
โครงการ    พัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ 
แผนงาน    งานบริหารวิชาการ 
สนองมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย  มาตรฐานที่ ๒,๓,๑๐,๑๑   
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานที่ ๒,๑๔,๑๕  
สนองกลยุทธ์ สพป.ตรัง เขต ๒  ข้อที่ ๓ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน   ข้อที่ ๑,๔ 
ลักษณะโครงการ   โครงการต่อเนื่อง 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ   โรงเรียนบ้านเกาะเคี่ยม 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางปราณี  สุคติภูมิ  นายลาปัน  ด าพิลา 
                                                   นายภาณุวัฒน์ รักราวี  นางสาวมีนา เชื้อเพ็ชร 
งบประมาณทั้งสิ้น   ๓,๐๐๐  บาท 
ระยะเวลาด าเนินงาน   ๑  ตุลาคม  ๒๕๕๕  ถึง ๓๐ กันยายน  ๒๕๕๖ 
…......................................................................................................................... .................................................. 
๑.  หลักการและเหตุผล 
 ปัจจุบันแนวโน้มด้านคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ของนักเรียนอยู่ในระดับต่ าลง 
พบว่า เนื่องจากมีสื่อและเทคโนโลยีเข้ามาเผยแพร่และมีอิทธิพลในชีวิตประจ าวันของนักเรียน รวมทั้งขาด
ความร่วมมือกันระหว่างบ้าน โรงเรียน และชุมชน ในการปลูกฝังคุณธรรมอย่างต่อเนื่อง ถ้าไม่รีบแก้ไขนักเรียน
อาจสร้างปัญหาให้ครอบครัว โรงเรียน ชุมชนและสังคมได้ โดยทุกฝุายต้องร่วมกันจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมด้าน
วินัย ความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์สุจริต ความกตัญญูกตเวที มีความเมตตากรุณา ความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ ความ
เสียสละเพ่ือส่วนรวม  การใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่า  รวมทั้งมีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย
ให้แก่นักเรียน เพื่อให้นักเรียนปฏิบัติตนจนเป็นกิจนิสัยชีวิตประจ าวัน โครงการนี้สอดคล้องกับนโยบายของ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติที่เน้นให้ผู้เรียนคู่คุณธรรม และมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน 

 โรงเรียนบ้านเกาะเคี่ยม     ได้จัดท าโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ในปีงบประมาณ 
๒๕๕๕ ที่ผ่านมา  นักเรียนมีการพัฒนาพฤติกรรมด้านคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมท่ีพึงประสงค์ดีข้ึน
ตามล าดับ  การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พ่ึงประสงค์ต้องด าเนินการอย่างจริงจังและต่อเนื่อง 
โรงเรียนจึงเห็นว่าจะต้องฝึกฝนและสร้างจิตส านึกในการมีคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมท่ีพึงประสงค์ เพ่ือ
สร้างคุณธรรมน าความรู้ให้เกิดขึ้นกับนักเรียนที่ยั่งยืนสืบไป  จึงได้จัดท าโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและ
ค่านิยมท่ีพึงประสงค์เป็นโครงการต่อเนื่อง 
 
๒.  วัตถุประสงค ์
 ๒.๑  ผลผลิต 
        ๑. เพ่ือพัฒนานักเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาล ๑  ถึง มัธยมศึกษาปีที่ ๓  ให้มีคุณธรรม จริยธรรม และ
ค่านิยมท่ีพึงประสงค์และผ่านเกณฑ์การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามท่ีหลักสูตรก าหนด   
         ๒. เพ่ือลดปัญหาสังคมด้านคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ท่ีเกิดข้ึนในครอบครัว  
โรงเรียน  ท้องถิ่น และชุมชน 
 ๒.๒  ผลลัพธ์ 
        นักเรียนทุกคน มีคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมท่ีพึงประสงค์  และสร้างความภาคภูมิใจ
ให้กับตัวเองและผู้ปกครองและน าไปปฏิบัติได้ในชีวิตประจ าวัน  



๓.  เป้าหมาย 
 ๑. นักเรียนมีคุณธรรม  จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ และผ่านเกณฑ์การประเมินคุณลักษณะอัน
พึงประสงคต์ามท่ีหลักสูตรก าหนดไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๕ 
 ๒.  นักเรียนมีความพ่ึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ  ๗๕ ขึ้นไป 
 
๔.  กิจกรรมและการด าเนินการ 
 

กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
๑.  ขั้นเตรียมการ 
-  เสนอโครงการ/กิจกรรมและจัดสรรงบประมาณ 
-  ประชุมวางแผนการปฏิบัติงาน 
-  มอบหมายการปฏิบัติงาน 

