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ชื่อโครงการ     โรงเรียนคุณธรรม สตรีปากพนัง 
สนองเป้าหมายความส าเร็จของโรงเรียน    มาตรฐานที ่2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
    ข้อที่ 2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพสถานศึกษา 
    ข้อที่ 2.2.3 มีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
สนองกลยุทธ์ของโรงเรียน   ข้อที ่2 ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถ ทักษะ  
   และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
   ข้อที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ  

   และจัดการศึกษาโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
   และสร้างภาคีเครือข่าย ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคคลองค์กร  
   ชุมชน มีส่วนร่วมในจัดการศึกษาอย่างเต็มศักยภาพ 

ระยะเวลาด าเนินการ    1 ตุลาคม 2564  – 30 กันยายน  2565 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ    กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ    นางนภวรรณ  มัณยานนท์ 

1. หลักการและเหตุผล 
 ความเป็นมาของโครงการโรงเรียนคุณธรรม สตรีปากพนัง เป็นโครงการสืบเนื่องมาจากโครงการ
โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. เป็นการด าเนินงานเพ่ือสืบสานพระราชปณิธาน เดินตามรอยเบื้องพระยุคลบาทของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ตามพระราชประสงค์ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 
ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้มอบหมายให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ด าเนินงาน
ตามนโยบายภายใต้ กรอบยุทธศาสตร์ชาติเกี่ยวกับเรื่องคุณธรรม โดยร่วมหารือกับส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในฐานะผู้รับผิดชอบการจัดการศึกษาส าหรับเยาวชนส่วนใหญ่ของประเทศ ให้เป็น
พลเมืองที่มีคุณภาพ อีกท้ังรับผิดชอบในการจัดการศึกษาเพ่ือให้เยาวชนทุกคน มีความรู้ ความสามารถ เป็นคน
ดี คนเก่ง และมีความสุข ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ   โดยผลการหารือสรุปได้ว่าการพัฒนา
คุณธรรมให้กับเยาวชนของชาติจ้าเป็นต้องด าเนินการ จัดท า “โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.” เพ่ือพัฒนา
โรงเรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ให้นักเรียน ครู ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาตระหนักรู้ เข้าใจ 
และมีกระบวนการคิด อย่างมีเหตุผลซึมซับคุณค่าแห่งคุณธรรมความดีอย่างเป็นธรรมชาติ และสร้างความรู้สึก
ผิดชอบชั่วดี  รวมทั้งสร้างเครือข่ายชุมชนองค์กรแห่งคุณธรรม โดยประสานความร่วมมือจากหน่วยงาน และ 
องค์กรที่ท้างานด้านคุณธรรมอย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน  รูปแบบของโรงเรียนคุณธรรมนั้น เป็นเรื่องที่ไม่
ซับซ้อนและท้าได้ง่าย เป็นการลงทุนต่ า แต่ได้ก าไรมาก และสามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของนักเรียนได้จริง 
โดยหลักการของโรงเรียน คุณธรรมสามารถน้าไปใช้ได้กับโรงเรียนในทุกศาสนา ไม่ผูกขาดกับศาสนาใดศาสนา
หนึ่ง  เปรียบเสมือนเป็นคุณธรรมสากล ที่จะช่วยให้พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ในโรงเรียน “ลดลง” และ 
ส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรมที่พึงประสงค์ “เพ่ิมข้ึน” ซึ่งนับเป็นการพัฒนาเยาวชน ผู้ปกครอง และชุมชน  ได้อย่าง
ยั่งยืนความเป็นมาของโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. เป็นการด าเนินงาน
เพ่ือสืบสานพระราชปณิธาน  เดินตามรอยเบื้องพระยุคลบาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอ
ดุลยเดช  ตามพระราชประสงค์ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวง 
ศึกษาธิการ  ได้มอบหมายให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ด าเนินงานตามนโยบายภายใต้ กรอบ
ยุทธศาสตร์ชาติเกี่ยวกับเรื่องคุณธรรม โดยร่วมหารือกับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในฐานะ
ผู้รับผิดชอบการจัดการศึกษาส าหรับเยาวชนส่วนใหญ่ของประเทศ ให้เป็นพลเมือ งที่มีคุณภาพ อีกทั้ง

