
 
 

แบบสรุปการด าเนินโครงการโรงเรียนคุณธรรม 
งานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม น าชีวิต กลุ่มบริหารงานบุคคล 

โรงเรียนสาครพิทยาคม  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธาน ีชัยนาท 
……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

ชื่องาน / โครงการ             อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม 
แผนงาน                     ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม น าชีวิต กลุ่มบริหารงานบุคคล 
สนองนโยบาย/จุดเน้น สพฐ. นโยบายเรื่องท่ี 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน         กลยุทธ์ ข้อที ่1 ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
 
1. หลักการและเหตุผล 
  การพัฒนาประเทศต้องมุ่งเน้นพัฒนาคนให้เพียบพร้อมด้วยคุณธรรมจริยธรรม เพราะถ้าคนขาด
คุณธรรมจริยธรรมแล้ว การพัฒนาด้านอ่ืนก็เป็นไปได้ยากซึ่งในปัจจุบันปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น มีผลมาจากการ
พัฒนาด้านวัตถุอย่างรวดเร็ว ปัญหาต่างๆ จึงเกิดขึ้น ในการจัดการศึกษามุ่งเน้นการเรียนการสอนให้เด็กมี
คุณลักษณะเป็นผู้ใฝ่รู้ ขยันหมั่นเพียร อดทน ประหยัด ซื่อสัตย์สุจริต มีระเบียบวินัย เสียสละ เมตตากรุณา 
กตัญญูกตเวที ตรงต่อเวลา สามัคคี ยุติธรรม และมีวัฒนธรรมโดยปลูกฝัง ให้เกิดความเคยชินปฏิบัติตนอยู่ใน
พ้ืนฐานของความดี ในปัจจุบันนักเรียนให้ความสนใจ เอาใจใส่ด้านคุณธรรม จริยธรรมน้อยลง เนื่องจากสภาพ
ของสังคม ความเปลี่ยนแปลงของแนวทางด าเนินชีวิต และครอบครัว ไม่เอ้ืออ านวยในการส่งเสริมด้านคุณธรรม 
จริยธรรมอย่างเต็มที่ โรงเรียนจึงมีหน้าที่ต้องเสริมสร้าง ปลูกฝังและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ให้กับนักเรียน
ทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องระเบียบวินัย ความรับผิดชอบ หลักธรรมเบื้องต้นทางศาสนา ทั้งความซื่อสัตย์สุจริต 
ความกตัญญูกตเวที เมตตากรุณา ความเสียสละ ความสามัคคี  เป็นต้น  
  โดยประสานความร่วมมือจากหน่วยงานและองค์กรที่ท างานด้านคุณธรรมอย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน
รูปแบบของโรงเรียนคุณธรรมนั้น เป็นเรื่องที่ไม่ซับซ้อนและท าได้ง่าย เป็นการลงทุนต่ า แต่ได้ก าไรมาก และ
สามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของนักเรียนได้จริง ไม่ผูกขาดกับศาสนาใดศาสนาหนึ่ง เปรียบเสมือนเป็น
คุณธรรมสากล ที่จะช่วยให้พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ในโรงเรียน “ลดลง” และส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรมที่พึง
ประสงค์ “เพ่ิมขึ้น” ซึ่งนับเป็นการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชนอย่าง
ยั่งยืน การด าเนินโครงการฯ เน้นกระบวนการมีส่วนร่วมผ่านโครงงานคุณธรรม (Moral Project) ในการเรียนรู้
และปฏิบัติจริงของนักเรียน ครู ผู้บริหาร ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา และชุมชน โดยการให้
ค าปรึกษาครูแกนน า นักเรียนแกนน า และผู้บริหารโรงเรียน เพ่ือผลักดันให้โครงงานประสบความส าเร็จ พร้อม
มุ่งเน้นให้ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจ าวันและอยู่ในสังคมร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีความสุข ดังนั้นจึงได้จัดท า
โครงการโรงเรียนคุณธรรมขึ้น 
 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1. เพ่ือให้ผู้บริหาร ครู และนักเรียนโรงเรียนพัฒนานิคม ตระหนักรู้ เข้าใจ และมีกระบวนการคิด

