
โครงการ        พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนโรวเรียนสุจริต 
มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   มาตรฐานที่  2   
หน่วยงานที่รับผิดชอบ   โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นายธีรพงษ์  ภักดีสาร  นางสาวใบชา สุทธิ  

        นายสิทฺธิกร กุลชาติ    นางสาวจริยา  น้อยไทย  
        นางอวยพร  อำมะเหียะ                                   

 ลักษณะของโครงการ    (   )  โครงการใหม่      (  )    โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาดำเนินการ  1 พฤษภาคม 2561  -    31 มีนาคม 2562     
ตอบสนองต่อการพัฒนาอัตลักษณ์ของผู้เรียนในทักษะด้าน    

(   ) ทักษะด้านวิชาการ  (   ) ทักษะด้านวิชาชีพ  (  ) ทักษะชีวิต 
งบประมาณ 30,000  บาท 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
1.หลักการและเหตุผล 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 หมวดบท
ทั่วไป ความมุ่งหมายและหลักการ มาตรา 6 การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพ่ือ  พัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่
สมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม  มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต
สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข มาตรา 7 ในการเรียนรู้ต้องปลูกฝังจิตสำนึกท่ีถูกต้องเกี่ยวกับการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข รู้จักรักษา และส่งเสริมสิทธิ หน้าที่ 
เสรีภาพ ความเคารพกฎหมาย ความเสมอภาค และศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ มีความภาคภูมิใจในความเป็น
ไทย รู้จักรักษาผลประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติรวมทั้งส่งเสริมศาสนาศิลปวัฒนธรรมของชาติ การกีฬา 
ภูมิปัญญาไทยและความรู้อันเป็นสากล ตลอดจนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีความสามารถ
ในการประกอบอาชีพ  รู้จักพ่ึงตนเอง  มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ใฝ่รู้และเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง 
 จากการประเมินของคุณภาพภายนอกสถานศึกษาระดับประถมศึกษา สำนักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา(สมศ.) ผู้เรียนมีวินัย  มีความรับผิดชอบ มีความประหยัด เกรงใจต่อผู้อ่ืน  มีความ
เมตตากรุณาโอบอ้อมอารี  เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่และเสียสละเพ่ือส่วนรวม  มีความซื่อสัตย์สุจริต  ผู้เรียนมีความรู้และ
ทักษะในกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
2.วัตถุประสงค์ 

2.1 เพื่อให้นักเรียนตระหนักในความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา   พระมหากษัตริย์ 
2.2 เพื่อให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม และมีคุณธรรมจริยธรรม 
2.3 เพื่อให้นักเรียนมีคุณลักษณะโรงเรียนสุจริต 5 ประการ 
2.4 เพื่อให้นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์  8  ประการ           

 



3.เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 

3.1.1 นักเรียนตระหนักในความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา                    
พระมหากษัตริย์ ร้อยละ 100 

3.1.2 นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม และมีคุณธรรมจริยธรรม ร้อย
ละ 100 

3.1.3 นักเรียนมีระเบียบวินัย ฝึกความอดทน การทำงานกลุ่มร้อยละ 100 
3.1.4 นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์  8  ประการ ร้อยละ 100 

3.2 เชิงคุณภาพ 
3.2.1 นักเรียนตระหนักในความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา  พระมหากษัตริย์  
3.2.2 นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม และมีคุณธรรม จริยธรรม  
3.2.3 นักเรียนมีระเบียบวินัย ฝึกความอดทน การทำงานกลุ่ม  ร้อยละ 100  

                     3.2.4 นักเรยีนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์  8  ประการ 
4. กิจกรรมการดำเนินงาน 

งาน/กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
กิจกรรมที ่1 ขั้นเตรียมการและการ
วางแผนดำเนินงาน 
     1.1 ประชุมคณะครูในโรงเรียน 
      1.2 แต่งตั้งคณะกรรมการการ
จัดทำโครงการ 
       1.3 จัดทำโครงการ/
แผนปฏิบัติการ/ปฏิทินงานการจัด
กิจกรรม 
       1.4 ประชุมครู และ
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
      1.5 แต่งตั้งคณะกรรมการ
ดำเนินงาน 

เมษายน  2561 นายยุทธพงษ์  ทองหล้า 
ครูวิชาการโรงเรียน 
นายธีรพงษ์  ภักดีสาร 
นางสาวใบชา  สุทธิ 
และคณะ 
 
