โครงการ
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์สาหรับนักเรียน
แผนงาน
บริหารวิชาการ
สนองกลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 2
สนองมาตรฐาน
การศึกษาขั้นพื้นฐาน : ประถมศึกษา มฐ. 2
ลักษณะโครงการ
 โครงการใหม่  โครงการต่อเนื่อง
ผู้รับผิดชอบโครงการ
นางพิชญ์สินี เจริญชัยบัว
ระยะเวลาดาเนินการ
ปีการศึกษา 2562
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
1. หลักการและเหตุผล
เพื่อเป็นการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์สาหรับนักเรียนให้ประสบผลสาเร็จ
มีความสอดคล้องและเป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายใน มาตรฐานที่ 2 ในปี
การศึกษา 2562 โรงเรียนบ้านนาหมูม่น จึงได้จัดทาโครงการนี้ขึ้นมาเพื่อพัฒนาคุณภาพนักเรียนให้ได้มาตรฐาน
การศึกษา บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์
2. เพื่อให้นักเรียนสามารถดาเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
3. เป้าหมาย
3.1 เชิงประมาณ
1. นักเรียนทุกคนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร
2. นักเรียนทุกคนมีความเอื้ออาทรต่อผู้อื่นและกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ
3. นักเรียนทุกยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่าง
4. นักเรียนทุกคนเห็นคุณค่าและตระหนัก ในการร่วมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม
3.2 เชิงคุณภาพ
1. นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์
2. นักเรียนสามารถดาเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

4. กิจกรรมและการดาเนินการ
ที่
กิจกรรม
1 ขั้นเตรียมการและการวางแผนดาเนินงาน
1.1 ประชุมคณะครูในโรงเรียน
1.2 จัดทาโครงการ/แผนงาน/กิจกรรม/และ
ปฏิทินการปฏิบัติงาน
1.3 แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รบั ผิดชอบ
โครงการ
1.4 ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน เพื่อเสนอและขออนุมัติโครงการ
2 ขั้นดาเนินการและปฏิบัติตามแผน
2.1 แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์
2.2 การจัดกิจกรรมประชาธิปไตยในโรงเรียน
- กิจกรรมการเลือกตั้งประธานนักเรียนและ
คณะกรรมการสภานักเรียน
-กิจกรรมกลุ่มสีทาความสะอาดประจาวัน
-กิจกรรม
2.3 การจัดกิจกรรมเนื่องในวันสาคัญ
- วันไหว้ครู
- วันสุนทรภู่
- วันสาคัญทางพุทธศาสนา
- งานประเพณีท้องถิ่น
- วันแม่ / วันพ่อ
2.4 กิจกรรมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย
- การแต่งกายชุดท้องถิ่น
- กิจกรรมน้องไหว้พี่
2.5 กิจกรรมพัฒนาสิ่งแวดล้อม
- กิจกรรมเวรทาความสะอาดประจาวัน

ระยะเวลาดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

เมษายน 2562

นางพิชญ์สินี เจริญชัยบัว

ตลอดปีการศึกษา
2562

นางพิชญ์สินี เจริญชัยบัว
และคณะครูทุกคน

- กิจกรรมการปลูกต้นไม้ และปรับปรุง
ภูมิทัศน์ในโรงเรียน
5. งบประมาณ จานวน 2,000 บาท

กิจกรรม
ค่าจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ ทุกกิจกรรม (ถัวจ่าย)
รวมเงิน

ค่าตอบแทน

งบประมาณ
ค่าใช้จ่าย ค่าวัสดุ

อื่นๆ

รวมเงิน
2,000

แหล่ง
งบประมาณ
เงินอุดหนุน
รายหัว

2,000

6.การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1. นักเรียนทุกคนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร
2. นักเรียนทุกคนมีความเอื้ออาทรต่อผู้อื่นและกตัญญูกตเวทีต่อผู้
มีพระคุณ
3. นักเรียนทุกยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่าง
4. นักเรียนทุกคนเห็นคุณค่าและตระหนัก ในการร่วมอนุรักษ์และ
พัฒนาสิ่งแวดล้อม

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
7.1. นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์
7.2. นักเรียนสามารถดาเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

วิธีประเมิน
1. การสังเกต
2. สัมภาษณ์
3. ตรวจเอกสาร
หลักฐานเชิงประจักษ์

เครื่องมือที่ใช้
1. แบบบันทึก
สังเกต
2. แบบประเมิน
คุณลักษณะที่พึง
ประสงค์
3. ภาพถ่าย

(ลงชื่อ).....................................ผู้เสนอโครงการ
(นางพิชญ์สินี เจริญชัยบัว)
ครู โรงเรียนบ้านนาหมูม่น

(ลงชื่อ)....................................ผู้เห็นชอบโครงการ
(นายวิทยาพนธ์ มณีราช)
ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

(ลงชื่อ)........................................ผู้อนุมัติโครงการ
(นายสมบัติ แลบัว)
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านนาหมูม่น

