโยชน์ของ
ตนเอง 



ล าดับ กิจกรรม งบประมาณ 
(บาท) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

สภาพการ
ด าเนินงาน 

ผลการติดตาม 

-  ลูกเสือ เนตรนารี ยุว
กาชาดท าความสะอาด
บริเวณโรงเรียน   

4. นิเทศก ากับ และติดตามผล
การด าเนินกิจกรรมของ
โครงการตามที่ก าหนดไว้ 

- มีนาคม 
2565 

ด าเนินการ
แล้ว 

การด าเนินกิจกรรมได้รับการ
นิเทศติดตาม 
  

5. สรุปผลการด าเนินกิจกรรม
ตามโครงการและรายงาน
ต่อผู้บริหารสถานศึกษา
และสพม. 36    

- มีนาคม 
2565 

ด าเนินการ
แล้ว 

ผู้บริหารได้รับทราบผลการ
ด าเนินกิจกรรม 
 
  

รวม 2,000 
   

 
5. ผลการด าเนินงานระดับโครงการ 
    5.1 ผลการด าเนินงาน 

สภาพการด าเนินงาน 
ผลการด าเนินงานเทียบ

กับเป้าหมาย 
งบประมาณ ระยะเวลา 

ด าเนินการแล้ว  บรรลุ เป็นไปตามวงเงินที่
ก าหนด 

เป็นไปตามช่วงเวลาที่
ก าหนด 

 
    5.2 สรุปผลการด าเนินงาน (เชิงปริมาณ) 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

นักเรียนทุกคน ได้รับการพัฒนาทักษะชีวิต ค่านิยม
หลัก 12 ประการ  ให้มีความตระหนักรู้และเห็น
คุณค่าในตนเองและผู้อ่ืน  รู้จักคิดวิเคราะห์  
ตัดสินใจและแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์  รู้จักการ
จัดการกับอารมณ์และความเครียด  และมีทักษะ
การสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อ่ืน 

นักเรียนทุกคน มีความรู้ทักษะชีวิต 
ค่านิยมหลัก 12 ประการ ตระหนักรู้และ
เห็นคุณค่าในตนเองและผู้อ่ืน รู้จักคิด
วิเคราะห์ ตัดสินใจและแก้ปัญหาได้รู้จัก
การจัดการกับอารมณ์และความเครียด 
และมีทักษะการสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับ
ผู้อื่น 

บรรลุ 

ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนทุกคน
ได้รับการพัฒนาให้เข้าถึงและเข้าใจ ในการจัด

ครูและบุคลากรทางการศึกษาของ
โรงเรียนทุกคน มีความรู้ เข้าใจ ในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต 

บรรลุ 



เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

กิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต ค่านิยม
หลัก 12 ประการ ของผู้เรียนได้อย่างสร้างสรรค์
และมีประสิทธิภาพ  

ค่านิยมหลัก 12 ประการ ของผู้เรียนได้
อย่างสร้างสรรค์และมีประสิทธิภาพ   

 
   5.3 สรุปผลการด าเนินงาน (เชิงคุณภาพ) 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

นักเรียนโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคมทุกคน และคณะ
ครูโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคมสามารถน าหลัก
ค่านิยมของคนไทย 12  ประการ ไปใช้ในการ
ด ารงชีวิตอย่างมีความสุข 

ครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนเชียง
ม่วนวิทยาคม สามารถน าหลักค่านิยม
ของคนไทย 12 ประการ ไปประยุกต์ใช้
ในการด ารงชีวิต และอยู่ในสังคมได้อย่าง
มีความสุข 

บรรลุ 

 
  5.4 สรุปผลความพึงพอใจ 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
   

ผลการประเมินโครงการ (ผลการด าเนินงานเทียบกับเป้าหมายในภาพรวม)   
 
 
ปัญหาอุปสรรค (ด้านปัจจัยที่เกี่ยวข้อง หรือกระบวนการด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม) 
 

ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 
แนวทางการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา 

1. ชุมชน และผู้ปกครองบางส่วน
ไม่เป็นแบบอย่างที่ดีส าหรับ
นักเรียน  
2. พฤติกรรมตามคุณลักษณะ
ค่านิยมหลักของคนไทย 12 
ประการ ของนักเรียนไม่คงทน 

1. โรงเรียนประชาสัมพันธ์การ
ด าเนินงานส่งเสริมค่านิยมหลัก
ของคนไทย 12 ประการ ผ่านผู้น า
ท้องถิ่น ทุกครั้งที่มีโอกาส  
2. ประชุมชี้แจงในที่ประชุม
คณะกรรมการสถานศึกษา 
ผู้ปกครอง ที่ประชุมในชุมชน 
สามารถสร้างความเข้าใจแนวทาง
และเป้าหมายของการด าเนินงาน
ส่งเสริมค่านิยมหลักของคนไทย 
12 ประการ 

- 



 

ภาคผนวก 

 

1. โครงการ 
2. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานฯ 
3. เอกสารประกอบต่างๆ ที่เก่ียวข้อง  เช่น  แบบประเมินความพึงพอใจฯ 
4. ผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติโครงการ/กิจกรรม/ภาพประกอบ 

ฯลฯ 

 


