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ชื่อโครงการ    พระครูสอนศีลธรรมในโรงเรียน  
สนองเป้าหมายความส าเร็จของโรงเรียน มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 มาตรฐานที่ 2.3.7 มีการส่งเสริมสนับสนุนการสร้างคุณธรรม

จริยธรรม ให้เกิดกับผู้เรียนอย่างยั่งยืน 
สนองกลยุทธ์ของโรงเรียน ข้อที่ 1 จัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เป็นไปตาม

เกณฑ์มาตรฐานการจัดการศึกษา และสอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงของยุคศตวรรษที่ 21 

 ข้อที่ 2 ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถทักษะและ
คุณลักษณะที่พึงประสงค ์

ระยะเวลาด าเนินการ   1 ตุลาคม 2564  – 30 กันยายน  2565 
หน่วยงานทีร่ับผิดชอบ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ ครจูิตปิ่น ทองวิจิตร และคณะ 
 
1. หลักการและเหตุผล 

จากสภาพวิถีชีวิตของผู้ในสังคมไทยที่ต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงภายใต้กระแสสังคม  เศรษฐกิจ 
การเมืองและวัฒนธรรม  ท าให้เกิดภาวะสับสนในวิถีชีวิต ค่านิยม และภูมิคุ้มกันทางสังคมลดลง จนก่อเกิดการ
เบี่ยงเบนทางพฤติกรรม คือ ละเลยในคุณธรรม ศีลธรรม จริยธรรม ซึ่งปัญหาเหล่านี้ได้ส่งผลคุกคามเด็ก 
เยาวชน นักเรียน นักศึกษา ให้หลงผิดและมีพฤติกรรมที่เบี่ยงเบนไปในทางไม่พึงประสงค์ เช่น ขาดระเบียบ
วินัย  เกี่ยวข้องยาเสพติด  ทะเลาะวิวาท  มีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร และขาดวินัยในการด าเนินชีวิต  ดังนั้น
จึงจ าเป็นอย่างเร่งด่วนในการปลูกฝังกล่อมเกลาด้วยหลักธรรมทางศาสนาเพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันชีวิต ให้มีส านึกผิด
ชอบชั่วดี มีสติพิจารณายั้งคิด มีจิตใจใฝ่ดีและมีพลังใจที่เข้มแข็ง   

โดยนัยนี้  โครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน จึงถือก าเนิดขึ้นและเริ่มด าเนินการมาตั้งแต่
ปีงบประมาณ ๒๕๔๖ โดยข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง กระทรวงวัฒนธรรมกับกระทรวงศึกษาธิการ 
ในการสนับสนุนให้พระภิกษุสงฆ์เข้าไปสอนในโรงเรียนทั้งระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอาชีวศึกษา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนสตรีปากพนัง ได้ด าเนินการจัดการเรียนการ
สอนโดยมีพระสอนศีลธรรมเพื่อยกระดับค่านิยมทางด้านศีลธรรมและจริยธรรมให้แก่ผู้เรียนได้เป็นอย่างดี 

 
2. วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม (มาตรฐานที ่1) 

2. เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถทักษะและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ (มาตรฐานที่ 2) 

3. เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ  

1. ผู้ เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา  โรงเรียนสตรีปากพนัง ได้รับการจัดการเรียนรู้รายวิชา
พระพุทธศาสนาโดยพระครูสอนศีลธรรมจ านวน ไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 
 

โครงการล าดับที่ 31   รหัสโครงการ วช 1.5.10 
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เชิงคุณภาพ 

 1. ผู้เรียนโรงเรียนสตรีปากพนัง ร้อยละ 80 ที่ผ่านการจัดการเรียนรู้โดยพระครูสอนศีลธรรม มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาพระพุทธศาสนา ในระดับ 2 ขึ้นไป 

2. ผู้เรียนและผู้สอนโรงเรียนสตรีปากพนัง ร้อยละ 80 มีระดับความพึงพอใจในระดับดีขึ้นไป 
 