โครงการ

ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ของสถานศึกษา
(กริยาดี วิถีพอเพียง)
แผนงาน
บริหารงานวิชาการ
สนองกลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 2
สนองมาตรฐาน
การศึกษาขั้นพื้นฐาน : ปฐมวัย มฐ.10 ประถมศึกษา มฐ. 1
ลักษณะโครงการ
 โครงการใหม่  โครงการต่อเนื่อง
ผู้รับผิดชอบโครงการ
นางพิชญ์สินี เจริญชัยบัว
ระยะเวลาดาเนินการ
ปีการศึกษา 2562
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
1. หลักการและเหตุผล
ตามที่กระทรวงศึกษาธิการประกาศให้ใช้มาตรฐานเพื่อการประกันคุณภาพสถานศึกษา ตั้งแต่วันที่ 16
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 มาตรฐานที่ 14 การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ ปรัชญา และ
จุดเน้นที่กาหนดขึ้น ซึ่งโรงเรียนบ้านนาหมูม่น ได้นามากาหนดเป็นอัตลักษณ์ของโรงเรียน ได้แก่
“กริยาดี วิถีพอเพียง”
ดังนั้น เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เกิดคุณลักษณะของผู้เรียนตามอัตลักษณ์ของโรงเรียน และสอดคล้องกับ
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายใน มาตรฐานที่ 14 ปีการศึกษา 2562
โรงเรียนบ้านนาหมูม่น จึงจัดทาโครงการนี้ขึ้นมาเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา บรรลุตามวัตถุประสงค์
และเป้าหมาย
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ของสถานศึกษา (กริยาดี วิถีพอเพียง)
2. เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร
3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
1. นักเรียนร้อยละ 80
และกล่าวทักทาย
2. นักเรียนร้อยละ 80
3. นักเรียนร้อยละ 80
4. นักเรียนร้อยละ 80

มีสัมมาคารวะต่อผู้ใหญ่ ครู พ่อแม่ และบุคคลทั่วไป โดยการไหว้
มีมารยาทในการเดิน การนั่ง การทาความเคารพ
น้อมนาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดาเนินชีวิต
ใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่า

5. นักเรียนร้อยละ 80 ผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
3.2 เชิงคุณภาพ
1. ผู้เรียนให้มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ของสถานศึกษา (กริยาดี วิถีพอเพียง)
2. ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร

4. กิจกรรมและการดาเนินการ
ที่
กิจกรรม
1 ขั้นเตรียมการและการวางแผนดาเนินงาน
1.1 ประชุมคณะครูในโรงเรียน
1.2 จัดทาโครงการ/แผนงาน/กิจกรรม/และ
ปฏิทินการปฏิบัติงาน
1.3 แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รบั ผิดชอบ
โครงการ
1.4 ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน เพื่อเสนอและขออนุมัติโครงการ
2 ขั้นดาเนินการและปฏิบัติตามแผน
2.1 แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมอัตลักษณ์
ของโรงเรียน
2.2 การจัดกิจกรรมกริยามารยาท
- กิจกรรมส่งเสริมการไหว้ เช่น น้องไหว้พี่
- กิจกรรมส่งเสริมมารยาท เดิน นั่ง การทา
ความเคารพ
- กิจกรรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
2.3 การจัดกิจกรรมส่งเสริมวิถีพอเพียง
- การจัดทาบัญชีรายรับ รายจ่าย

ระยะเวลาดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

เมษายน 2562

นางพิชญ์สินี เจริญชัยบัว

ตลอดปีการศึกษา
2562

นางพิชญ์สินี เจริญชัยบัว
และคณะครูทุกคน

- กิจกรรมออมทรัพย์
- กิจกรรมจิตอาสา
- กิจกรรมรู้ค่าทรัพยากรณ์

5. งบประมาณ จานวน 1,000 บาท

กิจกรรม
ค่าจัดกิจกรรมส่งเสริมอัตลักษณ์
ของสถานศึกษาทุกกิจกรม
(ถัวจ่าย)
รวมเงิน

ค่าตอบแทน

งบประมาณ
ค่าใช้จ่าย ค่าวัสดุ

อื่นๆ

รวมเงิน
1,000

แหล่ง
งบประมาณ
เงินอุดหนุน
รายหัว

1,000

6.การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1. นักเรียนร้อยละ 80 มีสัมมาคารวะต่อผู้ใหญ่ ครู พ่อแม่
และบุคคลทั่วไป โดยการไหว้
และกล่าวทักทาย
2. นักเรียนร้อยละ 80 มีมารยาทในการเดิน การนั่ง การทา
ความเคารพ
3. นักเรียนร้อยละ 80 น้อมนาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการ
ดาเนินชีวิต
4. นักเรียนร้อยละ 80 ใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่า

วิธีประเมิน
1. การสังเกต
2. สอบถาม
3. ตรวจเอกสาร
หลักฐานเชิงประจักษ์

เครื่องมือที่ใช้
1. แบบบันทึก
สังเกต
2. แบบประเมิน
ความพึงพอใจ
3. รายงานผลการ
จัดกิจกรรม
4. บัญชีออมทรัพย์
5. ภาพถ่าย

5. นักเรียนร้อยละ 80 ผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
7.1 ผู้เรียนให้มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ของสถานศึกษา (กริยาดี วิถีพอเพียง)
7.2 ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร

(ลงชื่อ).....................................ผู้เสนอโครงการ (ลงชื่อ)....................................ผู้เห็นชอบโครงการ
(นางพิชญ์สินี เจริญชัยบัว)
(นายวิทยาพนธ์ มณีราช)
ครู โรงเรียนบ้านนาหมูม่น
ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

(ลงชื่อ)........................................ผู้อนุมั ติโครงการ
(นายสมบัติ แลบัว)
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านนาหมูม่น