อย่างมีเหตุผล ซึมซับคุณค่าแห่งคุณธรรมความดีอย่างเป็นธรรมชาติ สร้างความรู้สึกผิดชอบชั่วดี และภูมิใจใน
การท าความดี 



 2.2. เพ่ือให้ผู้บริหาร ครู และนักเรียนโรงเรียนพัฒนานิคม สร้างเครือข่ายชุมชนองค์กรแห่งคุณธรรม มี
ความเป็นเลิศด้านคุณธรรมและจริยธรรม น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  โดยร่วมมือกันภายใน
โรงเรียนและองค์กร เพ่ือการท างานด้านคุณธรรมเห็นผลอย่างเป็นรูปธรรมชัดเจนและมีความต่อเนื่อง 

 

3. เป้าหมาย 
3.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ 

(1) ร้อยละ 100 ของผู้บริหาร ครู และนักเรียนโรงเรียนสาครพิทยาคม มีความรู้ ความเข้าใจ  
ในการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม 

(2) ร้อยละ 100 ของผู้บริหาร ครู และนักเรียนโรงเรียนสาครพิทยาคม สามารถเขียนโครงงาน
คุณธรรมเพื่อน าไปพัฒนาด้านคุณธรรมของโรงเรียน 

3.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
(1) ผู้บริหาร ครู และนักเรียนโรงเรียนสาครพิทยาคมขับเคลื่อนโครงงานคุณธรรมได้อย่างมี

ประสิทธิภาพจนเกิดเป็นรูปธรรมที่ชัดเจนในการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม 
 

4. วิธีการด าเนินงาน/ขั้นตอนด าเนินงาน 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
1. ขั้นการเตรียมการ 

- จัดท าโครงการ 
- เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ 
- จัดท าค าสั่งผู้รับผิดชอบ 

 
1-28  มิถุนายน 2564 

 

 
1. นางสาวเครือวัลย์  อยู่ใจเย็น 
2. นางธัญลักษณ์  แก้วแดง 
3. นางภัทร์รวี  ทองไทย 
4. นางสาวพัชชา  ม่วงตะเภา 

2 ขั้นด าเนินการ 
1. ขั้นวางแผนปฏิบัติ (P) 
    - ก าหนดเป้าหมายในการจัดกิจกรรม 
    - ก าหนดแนวทางการด าเนินงาน 
    - ก าหนดระยะเวลา 
    - ก าหนดงบประมาณ 
    - การก าหนดผู้รับผิดชอบ 
2. ด าเนินการตามแผน (D) 
    - ออกหนังสือเชิญวิทยากร 
    - จัดเตรียมสถานที่อบรม 
    - จัดการอบรมให้กับคณะครู  
    - ก ากับ ติดตาม ดูแลอย่างใกล้ชิด 
3. ตรวจสอบประเมินผล (C) 
    - ส ารวจความพึงพอใจที่มีต่อการอบรม      
    - วิเคราะห์ข้อมูล 
    - แปลความหมาย 
    - ตรวจสอบ/ปรับปรุงคุณภาพการ
ประเมิน 
4. น าผลการประเมินมาปรับปรุงงาน (A) 
    - ปรับปรุงการปฏิบัติงาน 

 
24-28 เมษายน 2564 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
1. นางสาวเครือวัลย์  อยู่ใจเย็น 
2. นางธัญลักษณ์  แก้วแดง 
3. นางภัทร์รวี  ทองไทย 
4. นางสาวพัชชา  ม่วงตะเภา 



    - วางแผนในระยะต่อไป 
    - จัดท าข้อมูลสารสนเทศ 

3 ขั้นการรายงาน 
     - จัดท ารายงานการประเมินโครงการ 
    - รวบรวมผลการด าเนินงานและ 
       ผลการประเมิน 
    - รายงานผลการด าเนินงาน 

