
 

บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร  อ าเภอทุ่งฝน  จังหวัดอุดรธานี    

ที่                 / ๒๕๖๓                          วันที ่ ๒๑ กันายนยน ๒๕๖๓ 

เรื่อง รายงานผลการด าเนินงานโครงการโรงเรียนคุณธรรม  สพฐ.  

เรียน        ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร  
 

  ตามท่ีข้าพเจ้า ข้าพเจ้า นางสาวกนิษฺฐา  สีสถาน ต าแหน่งครู กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ได้จัดท า
รายงานผลการด าเนินงานโครงการโรงเรียนคุณธรรม  สพฐ. ของโรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร เพ่ือให้กลุ่มบริหารงาน
วิชาการ มีความพร้อมในการ รายงานผลการด าเนินงานโครงการโรงเรียนคุณธรรม  สพฐ. ได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้น 
 บัดนี้ ข้าพเจ้าขอรายงานผลการด าเนินงานโครงการโรงเรียนคุณธรรม  สพฐ. ดังกล่าว ได้ด าเนินการเสร็จ
เรียบร้อยแล้ว ข้าพเจ้าจึงเสนอรายงานผลการด าเนินงานโครงการโรงเรียนคุณธรรม  สพฐ. กลุ่มงานบริหารวิชาการ
ของ โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร ตามรายละเอียดที่แนบเรียนมาพร้อมนี้ 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ    

 

                                                                 ลงชื่อ .....................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 

                    (นางสาวกนิษฐา   สีสถาน) 
                                                                                                                ต าแหน่ง ครูช านาญการ 

 
ความคิดเห็นของผู้อ านวยการโรงเรียน 

............................................................................................................................. .........................................................

.......................................................................... ............................................................................................   

                                                                           ลงชื่อ ................................................ 

                                                                                     (นางชุติมา ปราบมนตรี)  

 
ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร 

 



โครงการ     : โครงการโรงเรียนคณุธรรม  สพฐ.  

สนองกลยุทธ์ สพฐ.    :  ข้อที่ 2 ปลูกฝังคุณธรรม ความส านึกในความเป็นชาติไทย และวิถีชีวิต 
                                          ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่นักเรียนทุกคน 

สอดคล้องมาตรฐานการศึกษาของ สพฐ. มาตรฐานที่ 2 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและ
ค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 

สอดคล้องมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน มาตรฐานที่ 2 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและ
ค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 

ลักษณะของโครงการ :   ใหม่            ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบ   :  นางสาวกนิษฐา สีสถาน 
ระยะเวลาด าเนินการ  :  1  ตุลาคม 2562  -  30 กันยายน 2563 
สถานที่ด าเนินการ  :  โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร 
 
1. หลักการและเหตุผล 

โครงการโรงเรียนคุณธรรม  สพฐ  เป็นการด าเนินงานเพ่ือสืบสานพระราชปณิธานเดินตามรอย    เบื้องพระ
ยุคลบาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  และตามพระราชประสงค์ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  
รัชกาลที่  ๑o  ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการมอบหมายให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  (มล.
ปนัดดา  ดิศกุล) ด าเนินงานตามนโยบายภายใต้กรอบ กลยุทธ์ชาติเกี่ยวกับเรื่องคุณธรรม  โดยร่วมมือกับส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ในฐานะผู้รับผิดชอบการจัดการศึกษาส าหรับเยาวชนส่วนใหญ่ของประเทศให้
เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ  อีกทั้งรับผิดชอบในการจัดการศึกษาเพ่ือให้เยาวชนทุกคนมีความรู้  ความสามารถ  เป็นคน
ดี  คนเก่งและมีความสุข  ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ  ดังนั้นการพัฒนาคุณธรรมให้กับเยาวชนของชาติจึงมี
ความจ าเป็นมากจึงได้จัดท าโครงการ “โครงการโรงเรียนคุณธรรม  สพฐ.”ข้ึนเพื่อพัฒนาโรงเรียนในระดับการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐา ให้นักเรียน  ครู  ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนตระหนักรู้  เข้าใจและมีกระบวนการคิดอย่าง   
มีเหตุผล  และซึมซับคุณค่าแห่งคุณธรรมความดีอย่างเป็นธรรมชาติ   