 
ตุลาคม ๒๕๕๕ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๕ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๕ 

-  
นางปราณี  สุคติภูมิ   
ผู้บริหารโรงเรียน 

๒. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม  
๒.๑  มีวินัย มุ่งมั่นในการท างาน และใฝุเรียนรู้ 
๑)  ก าหนดมาตรการเกี่ยวกับการมาเรียนนักเรียน  
๒)  จัดท าระเบียบของสถานศึกษาเก่ียวกับการเข้า
แถวเคารพธงชาติ  ปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ  การสนใจ
การเรียน  แต่งกายให้เหมาะสมในสถานการณ์ต่างๆ  
๓)  จัดกิจกรรมยิ้มไหว้ทักทายกัน ทุกเช้าและเย็น 
โดยให้นักเรียนไหว้ครู  รุ่นพี่  และเพ่ือนๆ 
๔)  ฝึกมารยาทในการรับประทานอาหารในโรงเรียน 
โดยให้นักเรียนเข้าแถวซื้ออาหาร เป็นต้น 
๕) มอบหมายชิ้นงานให้นักเรียนปฏิบัติแบบเดี่ยว 
เป็นคู่ หรือเป็นกลุ่ม 
๖) ฝึกการแสวงหาความรู้ ศึกษาค้นคว้า หาความรู้
ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง 
๗) จัดกิจกรรมพัฒนานักเรียนตามหลักสูตร 

๒.๒ ความซื่อสัตย์สุจริต 
๑) จัดท าระเบียบหรือข้อตกลงในห้องเรียนเกี่ยวกับ 
ระเบียบการสอบ การไม่ทุจริต และการไม่ลอกการ   
บ้านการไม่น าทรัพย์สินของผู้อื่นมาเป็นของตนและ  
การฝึกให้นักเรียนพูดความจริงไม่โกหก 
๒)  จัดท าสมุดบันทึกความดี ให้นักเรียนบันทึกทุก
ครั้งที่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ ข้อตกลงหรือ
มาตรการของโรงเรียน/ของห้องเรียน 
๓)  จัดท าธนาคารความดีให้เป็นคะแนนสะสมความ
ดีของแต่ละคน 

 
พ.ย.๕๕-๓๐ ส.ค.๕๖ 
พ.ย.๕๕-๓๐ ส.ค.๕๖ 
พ.ย.๕๕-๓๐ ส.ค.๕๖ 
พ.ย.๕๕-๓๐ ส.ค.๕๖ 

๓,๐๐๐ 
 
 

 
นา งปราณี  สุคติภูมิ  
นายลาปัน  ด าพิลา                                         
นายภาณุวัฒน์ รักราวี  
นางสาวมีนา เชื้อเพ็ชร 
 

 



กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
๒.๓  ความกตัญญูกตเวที 
๑) การท าความเคารพพ่อแม่ หรือผู้ปกครองก่อนมา
โรงเรียนและกลับจากโรงเรียน 
๒)  บันทึกความดีท่ีช่วยผู้ปกครองท างานบ้านในแต่ละวัน 
๓) การท าความเคารพครู และช่วยงานครูทุกครั้งที่มี
โอกาส 
๔) จัดกิจกรรมวันแม่ และวันครู  
๒.๔ ความมีเมตากรุณา โอบอ้อมอารี เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่
และมีจิตสาธารณะ 
๑) จัดกิจกรรมอาสาพัฒนาสังคมและ
สาธารณประโยชน์ตามหลักสูตร 
๒) จัดกิจกรรมช่วยเหลือนักเรียนยากจน 
๓) บริจาคสิ่งของให้ผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆ  
๔) แบ่งบันสิ่งของให้ผู้อื่นทุกครั้งที่มีโอกาส 
๒.๕  มีการประหยัดและใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า 
๑) จัดกิจกรรมการออมวันบาท ช่วยชาติประหยัด 
๒) จัดกิจกรรมการแยกขยะ/รีไซเคิล 
๓) จัดรณรงค์เกี่ยวกับการประหยัดน้ า  ประหยัด ไฟ 
และใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า  
๔) จัดท าปูายค าขวัญเกี่ยวกับการประหยัด  
๕) จัดกิจกรรมใช้ชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง     
๒.๖  ภูมิใจในความเป็นไทย  รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 
๑) การแต่งกายผ้าไทย สัปดาห์ละ 1 วัน 
๒) ปฏิบัติตนตามประเพณีและวัฒนธรรมไทย 
เกี่ยวกับการไหว้  ท าความเคารพบุคคลต่างๆ 
๓) กิจกรรมน านักเรียนไปมัสยิดทุกวันศุกร์ 
๒.๗ กิจกรรมเด็กดีศรีเกาะเคี่ยม 
๒.๘ กิจกรรมอบรมวันสุดสัปดาห์ 

