
งาน/โครงการ:   โครงการโรงเรียนคุณธรรม 
ยุทธศาสตร์ที่ 2   ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ค่านิยมหลักของคนไทย  
         12 ประการ รักความเป็นไทย และปฎิบัติตนตามระบอบประชาธิปไตยอันมี 
         พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
ระยะเวลาด าเนินการ: เริ่มต้น  1 เมษายน 2564    สิ้นสุด  31 มีนาคม 2565 
ผู้รับผิดชอบโครงการ: นางอรัญญา  จันทนะ, นายภิรพัชญ์  ปัทมาชัยวิวัฒน์ ,นายอนุพันธ์  มุสิกะ, 
                            นายณรงค์ฤทธิ์  ธนะจันทร์, นางจิรสุดา  ปั๋นโตน 
 
1. วัตถุประสงค์ 
       1.1 เพ่ือพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพ มีความสุจริต 
      1.2 เพ่ือพัฒนากระบวนการเรียนรู้ ทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์ อยู่อย่างพอเพียง มีจิต
สาธารณะ มีคุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต 
       1.3 เพ่ือพัฒนาครู ผู้บริหาร นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษา มีส่วนร่วมในการป้องกันการ
ทุจริต 
 
2. เป้าหมาย 
    เชิงปริมาณ 
           1. ให้นักเรียนและคณะครูบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคมทุกคนมีความ
ตระหนักรู้และเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น  
           2. ให้นักเรียนและคณะครูบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคมทุกคนเข้าใจใน
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา 

    เชิงคุณภาพ 
           นักเรียนและคณะครูบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคมสามารถน าหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนา ไปใช้ในการด ารงชีวิตอย่างมีความสุข 
 
3. วิธีด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
    ขั้นเตรียมการ (PLAN) 
 1. แต่งตั้งคณะท างานผู้รับผิดชอบโครงการ 
 2. ประชุม วางแผนการด าเนินกิจกรรมตามโครงการ 

     ขั้นด าเนินการ (DO) 
 3. จัดกิจกรรมวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา 
 4. จัดกิจกรรมเรื่องมารยาทไทย/นักเรียนมีมารยาทดี  ยิ้มไหว้ ทักทายผู้มาเยือน นักเรียนมีวินัย  
     รับผิดชอบ มีจิตอาสา มีจิตสาธารณะ  ขยัน มีความสามัคคี   
 5. กิจกรรมคุณธรรมทุกพ้ืนที่...ความดีทั้งโรงเรียน “โรงเรียนมีสภาพเหมือนกันหมด คือสะอาดตา  
     ภูมิทัศน์สวยงาม ปราศจากขยะ รู้จักแยกขยะ กล้าแสดงออก ร่วมมือร่วมใจ ฯลฯ 



 6. ห้องเรียนสะอาด  อาคารเรียนสะอาด  ห้องน้ าสะอาด โรงอาหารสะอาด โต๊ะม้าหินอ่อนสะอาด  
     สนามกีฬา/สนามหญ้า/สะอาดและภาพรวมของโรงเรียนทั้งหมดสะอาดตามไปด้วย 
   7. กิจกรรมเด็กคิด...เด็กท า...เด็กน าเสนอ(การท าโครงงานคุณธรรมต่าง) 
 8. มอบหมายหน้าที่รับผิดชอบ 
       - จัดกิจกรรมธนาคารความดี 
         - ตอบปัญหาธรรม 
          - ค่ายเสริมสร้างธรรมจริยธรรม 
  9. ก ากับ ติดตามงาน กิจกรรม โครงการของกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและ 
               วัฒนธรรม     
    ขั้นตรวจสอบและประเมินผล (Check) 
           10. ก ากับ ติดตามงาน กิจกรรม โครงการของกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและ 
                 วัฒนธรรม 

     ขั้นสรุป รายงานผล และปรับปรุง (Act) 

        8. สรุปผลการด าเนินกิจกรรมตามโครงการและรายงานต่อผู้บริหารสถานศึกษาและสพม.พย. 
 
4. ผลการด าเนินงานระดับกิจกรรม 
 

ล าดับ กิจกรรม งบประมาณ 
(บาท) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

สภาพการ
ด าเนินงาน 

ผลการติดตาม 

1. แต่งตั้งคณะท างาน
ผู้รับผิดชอบโครงการ 

0 เมษายน  
2564 

ด าเนินการ
แล้ว 

มีการแต่งตั้งคณะท างาน
ผู้รับผิดชอบโครงการ 

2. ประชุม วางแผนการ
ด าเนินกิจกรรมตาม
โครงการ 

0 พฤษภาคม  
2564 

ด าเนินการ
แล้ว 

มีการประชุมวางแผน 
ปรึกษาหารือเพ่ือด าเนินิจกรรม 

3. จัดกิจกรรมวันส าคัญทาง
พระพุทธศาสนา 

5,000 ตลอดภาค
เรียนที่ 
2564 

ด าเนินการ
แล้ว 

กิจกรรมได้ด าเนินไปอย่างลุล่วง 
มีการจัดกิจกรรมในวันส าคัญ
ทางศาสนา  

4. จัดกิจกรรมเรื่องมารยาท
ไทย/นักเรียนมีมารยาทดี  
ยิ้มไหว้ ทักทายผู้มาเยือน 
นักเรียนมีวินัย รับผิดชอบ 
มีจิตอาสา มีจิตสาธารณะ  
ขยัน มีความสามัคคี   