 รูปแบบของโรงเรียนคุณธรรมนั้น  เป็นเรื่องท่ีไม่ซับซ้อนและท าได้ง่ายเป็นการลงทุนต ่าแต่ได้ก าไร
มาก  และสามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของนักเรียนได้จริง  โดยหลักการของโรงเรียนคุณธรรมสามารถน าไปใช้ได้
ทุกโรงเรียนทุกศาสนา  ไม่ผูกขาดกับศาสนาใด เปรียบเสมือนเป็นคุณธรรมสากล ที่ช่วยให้พฤติกรรม ที่ไม่พึง
ประสงค์ในโรงเรียน  ลดลง  และส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรมที่พึงประสงค์  เพิ่มขึ้น  ด้วยเหตุผลและความส าคัญ
ดังกล่าว โรงเรียนบ้านนาเพียงน้อยนาสมบูรณ์ จึงได้จัดท าโครงการโรงเรียนคุณธรรมขึ้นเพ่ือช่วยกันสร้างคนดีสู่สังคม 
สร้างคนดีให้บ้านเมืองต่อไป   

 
 
 



2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและเป็นพลเมืองดีของสังคม 

2.2 เพ่ือให้นักเรียนอยู่อย่างมีสติและมีพฤติกรรมอันพึงประสงค์ 

2.3  เพ่ือให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร 

 2.4 เพ่ือปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมให้กับนักเรียน 

 
3. เป้าหมาย 

3.1 เชิงปริมาณ 
3.1.1   นักเรียนโรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคารมีวินัย มีความรับผิดชอบร้อยละ 80 
      3.1.2  นักเรียนโรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคารมีความซื่อสัตย์สุจริตร้อยละ 80 
      3.1.3  นักเรียนโรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคารรู้จักเสียสละและช่วยเหลือ มีจิตอาสา ร้อยละ 80 

    3.1.4  นักเรียนโรงเรียนทุง่ฝนวิทยาคารรู้จักสัมมาคารวะ มีความกตัญญูต่อผู้ที่พระคุณร้อยละ 80  
3.2 เชิงคุณภาพ 

     3.2.1  นักเรียนนักเรียนโรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคารมีมีวินัย มีความรับผิดชอบ 
3.2.2  นักเรียนนักเรียนโรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคารมีความซื่อสัตย์สุจริต 
3.2.3  นักเรียนนักเรียนโรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร รู้จักเสียสละและช่วยเหลือ มีจิตอาสา  
3.2.4  นักเรียนนักเรียนโรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร รู้จักสัมมาคารวะ มีความกตัญญูต่อผู้ทีพระคุณ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4. รายละเอียดกิจกรรมและค าชี้แจงงบประมาณ 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

รวม 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ค่าตอบ
แทน 

ค่าใช้สอย ค่าวัสด ุ

1.  เสนออนุมัติโครงการ - - - - ก.ย.62 ครูกนิษฐา 

2.  ประชุมวางแผน - - - - ก.ย.62 ผอ.+คณะคร ู

3.  ด าเนินการตามแผน - - - -   

      3.1 กิจกรรมอัตลักษณ์โรงเรียน - - - - ตลอดปีการศึกษา นางสาวกนิษฐา สีสถาน 

    3.2 ค่ายยุวชนคนคุณธรรม - - 5,000 5,000 ตลอดปีการศึกษา นายวรุฒ  นามแสง 

    3.3 กิจกรรมครอบครัวที่สาม   
 (ครอบครัวคุณธรรม) 

- 3,000 2,000 5,000 ตลอดปีการศึกษา นางญาณิศา ยนถนอม 

    3.4  กิจคุณธรรมในโรงเรียน 
  (1ห้องเรียน1โครงงานคุณธรรม) 

- - 5,000 5,000 ตลอดปีการศึกษา นางสาวกนิษฐา + 
ครูทุกคน 

    3.5 กิจกรรมเด็กดีศรีทุ่งฝน - - 4,000 4,000 พ.ค.62-มี.ค 63 นางสาวมีนา  ศรีกลุวงศ์ 

    3.6 กิจกรรมยิม้ไหว ้ - - 1,000 1,000 ตลอดปีการศึกษา นางยุวรี  เพ็ชรตา 

    3.7 กิจกรรมสมุดบันทึกความดี - - 1,000 1,000 ตลอดปีการศึกษา นายวรุฒ  นามแสง 

    3.8 กิจกรรมการออมวันละนดิ - - 1,000 1,000 ตลอดปีการศึกษา นางสาวกนิษฐา สีสถาน 

    3.9 กิจกรรมโรงเรยีนรักษาศลี 5 - 3,000 1,000 4,000 ตลอดปีการศึกษา นางสาวมีนา  ศรีกลุวงศ์ 