 
 
 

  

๓.  ขั้นประเมินผล 
-  ก ากับ ดูแลและติดตามการด าเนินงาน 
-  ประเมินผลและสรุปผลการด าเนินงาน 
-  รายงานผลการด าเนินงาน 

ก.ย. ๕๖ 
ธ.ค.-ก.พ.-มิ.ย. ๕๖ 
ส.ค. ๕๖ 
ก.ย. ๕๖ 

- นา งปราณี  สุคติภูมิ  
นายลาปัน  ด าพิลา                                         
นายภาณุวัฒน์ รักราวี  
นางสาวมีนา เชื้อเพ็ชร 

๔.  ขั้นปรับปรุงแก้ไข 
-  รับข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะจากผู้เกี่ยวข้องเป็น
แนวทางในการด าเนินงาน/พัฒนางานต่อไป 

ก.ย.  ๕๖ 
 

- นางปราณี  สุคติภูมิ   

 
 



๕.  งบประมาณ             
 

งบประมาณ อุดหนุน รายได้ฯ งบประมาณ อ่ืนๆ รวม 

ด้านด าเนินงาน 
ตอบแทน - - - - - 
ใช้สอย  - - - - 
วัสดุ ๓,๐๐๐ - - - - 

รวม ๓,๐๐๐ - - - - 
 

๖. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 

 
หมายเหตุ  ค่าวัสดุสามารถถั่วจ่ายทุกรายการ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

รายลเอียด จ านวน 
ราคา: 
หน่วย 

จ านวนเงิน 

อุดหนุน รายได้ฯ งปม.  อ่ืน ๆ 
ค่าวัสดุ 

  
 

   ๑.ค่ากระดาษปอนด์   A๔ ๓ ๙๕ ๒๘๕ - - - 
๒.สมุดปกแข็งเบอร์ ๒ ปกมัน  ๒ ๕๐ ๑๐๐ - - - 
๓.แฟูมสอดclear-holder 
 ตราช้าง 

๒ ๙๕ 
๑๙๐ 

- - - 
๔.ไส้แฟูมสอด A๔ ๓ ๒๕ ๗๕ - - - 
๕.กระดาษการ์ดสี 180 แกรม ๒ ๑๒๐ ๒๔๐ - - - 
๖.เกียรติบัตรพร้อมกรอบ ๒ ๕๐๐ ๑,๐๐๐ - - - 
๗. ไวนิล      ๓ ๕๐๐ ๑,๐๐๐      - - - 
๘.รางวัล       ๑ ๑๑๐ ๑๑๐ - - - 

รวม 
  

๓,๐๐๐ 

   



๗.  การประเมินผล 
     

ตัวชี้วัดความส าเร็จ แหล่งที่มาของข้อมูล เงื่อนไขความส าเร็จ 
๑. ร้อยละของนักเรียนมีวินัย ใฝุรู้ มุ่งม่ันในการท างาน รายงานการประเมิน

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
ร้อยละ ๗๕ 

๒. ร้อยละ ของนักเรียน มีความซื่อสัตย์สุจริต  ร้อยละ ๗๕ 
๓. ร้อยละของ นักเรียน มีความกตัญญูกตเวที  ร้อยละ ๗๕ 
๔. ร้อยละของนักเรียนมีความเมตตากรุณา 
เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ 

 ร้อยละ ๗๕ 

๕.  ร้อยละของนักเรียนมีความประหยัด และใช้
ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า อยู่อย่างพอเพียง 

 ร้อยละ ๗๕ 

๖.  ร้อยละของนักเรียนรักความเป็นไทย ชาติ ศาสน์ 
กษัตริย์ 

 ร้อยละ ๗๕ 

๗. ร้อยละของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความพึงพอใจกับการ
ด าเนินโครงการ 

รายงานผลการด าเนินงาน  ร้อยละ ๗๕ 

 
 
 
 
 ลงชื่อ .............................................                               ลงชื่อ  ......................................................... 
             (นางปราณี  สุคติภูมิ)                                           (นายกฤตพล  พงศ์ยี่ล่า) 
ต าแหน่ง  ครูโรงเรียนบ้านเกาะเคี่ยม                      ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเกาะเคี่ยม 
              ผู้เสนอโครงการ                                            ผู้อนุมัติโครงการ       
 
 


