๕๖
ชื่อโครงการ
แผนงาน
สนองกลยุทธ์

ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และเสริมสร้างค่านิยม ๑๒ ประการ
บริหารงานวิชาการ
กลยุทธ์ที่ ๒ ปลูกฝังคุณธรรม ความสานึกในความเป็นชาติไทย ระบอบ
ประชาธิปไตย อนุรักษ์วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม และมีวิถีชีวิตตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
สอดคล้องกับมาตรฐานที่ มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน
ลักษณะโครงการ
โครงการต่อเนื่อง
ผู้รับผิดชอบโครงการ
ว่าที่ร้อยตรีหญิงชฎาภรณ์ ขาวโล๊ะ
ระยะเวลาดาเนินการ
พฤษภาคม – กันยายน ๒๕๖๕
..............................................................................................................................................................................
๑. หลักการและเหตุผล
ด้วยคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้มีการกาหนดค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ ของคนไทยขึ้น
ทั้งนี้เนื่องมาจากสังคมไทยมีการเปลี่ยนแปลงไปมาก ผลมาจากความก้าวหน้าของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เศรษฐกิจ การเมือง ตลอดจนค่านิยมที่เปลี่ยนแปลงไปทาให้เกิดปัญหาต่างๆขึ้นในสังคม แม้แต่นักเรียนและ
วัยรุ่นก็เริ่มขาดคุ ณธรรม จริยธรรม ในการดารงชีวิต เกิดปัญ หาต่อโรงเรียน ชุมชน บ้านเมือง ตลอดจน
ประเทศชาติ ทาให้ขาดกาลังสาคัญที่จะพัฒนาประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าต่อไป
โรงเรียนวัด ท่าล้อตระหนักและเห็นความสาคัญ จึง ได้จั ดโครงการส่ง เสริ มคุ ณธรรมและจริ ย ธรรม
นักเรียนขึ้น เพื่อให้ตรงกับทฤษฎีการทาซ้าซ้าจะเกิดเป็นการสร้างนิสัย ให้กับตนเองในการดาเนินวิถีชีวิตแบบ
ชาวพุทธอย่างถาวร
๒. วัตถุประสงค์
๒.๑ เพื่อให้นักเรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากาหนด
๒.๒ เพื่อให้นักเรียนมีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย
๒.๓ เพื่อให้นักเรียนยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย
๒.๔ เพื่อให้นักเรียนมีสุขภาวะร่างกายและจิตสังคมตามที่สถานศึกษากาหนด
๓. เป้าหมาย
3.1 ผลผลิต (Outputs)
3.1.1 เชิงปริมาณ
๑) นักเรียนร้อยละ ๙๐ มีความประพฤติด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม จิตสังคม และ
จิตสานึก ตามที่สถานศึกษากาหนดปรากฏชัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม
๒) นักเรียนร้อยละ ๙๐ มีความภาคภูมิใจในท้องถิ่นในความเป็นไทย และเห็นคุณค่า
เกี่ยวกับภูมิปัญญาไทยและแสดงออกได้อย่างเหมาะสมในชีวิตประจาวัน
๓) นักเรียนร้อยละ ๙๐ ยอมรับเหตุผลความคิดเห็นของผู้อื่นและมีมนุษย์สัมพันธ์ดี
๔) ผู้เกี่ยวข้องร้อยละ ๙๐ มีความพึงพอใจของกับโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
นักเรียน

๕๗
3.1.2 เชิงคุณภาพ
1) นักเรียนมีความประพฤติด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม จิตสังคม และจิตสานึก
ตามที่สถานศึกษากาหนดปรากฏชัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคมอยู่ในระดับคุณภาพดีมาก
๒) นักเรียนมีความภาคภูมิใจในท้องถิ่นในความเป็นไทย และเห็นคุณค่าเกี่ยวกับภูมิ
ปัญญาไทยและแสดงออกได้อย่างเหมาะสมในชีวิตประจาวันอยู่ในระดับคุณภาพดีมาก
๓) นักเรียนยอมรับเหตุผลความคิดเห็นของผู้อื่น และมีมนุษย์สัมพันธ์ดีอยู่ในระดับ
คุณภาพดีมาก
3.2 ผลลัพธ์ (Outcomes)
๑) นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดี
๒) นักเรียนมีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย
๓) นักเรียนยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย
๔) นักเรียนมีสุขภาวะร่างกายและจิตสังคมที่ดี
๔. วิธีดาเนินการ
กิจกรรม
1. ศึกษาผลการดาเนินงาน ปัญหาและอุปสรรคของ
โครงการในปีที่ผ่านมา
๒. จัดทาโครงการเพื่อขออนุมัติจากผู้บริหาร
๓. จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรรมการดาเนินงานตาม
โครงการ
4. ประชุมคณะทางานชี้แจงและมอบหมายงาน
๕. การดาเนินกิจกรรม
๑) กิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระสุดสัปดาห์
๒) กิจกรรมหน้าเสาธง
๓) กิจกรรมวันสาคัญ
(วันไหว้ครู, วันสุนทรภู่, วันอาสาฬหบูชาและ
วันเข้าพรรษา, วันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ สมเด็จ
พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี, วันแม่แห่งชาติ,
วันวิทยาศาสตร์, วันภาษาไทย)
๔) กิจกรรมอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น
๕) กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย
๖) กิจกรรมสมุดบันทึกความดี
6. ผู้รับผิดชอบโครงการนิเทศติดตามผลการดาเนินงาน
7. จัดทาแบบประเมินความพึงพอใจของผู้ที่เกีย่ วข้อง
8. สรุปผลการดาเนินงานตามโครงการ
9. จัดทารายงานเสนอต่อผู้บริหารสถานศึกษา