    3.10 กิจกรรม เด็กทุ่งฝนเข้าวัดฟังธรรม 

(ใกล้วัด ใกล้พระ) 

- - 
1,000 1,000 

ตลอดปีการศึกษา นางยุวรี  เพ็ชรตา 

    3.11 กิจกรรมตักบาตรนุ่งขาวฟังธรรม  - - 1,000 1,000 ตลอดปีการศึกษา นางญาณิศา ยนถนอม 

    3.12 กิจกรรมอบรมจริยธรรมประจ า

สัปดาห/์เดือน 

- - 
2,000 2,000 

ตลอดปีการศึกษา นางญาณิศา ยนถนอม 

    3.13  ประเมินผล - - - - ก.ย.63 ครุกนิษฐา 

4.  ควบคุมก ากับติดตาม     ก.ย.63 ผอ.รร. 

5.  สรุปรายงาน - -  - ก.ย.63 ครุกนิษฐา 

6. รวม 30,000 บาท  - (สามหมื่นบาทถ้วน) 

 
 
 



5.  การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีประเมิน 
เครื่องมือที่ใช้ใน
การประเมิน 

ผลผลิต   
1. นักเรียนมีวินัยและความรับผิดชอบ สังเกต แบบสังเกต 
2. นักเรียนมีความซื่อสัตย์สุจริต สังเกต แบบสังเกต 
3. นักเรียนมีความกตัญญูกตเวที สังเกต แบบสังเกต 
4. นักเรียนมีความความพอเพียง สังเกต แบบสังเกต 
5. ผู้เกี่ยวข้อง มีความพึงพอใจในการด าเนินงานตาม
โครงการของโรงเรียน 

สอบถาม แบบสอบถาม 

ผลสัมฤทธิ์   
1. นักเรียนทุกคนมีวินัยและความรับผิดชอบตาม
กฎระเบียบและข้อตกลงของโรงเรียน 

สังเกต แบบสังเกต 

2. นักเรียนทุกคนมีความซื่อสัตย์สุจริต สังเกต แบบสังเกต 
3. นักเรียนทุกคนมีความกตัญญูกตเวทีต่อพ่อแม่ครู
อาจารย์ 

สังเกต แบบสังเกต 

4. นักเรียนทุกคนมีความความพอเพียง รู้จักประหยัด สังเกต แบบสังเกต 
5. ผู้เกี่ยวข้อง มีความพึงพอใจในการด าเนินงานตาม
โครงการของโรงเรียนเป็นอย่างดี 

สอบถาม แบบสอบถาม 

 
6.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

6.1 นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและเป็นพลเมืองดีของสังคม 

6.2 นักเรียนอยู่อย่างมีสติและมีพฤติกรรมอันพึงประสงค์ 

6.3  ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร 

  

 

 
 



 

 
(ลงช่ือ)   ...........................................   ผูเ้สนอโครงการฯ 

                  (นางสาวกนิษฐา   สีสถาน) 
                       ต าแหน่ง ครูช านาญการ 
          ................ / ...................../ ................ 
 

ผู้ตรวจ / พจิารณาโครงการ 

………………………………………………………

……………………………………………………… 

 

(นางสาวเขมสิริธร  โทวนันงัธนชัญ)์ 
หวัหนา้งานแผนงาน 

................ / ...................../ .................... 

ผู้พจิารณาโครงการ 

................................................................................

................................................................................

.. 

 

 (นายอุทิศ  ประเสริฐสังข)์ 
หวัหนา้งานพสัดุ 

................ / ...................../ .................... 

ผู้อนุมัติโครงการ 

 อนุมติั  เห็นชอบ 

                                     ขอ้เสนอแนะ.............................................................................................................................. 

 

(นางชุติมา ปราบมนตรี) 
ผูอ้  านวยการโรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร 
................ / ...................../ .................... 