4. วิธีด าเนินการและระยะเวลาด าเนินการ 

วิธีการ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
ขั้น PLAN 
1. ประชุมผู้เกี่ยวข้องในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม เพ่ือพิจารณาสาระการเรียนรู้ที่
สอดคล้องกับบทบาทหน้าที่ของพระครูสอนศีลธรรม ต.ค. 64 

 
 

ครูจิตปิ่น 
และคณะ 

 
 
 

2.  เขียนโครงการเสนอผู้อ านวยการโรงเรียนสตรีปากพนัง 
และ คณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนสตรีปากพนัง 
ขั้น DO 
1. ก าหนดรายการกิจกรรมที่เกี่ยวข้องและล าดับกิจกรรม
เป็นล าดับขั้นตอน มิ.ย. 65 

2. ศึกษาผลงานของการปฏิบัติงานโดยพระครูสอนศีลธรรม
เพ่ิมเติม  
3. เตรียมเอกสารประกอบการจัดการเรียนรู้รายวิชา
พระพุทธศาสนา ตลอดปีการศึกษา 
4. จัดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาพระพุทธศาสนา 
ขั้น CHECK 
1. นิเทศ ติดตามการด าเนินงานตามโครงการ 
2. สอบถามความเห็น ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 

 
เมื่อเสร็จสิ้นกิจกรรม

ทุกระยะ 
ขั้น ACTION 
1.  ประเมินผลและสรุปผลการด าเนินงานโครงการ 
2.  น าผลสรุปไปปรับปรุงการด าเนินงานในปีต่อไป 

 
ก.ย. 65 

 
5. งบประมาณด าเนินการ   ใช้งบประมาณด าเนินการทั้งสิ้น 5,360.00 บาท  มีรายละเอียด ดังนี้ 
 

รายการ จ านวนเงิน(บาท) แหล่งงบประมาณ 
ค่าภัตตาหารพระ (อาหาร/น้ าปานะ) ถวายพระภิกษุ 
3 รูป เดือน พ.ย. 64 – ก.ย. 65 รวม 8 เดือน 

5,360 เงินอุดหนุน 

รวม (ห้าพันสามร้อยหกสิบบาทถ้วน)  5,360  
 

หมายเหตุ  ค่าใช้จ่ายข้างต้นสามารถถัวเฉลี่ยจ่ายได้ 
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6. การประเมินผล 

ตัวชี้วัดสภาพความส าเร็จ วิธีประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัด 
1. ผู้เรียนโรงเรียนสตรีปากพนัง ร้อยละ 80 ที่
ผ่านการจัดการเรียนรู้โดยพระครูสอนศีลธรรม มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาพระพุทธศาสนา 
ในระดับ 2 ขึ้นไป 

ตรวจแบบรายงานผลการ
จัดการเรียนรู้รายวิชา
พระพุทธศาสนา (ที่พระครู
ช่วยสอน) 

แบบ ปพ.5 รายวิชา
พระพุทธศาสนา (ที่
พระครูช่วยสอน) 

2. ผู้เรียนและผู้สอนโรงเรียนสตรีปากพนัง ร้อย
ละ 80 มีระดับความพึงพอใจในระดับดีขึ้นไป 

ตรวจแบบประเมินความพึง
พอใจฯ 

แบบประเมินความพึง
พอใจฯ 

 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

เมื่อด าเนินโครงการแล้วเสร็จ ผู้เรียนโรงเรียนสตรีปากพนัง ที่เรียนรายวิชาพระพุทธศาสนา โดยพระ
ครูสอนศีลธรรม จะมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับ 2 ขึ้นไปท่ีร้อยละ 80 และมีระดับความพึงพอใจในระดับ 
ดีขึ้นไป ร้อยละ 80  

 
 
 

ลงชื่อ......................................................ผู้เสนอโครงการ 
                  (นางจิตปิ่น ทองวิจิตร) 
                 ครูโรงเรียนสตรีปากพนัง 
                      1 ตุลาคม 2564 

ลงชื่อ......................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
                (นายอ านาจ สุขห่อ) 
      รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ 
                 1 ตุลาคม 2564 

 

ลงชื่อ.................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                                                     (นางจิราพร    รัตนกุล) 
                                               ผู้อ านวยการโรงเรียนสตรีปากพนัง 
                                                        1 ตุลาคม 2564 

 