 
 
 
 
 
นายยุทธพงษ์  ทองหล้า 
 

 
 
 
 



4. กิจกรรมการดำเนินงาน (ต่อ) 

งาน/กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
กิจกรรมที ่2 ขั้นดำเนินการ/
ปฏิบัติการตามแผน 
      2.1 กิจกรรมวันไหว้ครู 
 

 
 

มิถุนายน  2562 

นายธีรพงษ์  ภักดีสารและคณะ 
 ครูป.5 ป.6 ทุกคน 

     2.2 กิจกรรมเข้าค่ายจริยธรรม 
 
 

มิถุนายน-สิงหาคม 2562 นายธีรพงษ์  ภักดีสาร  
นายสิทธิกร  กุลชาติ 
และคณะครูป.5 ป.6 ทุกคน 

     2.3 กิจกรรมลูกเสือ 
 

ธันวาคม 2562 นางชวาริน  ทัพใหญ่ 
นางวาสนา  นนทะโคตร 
นางสาวใบชา  สุทธิ 
และคณะครูทุกคน 

     2.4 วันสำคัญทางชาติ ศาสนา 
และประเพณีท้องถิ่น 
     -ประเพณีบุญหลวงการละเล่น 
ผีตาโขน 
     - วันเข้าพรรษา 
     - วันออกพรรษา 
     - วันแม่แห่งชาติ 
     - วันลอยกระทง 
     - วันคริสมาตส์วันขึ้นปีใหม่ 
     - วันเด็กแห่งชาติ 
     - วันสงกรานต์ 
     - งานนมัสการพระธาตุ 
       ศรีสองรัก 

 
 

5-7 กรกฏาคม2562 
 

17  กรกฎาคม 2562 
13  ตุลาคม 2562 
12 สิงหาคม 2562 

13  พฤศจิกายน 2562 
25 ธันวาคม 2562 
13 มกราคม 2562 

12-15 เมษายน 2562 
พฤษภาคม 2562   

 

 
 
นางสาวใบชา  สุทธิ 
นางอมลวรรณ แก้วโสม 
นายธีพรพงษ์ ภักดีสาร 
นายสิทธิกร  กุลชาติ 
นางจารุณี บุญสุวรรณ 
นางสาวจริยา  น้อยไทย 
นางสาวศุภรัตน์  อสงรูจี 
นางอวยพร  อำมะเหียะ 
นางสาวเอมอร เทียมสินสังวร 
และครูทุกคน 

     2.5 กิจกรรมอบรมหน้าเสาธง พฤษภาคม 2562  - 
พฤษภาคม 2563 

ครูทุกคน 
 

     2.6 กิจกรมสวดมนต์ประจำ
สัปดาห์ 

พฤษภาคม 2562  - 
พฤษภาคม 2563 

ครูทุกคน 
 

     2.7 กิจกรรมบันทึกความดี 
 

พฤษภาคม 2562  - 
พฤษภาคม 2563 

ครูทุกคน 
 



     2.9 กิจกรรมจิตอาสา พฤษภาคม 2562  - 
พฤษภาคม 2563 

ครูทุกคน 

     2.10 กิจกรรมยกย่องชมเชย 
 

พฤษภาคม 2562  - 
พฤษภาคม 2563 

ครูทุกคน 

     2.11 กิจกรรมวันอำลา 
 

พฤษภาคม 2562  - 
พฤษภาคม 2563 

นางสาวใบชา  สุทธิและคณะ 

 กิจกรรมที ่3 ขั้นติดตามผลและ
ประเมินผล 
     3.1 ก่อนดำเนินการโครงการ 
     3.2 ระหว่างดำเนินการ 
           โครงการ 
     3.3 สิ้นสุดโครงการ 
     3.4 สรุปรายงานโครงการ 

พฤษภาคม 2562  - 
พฤษภาคม 2563 

นางสาวใบชา  สุทธิ 
นายธีรพงษ์  ภักดีสารและคณะ 
 

 
5.สถานที่ดำเนินโครงการ  โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย 
6. งบประมาณ            
  6.1 งบประมาณจำนวน      30,000 บาท 
 6.2 รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

กิจกรรม 
ประเภทค่าใช้จ่ายเงินงบประมาณ หมาย

เหตุ ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

กิจกรรมที ่1 ขั้นเตรียมการและ
การวางแผนดำเนินงาน 
     1.1 ประชุมคณะครูในโรงเรียน 
      1.2 แต่งตั้งคณะกรรมการการ
จัดทำโครงการ 
       1.3 จัดทำโครงการ/
แผนปฏิบัติการ/ปฏิทินงานการจัด
กิจกรรม          