5 กรกฎาคม 2564 1. นางสาวเครือวัลย์  อยู่ใจเย็น 
2. นางธัญลักษณ์  แก้วแดง 
3. นางภัทร์รวี  ทองไทย 
4. นางสาวพัชชา  ม่วงตะเภา 

 
5. สถานทีจ่ัดกิจกรรม 
        โรงเรียนสาครพิทยาคม  อ าเภอมโนรมย์  จังหวัดชัยนาท 
 

6. ระยะเวลาด าเนินงาน 
         วันที่ 1 มิถุนายน  2564  ถึง วันที่ 30 กันยายน  2564  
 
7. งบประมาณและรายจ่าย  จ านวน 10,000 บาท 

งบเงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   
    -  ค่าอาหารกลางวัน จ านวน 50 คน 1 มื้อๆ ละ 80 บาท   เป็นเงิน 4,000 บาท 
    -  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จ านวน 50 คน 2 มื้อๆ ละ 50 บาท  เป็นเงิน 5,000 บาท 
    -  ค่าวัสดุอุปกรณ์  จ านวน  1,000 บาท 

 
8.   ผู้รับผิดชอบโครงการ 

8.1 นางสาวเครือวัลย์  อยู่ใจเย็น   ครโูรงเรียนสาครพิทยาคม 
 
9. หน่วยงาน/ผู้เกี่ยวข้อง   

   กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 
 
 

10. การติดตามประเมินผล 
 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
1. ผู้บริหาร ครู และนักเรียนโรงเรียนสาครพิทยา
คม มีความรู้ ความเข้าใจ ในการพัฒนาโรงเรียน
คุณธรรม 

-  การท าใบงาน 
- การประเมินความพึง
พอใจ 

-  ใบงาน 
- แบบประเมินความพึง
พอใจ 

2. ผู้บริหาร ครู และนักเรียนโรงเรียนสาครพิทยา
คม สามารถเขียนโครงงานคุณธรรมเพ่ือน าไป
พัฒนาด้านคุณธรรมของโรงเรียน 

-  การเขียนโครงงาน 
- การประเมินความพึง
พอใจ 

- แบบร่างโครงงาน 
- แบบประเมินความพึง
พอใจ 

 

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. ผู้บริหาร ครู และนักเรียนโรงเรียนสาครพิทยาคมเกิดการเรียนรู้ในการจัดท าโครงงานคุณธรรม 



2. นักเรียนแกนน าสามารถน าความรู้ที่ได้ไปขยายผลภายในชั้นเรียนของตนเอง เพื่อขับเคลื่อนโครงงาน
คุณธรรมของห้องเรียน 
 
การเสนอโครงการ 
 
 
                                                                  ลงชื่อ                                      ผู้เสนอโครงการ 
                                                                          (นางสาวเครือวัลย์  อยู่ใจเย็น)    
                                                                                  คร ู 

การก ากบั ติดตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11.  การอนุมัติกิจกรรม / โครงการ  
  อนุมัติ 
  ไม่อนุมัติเนื่องจาก
............................................................................................................................. ..................................................
............................................................................................................................. .................................................. 

            
 
                                         ลงชื่อ                                           ผู้อนุมัติโครงการ 
                                           (นางสาวพรประภา   พัฒนพงษ์)      
                                        ผู้อ านวยการโรงเรียนสาครพิทยาคม           
 
 
 
 
 

ความคิดเห็นหัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณ 
 

 เห็นควรพิจารณาตามเสนอ 
 อ่ืนๆ……………………………………...………………………    
…………………………………………………………………………. 
          
        ลงชื่อ.................................................... 
                (นางสาววรรณภรณ์  เปี่ยมฤทัย) 
                หวัหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ                                    
                 ............./............../............... 

 
 

ความคิดเห็นรองผู้อ านวยโรงเรียนสาครพิทยาคม 
 

 เห็นควรพิจารณาตามเสนอ 
อ่ืนๆ……………………………………...…………………………
…………………………………………………………………………… 
 
            ลงชื่อ.................................................... 
                      (นายสารินทร์  เอ่ียมครอง) 

     รองผู้อ านวยการโรงเรียนสาครพิทยาคม 
                    ............../............../............... 
 