ตลอดภาค
เรียนที่ 
2564 

ด าเนินการ
แล้ว 

จากการจัดกิจกรรม นักเรียนมี
มารยาทที่ดี มีสัมมาคารวะ มีจิต
เมตตา มีจิตสาธารณะ  



ล าดับ กิจกรรม งบประมาณ 
(บาท) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

สภาพการ
ด าเนินงาน 

ผลการติดตาม 

5. กิจกรรมคุณธรรมทุกพ้ืนที่
...ความดีทั้งโรงเรียน 
“โรงเรียนมีสภาพ
เหมือนกันหมด  คือ
สะอาดตา  ภูมิทัศน์
สวยงาม ปราศจากขยะ  
รู้จักแยกขยะ กล้า
แสดงออก ร่วมมือร่วมใจ 
ฯลฯ 

 ตลอดภาค
เรียนที่ 
2564 

ด าเนินการ
แล้ว 

- 

6. ห้องเรียนสะอาด  อาคาร
เรียนสะอาด  ห้องน้ า
สะอาด โรงอาหารสะอาด 
โต๊ะม้าหินอ่อนสะอาด  
สนามกีฬา/สนามหญ้า/
สะอาดและภาพรวมของ
โรงเรียนทั้งหมดสะอาด
ตามไปด้วย 

ตลอดภาค
เรียนที่ 
2564 

ด าเนินการ
แล้ว 

ห้องเรียนสะอาด นักเรียนมี
ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของ
ตัวเอง  

7. กิจกรรมเด็กคิด...เด็กท า...
เด็กน าเสนอ(การท า
โครงงานคุณธรรมต่าง) 

ตลอดภาค
เรียนที่ 
2564 

ด าเนินการ
แล้ว 

- 

8. มอบหมายหน้าที่
รับผิดชอบ 
-จัดกิจกรรมธนาคารความ
ดี 
- ตอบปัญหาธรรม 
- ค่ายเสริมสร้างธรรม
จริยธรรม 

 ตลอดภาค
เรียนที่ 
2564 

ด าเนินการ
แล้ว 

นักเรียนเข้าร่วมตอบปัญหาธรรม
และเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆของ
กลุ่มสาระสังคมศึกษา 

9. ก ากับ ติดตามงาน 
กิจกรรม โครงการของ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม
ศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

 ตลอดภาค
เรียนที่ 
2564 

ด าเนินการ
แล้ว 

มีการก ากับติดตามการ
ด าเนินงานของโครงการ 



ล าดับ กิจกรรม งบประมาณ 
(บาท) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

สภาพการ
ด าเนินงาน 

ผลการติดตาม 

10. สรุปผลการด าเนินกิจกรรม
ตามโครงการและรายงาน
ต่อผู้บริหารสถานศึกษา
และสพม.พย 

 ตลอดภาค
เรียนที่ 
2564 

ด าเนินการ
แล้ว 

ผลการด าเนินงานได้เสนอต่อ
ผู้บริหาร  

รวม 5,000 
   

 
 
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 

ให้นักเรียนและคณะครูบุคลากรทางการศึกษาของ
โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคมทุกคนมีความตระหนักรู้
และเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อ่ืน 

นักเรียนและคณะครูบุคลากรทาง
การศึกษาของโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม
ทุกคนมีความตระหนักรู้และเห็นคุณค่าใน
ตนเองและผู้อื่น 

บรรลุ 

ให้นักเรียนและคณะครูบุคลากรทางการศึกษาของ
โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคมทุกคนเข้าใจในหลักธรรม
ทางพระพุทธศาสนา 

นักเรียนและคณะครูบุคลากรทาง
การศึกษาของโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม
ทุกคนเข้าใจในหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนา 

บรรลุ 

 
 
 
 
 
 
 



   5.3 สรุปผลการด าเนินงาน (เชิงคุณภาพ) 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

นักเรียนและคณะครูบุคลากรทาง

การศึกษาโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคมสามารถน า

หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ไปใช้ในการ

ด ารงชีวิตอย่างมีความสุข 

นักเรียนและคณะครูบุคลากรทาง
การศึกษาโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม
สามารถน าหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนา ไปใช้ในการด ารงชีวิต
อย่างมีความสุข 

บรรลุ 

 
  5.4 สรุปผลความพึงพอใจ 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

- - - 

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

ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 
แนวทางการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา 

- - - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ภาคผนวก 

 

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

ฯลฯ 

 