ระยะเวลาดาเนินการ
ผู้รับผิดชอบ
พฤษภาคม 2564 ครูชฎาภรณ์ ขาวโล๊ะ
พฤษภาคม 2564
พฤษภาคม 2564

ครูชฎาภรณ์ ขาวโล๊ะ
ครูชฎาภรณ์ ขาวโล๊ะ

พฤษภาคม 2564

ครูชฎาภรณ์ ขาวโล๊ะ
ผอ.ณัฏฐ์ดนัย รุ่งกลิ่นขจรกุล

ครูเวรประจาวัน
คณะครู
พฤษภาคม –
กันยายน 2565

สิงหาคม 2565
กันยายน 2565
กันยายน 2565
ตุลาคม 2565

คณะครู
คณะครู
ครูประจาชั้น
ครูชฎาภรณ์ ขาวโล๊ะ
ครูชฎาภรณ์ ขาวโล๊ะ
ครูชฎาภรณ์ ขาวโล๊ะ
ครูชฎาภรณ์ ขาวโล๊ะ
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๕. ทรัพยากรที่ต้องใช้
รายการ
๑) กิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระสุดสัปดาห์
๒) กิจกรรมหน้าเสาธง
๓) กิจกรรมวันสาคัญ
๔) กิจกรรมอนุรักษ์ความเป็นไทย
๕) กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย
๖) กิจกรรมสมุดบันทึกความดี
๖. งบประมาณ

ความต้องการ
โต๊ะหมู่บูชา กระถางธูป เชิงเทียน
แจกัน
กระดานไวท์บอร์ด
ป้ายไวนิลกิจกรรม
วัสดุอุปกรณ์สาหรับใช้ในกิจกรรม
วัสดุอุปกรณ์สาหรับทากิจกรรม
กระดาษ A4

หมายเหตุ

จานวนเงิน ๘,๓๐๐ บาท

รายการ
๑. วัสดุอุปกรณ์สาหรับใช้ในกิจกรรม
๒. วัสดุอุปกรณ์สาหรับทากิจกรรม
3. ป้ายไวนิลกิจกรรม
4. วัสดุอุปกรณ์สาหรับใช้ในกิจกรรม
5. วัสดุอุปกรณ์สาหรับทากิจกรรม
๖. กระดาษ A4 ทาสมุดบันทึกความดี
จานวนเงินทั้งสิ้น

ความต้องการ
N/A
N/A
6 ป้าย
N/A
N/A
๑ รีม

จานวนเงิน
๒,๑๐๐
๖๐๐
๑,๘๐๐
๓,๒๐๐
๕๐๐
๑๐๐
๘,๓๐๐

หมายเหตุ

ถัวจ่ายทุกรายการ

๗. การติดตามประเมินผล
ผลลัพธ์/ตัวชี้วัดความสาเร็จ
๑) นักเรียนมีมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดี
๒) นักเรียนมีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย
๓) นักเรียนยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่าง
และหลากหลาย
๔) นักเรียนมีสุขภาวะร่างกายและจิตสังคมที่ดี

วิธีการประเมิน
- สังเกต
- สัมภาษณ์
- สังเกต
- สัมภาษณ์
- สังเกต
- สัมภาษณ์

๘. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๑) นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดี
๒) นักเรียนมีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย
๓) นักเรียนยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย
๔) นักเรียนมีสุขภาวะร่างกายและจิตสังคมที่ดี

เครื่องมือ
- แบบบันทึกการสังเกต
- แบบบันทึกสัมภาษณ์
- แบบบันทึกการสังเกต
- แบบบันทึกสัมภาษณ์
- แบบบันทึกการสังเกต
- แบบบันทึกสัมภาษณ์
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(ลงชื่อ) ....................................................... ผู้เสนอโครงการ
(ว่าที่ร้อยตรีหญิงชฎาภรณ์ ขาวโล๊ะ)
ตาแหน่ง ครูอัตราจ้าง

(ลงชื่อ) ..................................................... ผู้อนุมัติโครงการ
(นายณัฏฐ์ดนัย รุ่งกลิ่นขจรกุล)
ตาแหน่ง ผู้อานวยการโรงเรียนวัดท่าล้อ