 
 
 
 



6.2 รายละเอียดการใช้งบประมาณ (ต่อ) 

กิจกรรม 
ประเภทค่าใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

หมายเหตุ ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

       1.4 ประชุมครู และ
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
      1.5 แต่งตั้งคณะกรรมการ
ดำเนินงาน      

 กิจกรรมที ่2 ขั้นดำเนินการ/           
ปฏิบัติการตามแผน           
2.1 กิจกรรมวันไหว้ครู        
2.2 กิจกรรมเข้าค่าย จริยธรรม      
2.3 กิจกรรมลูกเสือ       

30,000 

 
 - กิจกรรมเดินทางไกล ป.3  2,000   
 - กิจกรรมเดินทางไกล ป.4   3,000      

 - กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ ป.5- ป.6  25,000      

2.4 วันสำคัญทางชาติ ศาสนา           
และประเพณีท้องถิ่น           
     - ประเพณีบุญหลวงการละเล่น           
       ผีตาโขน           

     - วันอาสาฬหบูชา         
     - วันเข้าพรรษา         

     - วันออกพรรษา         

     - วันลอยกระทง         
     - วันแม่แห่งชาติ         

     - วันคริสมาสต์และวันขึ้นปีใหม่       
     - วันเด็กแห่งชาติ         

     - วันสงกรานต์         

    - งานนมัสการพระธาตุ 
ศรีสองรัก      
2.5 กิจกรรมอบรมหน้าเสาธง           

 
 



6.2 รายละเอียดการใช้งบประมาณ (ต่อ) 

กิจกรรม 
ประเภทค่าใช้จ่ายงบประมาณ 

หมายเหตุ 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

2.6 กิจกรมสวดมนต์ประจำสัปดาห์           

2.7 กิจกรรมบันทึกความดี           
2.8 กิจกรรมประหยัดและอดออม           

2.9 กิจกรรมจิตอาสา           
2.10 กิจกรรมยกย่องชมเชย           

2.11 กิจกรรมวันอำลา         

กิจกรรมที ่3 ขั้นติดตามผลและ
ประเมินผล 
     3.1 ก่อนดำเนินการโครงการ 
     3.2 ระหว่างดำเนินการ 
           โครงการ 
     3.3 สิ้นสุดโครงการ 
     3.4 สรุปรายงานโครงการ      

 
6.การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ประเมิน 

1.นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์     
   8  ประการ 
        - รักชาติ ศาสน์  กษัตริย์ 
        - ซื่อสัตย์สุจริต        
        - มีวินัย 
        - ใฝ่เรียนรู้        
        - อยู่อย่างพอเพียง     
        - มุ่งม่ันในการทำงาน       
        - รักความเป็นไทย        
        - มีจิตสาธารณะ           

- สังเกต 
- สำรวจ 
- สัมภาษณ์ 
- บันทึกคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ 

- แบบสังเกต สำรวจพฤติกรรม 
- แบบบันทึกคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ (แบบบันทึกค่านิยม 
12 ประการกับครูประจำชั้น) 

2.นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมที่ดี สังเกต แบบสังเกต 
3.นักเรียนมีความพึงพอใจในกิจกรรมเดิน
ทางไกลเข้าค่ายพักแรม 

สำรวจ แบบสำรวจ 



4.ครู นักเรียน ได้รำลึกพระคุณของบูรพาจารย์ สังเกต แบบสังเกต 

5.ครูนักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมวันสำคัญทาง
ชาติ ศาสนา ประเพณีท้องถิ่น  

สังเกต แบบสังเกต 

6.นักเรียนมีวามรักและผูกพันกับผู้มีพระคุณ สังเกต แบบสังเกต 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
นักเรียนโรงเรียนอนุบาลด่านซ้ายตระหนักในความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 

เข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม และมีคุณธรรมจริยธรรม 
มีระเบียบวินัย ฝึกความอดทน การทำงานกลุ่ม และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์  8  ประการ 

 
 
                                                       (ลงชื่อ)                                ผู้เสนอโครงการ 
                                                                 (นายธีรพงษ์  ภักดีสาร) 
                                                             คร ูโรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย 

                           
 

  (ลงชื่อ)            ผู้อนุมัติโครงการ 
                 (นายยุทธพงษ์  ทองหล้า) 
                                                        ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย 

 


