
ชื่อโครงการ   โครงการโรงเรียนคุณธรรม 
ลักษณะโครงการ     โครงการใหม่      โครงการต่อเนื่อง  
ยุทธศาสตร์ สพฐ.  ข้อที่ ๑ เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับการพัฒนาผู้เรียนอย่างมีคุณภาพ                               
ยุทธศาสตร์ สพป.กทม.  ข้อที่ ๒ พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างขีด 
                                ความสามารถ ในการแข่งขัน 
ยุทธศาสตร์ โรงเรียน     ข้อที่ ๑. การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ให้มีคุณภาพตาม 
                               มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และมาตรฐานสากล 
 ข้อที่ 2  การส่งเสริมให้ผู้เรียนคุณธรรม จริยธรรม ส านักความเป็นไทย และวิถีชีวิตตาม

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ     นางสาวสิริภัทร  เกษมวงศ์ 
ระยะเวลาด าเนินการ     16 พฤษภาคม 2562 – 15 พฤษภาคม 2563 
 
 

หลักการและเหตุผล 

                       โครงการโรงเรียนคุณธรรม เป็นการด าเนินงานเพ่ือสืบสานพระราชปณิธานเดินตามรอยเบื้อง
พระยุคลบาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  และตามพระราชประสงค์ของสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว  รัชกาลที่  10  ซ่ึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการมอบหมายให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง  
ศึกษาธิการ (มล.ปนัดดา  ดิศกุล) ด าเนินงานตามนโยบายภายใต้กรอบ กลยุทธ์ชาติเกี่ยวกับเรื่องคุณธรรม  โดย
ร่วมมือกับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ในฐานะผู้รับผิดชอบการจัดการศึกษาส าหรับเยาวชนส่วน
ใหญ่ของประเทศให้เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ  อีกทั้งรับผิดชอบในการจัดการศึกษาเพ่ือให้เยาวชนทุกคน      มี
ความรู้  ความสามารถ  เป็นคนดี  คนเก่งและมีความสุข  ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ  ดังนั้นการพัฒนา
คุณธรรมให้กับเยาวชนของชาติจึงมีความจ าเป็นมากโรงเรียนวัดเจ้ามูลจึงได้จัดท าโครงการโรงเรียนคุณธรรมขึ้น
เพ่ือพัฒนาโรงเรียน ให้นักเรียน  ครู  ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนตระหนักรู้  เข้าใจและมี
กระบวนการคิดอย่างมีเหตุผล  ซึมซับคุณค่าแห่งคุณธรรมความดี  
   ด้วยเหตุผลและความส าคัญดังกล่าวโรงเรียนวัดเจ้ามูล จึงได้จัดท าโครงการโรงเรียนคุณธรรม ขึ้น  เพ่ือ
ช่วยกันสร้างคนดีให้บ้านเมืองต่อไป   

 
วัตถุประสงค์ 
     ๑. เพ่ือให้ผู้บริหาร  ครู  นักเรียน รู้  เข้าใจเรื่องคุณธรรม จริยธรรม และมีกระบวนการคิดอย่างมีเหตุผล 
เห็นคุณค่าแห่งคุณธรรมความดี มีความรู้สึกผิดชอบ ชั่วดี และภูมิใจในการท าดี 
     ๒. เพ่ือให้ผู้บริหาร ครูและนักเรียนสร้างเครือข่ายชุมชน องค์กรแห่งคุณธรรม โดยการจัดกิจกรรมด้าน
ศาสนาพิธี ศาสนธรรม ศาสนสถาน ศาสนวัตถุ และศาสนบุคคล  
 
เป้าหมาย 
 1. เชิงปริมาณ 

 



๑.1 ผู้บริหาร ครู และนักเรียนร้อยละ ๘๐  มีคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่ 
ประสงค์ตามคุณลักษณะของโรงเรียนคุณธรรม  
         1.2 ผู้บริหาร ครู และนักเรียนร้อยละ ๘๐ เป็นผู้น าด้านคุณธรรม มีศีล ๕ และ 
ปลอดอบายมุข  
 2. เชิงคุณภาพ 
                       2.1 ผู้บริหาร ครู และนักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตาม
คุณลักษณะของโรงเรียนคุณธรรม  