โครงการล าดับที่ 65 รหัสโครงการ กนร 4.6 
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รับผิดชอบในการจัดการศึกษาเพ่ือให้เยาวชนทุกคน มีความรู้ ความสามารถ เป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุข 
ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ  โดยผลการหารือสรุปได้ว่าการพัฒนาคุณธรรมให้กับเยาวชนของชาติ
จ าเป็นต้องด าเนินการจัดท า “โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.” เพ่ือพัฒนาโรงเรียนในระดับการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน ให้นักเรียน ครู ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาตระหนักรู้ เข้าใจ และมีกระบวนการคิด อย่างมี
เหตุผลซึมซับคุณค่าแห่งคุณธรรมความดีอย่างเป็นธรรมชาติ และสร้างความรู้สึกผิดชอบชั่วดี   รวมทั้งสร้าง
เครือข่ายชุมชนองค์กรแห่งคุณธรรม โดยประสานความร่วมมือจากหน่วยงาน และ องค์กรที่ท า งานด้าน
คุณธรรมอย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน  รูปแบบของโรงเรียนคุณธรรมนั้น เป็นเรื่องที่ไม่ซับซ้อนและท้าได้ง่าย เป็น
การลงทุนต่ า แต่ได้ก าไรมาก และสามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของนักเรียนได้จริง โดยหลักการของโรงเรียน
คุณธรรมสามารถน าไปใช้ได้กับโรงเรียนในทุกศาสนา ไม่ผูกขาดกับศาสนาใดศาสนาหนึ่ง  เปรียบเสมือนเป็น
คุณธรรมสากล ที่จะช่วยให้พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ในโรงเรียน “ลดลง” และ ส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรมที่พึง
ประสงค์ “เพ่ิมข้ึน” ซึ่งนับเป็นการพัฒนาเยาวชน ผู้ปกครอง และชุมชน  ได้อย่างยั่งยืน 
 โรงเรียนสตรีปากพนังจึงมีการจัดท าโครงการ โรงเรียนคุณธรรม สตรีปากพนัง เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรมให้แก่ผู้เรียน เยาวชน ครูและบุคลากรในโรงเรียน เสริมสร้างความรับผิดชอบ รู้จักหน้าที่ของตนเอง 
สร้างสมระเบียบวินัย และความเป็นพลเมืองที่ดี เพ่ือให้ผู้เรียนเป็นบุคคลที่มีคุณภาพในสังคมต่อไป 

2. วัตถุประสงค ์
 1. เพ่ือให้ผู้บริหาร ครู บุคลากรและนักเรียน ตระหนักรู้ เข้าใจ และมีกระบวนการคิด อย่างมีเหตุผล 
ซึมซับคุณค่าแห่งคุณธรรมความดีอย่างเป็นธรรมชาติสร้างความรู้สึกผิดชอบชั่วดี และภูมิใจในการท าความดี 

2. เพ่ือให้ผู้บริหาร ครู และนักเรียนสร้างเครือข่ายชุมชนองค์กรแห่งคุณธรรม โดยขอความร่วมมือจาก
หน่วยงาน และองค์กรที่ท้างานด้านคุณธรรมอย่างเป็นรูปธรรมชัดเจน และมีความต่อเนื่อง 

3. เป้าหมาย  
 เชิงปริมาณ 
 1. ผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนสตรีปากพนัง ร้อยละ 100 เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม
อันดีงาม 
 2. ผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนสตรีปากพนัง ร้อยละ 100 ได้เข้าร่วมโครงงาน
คุณธรรม สตรีปากพนัง 
 เชิงคุณภาพ 
 1. ผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนสตรีปากพนัง เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมอันดีงาม 
4. วิธีด าเนินการและระยะเวลาด าเนินการ 

วิธีการ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
ขั้น PLAN 
-ประชุมวางแผนการด าเนินงาน ขออนุมัติโครงการ  
และก าหนดหน้าที่รับผิดชอบ 

ก.ย. 64 ครูนภวรรณ  

ขั้น DO 
-ประชุมเพ่ือก าหนดทิศทางและวางแผนการ
ด าเนินการจัดโครงการ โรงเรียนคุณธรรม  
สตรีปากพนัง  
- ด าเนินกิจกรรมตามโครงการ 

 
ต.ค. 64 

 
ครูนภวรรณ และ

คณะกรรมการกลุ่ม
บริหารกิจการนักเรียน 
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วิธีการ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1. กิจกรรมโครงงานคุณธรรม 
    - ในระดับชั้นม.1 - 6 ร่วมกันน าเสนอโครงงาน
คุณธรรมในระดับชั้นนั้นๆ เพ่ือให้นักเรียนร่วมกัน
ปฏิบัติให้เกิดคุณธรรม จริยธรรมอันดีงาม 
     - ผู้บริหาร ครูและบุคลากรในโรงเรียน ร่วมกัน
น าเสนอโครงงานคุณธรรมของโรงเรียน เพ่ือเป็น 
อัตลักษณ์ของโรงเรียน  
2. กิจกรรมลูกสาวของแผ่นดิน 
     - ตัวแทนนักเรียนผู้หญิงจิดอาสา ร่วมกันจัด
กิจกรรมจิดอาสา หรือโครงงานคุณธรรม เพื่อ
ประโยชน์แก่โรงเรียน ชุมชน และสังคม  
ภาคเรียนละ 1 กิจกรรม 
3. กิจกรรมโรงเรียนสุจริต 
    - กิจกรรม 1 สุจริต 1 ระดับชั้น โดยแต่ละ
ระดับชั้นรับผิดชอบกิจกรรมที่เสริมสร้างความสุจริต
ให้แก่นักเรียน ภาคเรียนละ 1 กิจกรรม 
   - กิจกรรมเสริมสร้างความสุจริตในองค์การ โดย
คณะกรรมการกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน 