  ๒.2 ผู้บรหิาร ครู และนักเรียน เป็นผู้น าด้านคุณธรรม จริยธรรม มีศีล ๕ และ 
ปลอดอบายมุข    
ตัวช้ีวัด 
 1. นักเรียนร้อยละ 80 มีความพึงพอใจในการร่วมกิจกรรมโครงการโรงเรียนคุณธรรม 
 2. นักเรียนร้อยละ 80 ตระหนักถึงคุณค่า เห็นความส าคัญของคุณธรรม จริยธรรม  
ศีล ๕ และปลอดอบายมุข 
ปฏิทินการด าเนินงาน 
 

ระยะเวลา 
 

กิจกรรม 

ปีงบประมาณ 2562 
พ.ศ. 256๒                                          พ.ศ. 256๓ 

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. 
1.๑ จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติจาก
ผู้บริหาร 
๑.๒ จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 
ด าเนินงาน 
๑.๓ ประชุมคณะกรรมการเพ่ือวาง
แผนการด าเนินงาน 

 
           

2. เข้าค่ายคุณธรรม โครงงาน
คุณธรรม  

    
 

       

3. ตักบาตรสั่งสมบุญ 
 

     
 

     

4. น้องไหว้พ่ี พี่รับไหว้น้อง 
 

     
 

     
๕. พิธีไหว้ครู  

 
          

๖. ถวายเทียนพรรษา และ 
ผ้าอาบน้ าฝน 

  
 

         

๗. สวมชุดขาว รักษาศีล ๕ 
วันธรรมสวณะ นั่งสมาธิ เดินจงกรม 

 
     

 
     



๘. การประเมินผล สรุปผล และ
รายงานผลการด าเนินงานโครงการ 

          
 

 

 
 
 
สถานที่ด าเนินการ       โรงเรียนวัดเจ้ามูล  วัดเจ้ามูล 
งบประมาณ     ได้รับจัดสรร  จ านวน  ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
 

รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ ค่าใช้สอย ค่าตอบแทน ค่าวัสดุ 
1 โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึง
ประสงค์ของผู้เรียน 

   

      -  กิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรม โครงงานคุณธรรม ๕,๐๐๐ ๑๕,000 - 
3. ตักบาตรสั่งสมบุญ - - ๑0,๐๐๐ 
๔. วันส าคัญสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์ - - ๕,๐๐๐ 
๕. ธรรมศึกษา - -   ๕,๐๐๐ 

รวม - - 50,๐๐๐ 
หมายเหตุ    ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
 
การประเมินผล 
 

ที ่ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
1 นักเรียนร้อยละ 80 มีความพึงพอใจในในการ

ร่วมกิจกรรมโครงการโรงเรียนคุณธรรม 
การสอบถาม/สัมภาษณ์ แบบสอบถาม/แบบสัมภาษณ์ 

2 นักเรียนร้อยละ 80 ตระหนักถึงคุณค่า เห็น
ความส าคัญของคุณธรรม จริยธรรม  
ศีล ๕ และปลอดอบายมุข 

การสังเกต 
การสอบถาม/สัมภาษณ์ 

แบบสังเกต 
แบบสอบถาม/สัมภาษณ์ 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

๑. ผู้บริหาร ครู และนักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามคุณลักษณะของ
โรงเรียนคุณธรรม  
 ๒. ผู้บริหาร ครู และนักเรียน เป็นผู้น าด้านคุณธรรม จริยธรรม มีศีล ๕ และปลอดอบายมุข 
 ๓. ผู้บริหาร ครู และนักเรียน สร้างเครือข่ายชุมชน องค์กรแห่งคุณธรรม โดยการจัดกิจกรรมด้านศาสนาพิธี 
ศาสนธรรม ศาสนสถาน ศาสนวัตถุ และศาสนบุคคล  



 
 
 
 
 
 
 
 
 