 
 

ต.ค. 64 - ก.ย. 65 
 
 

ต.ค. 64 - ก.ย. 65 
 
 
 

ต.ค. 64 - ก.ย. 65 
 
 
 
 

ต.ค. 64 - ก.ย. 65 
 
 

ต.ค. 64 - ก.ย. 65 

 
 

ครูนภวรรณ และ
หัวหน้าระดับชั้น 

 
คณะผู้บริหาร 

และครูนภวรรณ 
 
 

ครูนภวรรณ 
ครูมนทิพย์ 

 
 
 

ครูนภวรรณ และ
หัวหน้าระดับชั้น 

 
รองผู้อ านวยการกลุ่ม
บริการกิจการนักเรียน 

ขั้น CHECK 
     - นิเทศติดตามประเมินผลโครงการ ต.ค. 64 - ส.ค. 65 

รองผู้อ านวยการกลุ่ม
บริการกิจการนักเรียน 

 
ขั้น ACTION 
     - รายงานผลการจัดท าโครงการ 
     - ปรับปรุงการด าเนินโครงการ 

ก.ย. 65 ครูนภวรรณ 

5. งบประมาณด าเนินการ   ใช้งบประมาณด าเนินการทั้งสิ้น.......4,757........ บาท  มีรายละเอียด ดังนี้ 
รายการ จ านวนเงิน(บาท) แหล่งงบประมาณ 

1.ค่าโปสเตอร์น าเสนอกิจกรรม โครงงานคุณธรรม จ านวน 6 แผ่น  1,800 อุดหนุนรายหัว 
2.ค่าตอบแทนวิทยากร ในการให้ความรู้ด้านคุณธรรม และการ
เสริมสร้างความสจุริต จากหน่วยงานภายนอก  
ค่าตอบแทนวทิยากร 2 คน /คนละ 2 ชม. 

2,400 

3.กระดาษ A4 ชนิดหอมสีขาว 2 รีม 190 

4.ปากกาน้ าเงนิ  367 

รวม (สี่พันเจ็ดร้อยห้าสิบเจ็ดบาทถ้วน)  4,757  

หมายเหตุ  ค่าใช้จ่ายข้างต้นสามารถถัวเฉลี่ยจา่ยได ้
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6. การประเมินผล 
ตัวชี้วัดสภาพความส าเร็จ วิธีประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัด 

ด้านนักเรียนและ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ผู้บริหาร ครู บุคลากรและนักเรียนมีความพึงพอใจ

ต่อการจัดกิจกรรมตามโครงการ โรงเรียนคุณธรรม 
สตรีปากพนัง ที่ระดับ 80 ขึ้นไป 

การประเมินความพึง
พอใจ 

แบบประเมิน 

ด้านกระบวนการด าเนินงาน โครงการด าเนินไปตาม
ปฏิทินและแผนการปฏิบัติงานที่วางไว้  

การนิเทศติดตาม
โครงการ 

แบบการนิเทศ
โครงการ 

ดา้นการเรียนรู้และการพัฒนา  
ผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียนมีคุณธรรม 
จริยธรรม อันดีงาม  

การเข้าร่วมกิจกรรม 
และรายงานผลกิจกรรม 

แบบรายงานผล
โครงการ 

ด้านการเงิน  
ใช้งบประมาณอย่าง เพียงพอและเกิดประโยชน์สูงสุด  

การจัดท ารายงาน
โครงการ 

แบบรายงานผล
โครงการ 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 เมื่อด าเนินโครงการแล้วเสร็จ คาดว่า ผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียนเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม
อันดีงาม ทุกคนมีส่วนร่วมกับการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ตามบทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย โรงเรียน  
สตรีปากพนังมีคุณธรรม จริยธรรมที่เป็นอัตลักษณ์ของโรงเรียน ผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียนมีความ
ตระหนักและเห็นความส าคัญของกิจกรรมตามโครงการ โรงเรียนคุณธรรม สตรีปากพนัง และผลการประเมิน
ระดับความพึงพอใจในการด าเนินโครงการอยู่ที่ระดับร้อยละ 80 ขึ้นไป และน าผลการประเมินโครงการมา
ปรับปรุงและพัฒนาการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพต่อไป 
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