
 

 

รายงานผลการด าเนินงาน 
โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมทีพ่ึงประสงค ์

ตามแผนปฏิบัตกิาร ประจ าปี 2563 
 

 

 

 

 

 

โรงเรียนบานดอนแดงดอนน้อยวิทยา 
ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษาขอนแกน เขต 1 

 

 
 



แบบรายงานผลการด าเนินงาน 

โครงการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงค 

ตามแผนปฏิบัติการ ประจ าป 2563 

1. ชื่อโครงการ สงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงค 

2. สนองกลยุทธโรงเรียน กลยุทธที่ 1 พัฒนาคุณภาพผูเรียน 

3. สนองมาตรฐานการศึกษา มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผูเรียน 2) คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน 

4. ผรูับผิดชอบ นายบุญมี  สังกะค า 

5. กลมุงาน งานกิจการนักเรียน 

6. วัตถุประสงค 

  1. เพ่ือใหนักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค 

 2. เพ่ือใหนักเรียนมีคานิยมที่ดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 

 3. เพ่ือใหนักเรียนมีความภูมิใจในทองถิ่นและความเปนไทย 

 4. เพ่ือใหนักเรียนยอมรับที่จะอยูรวมกันบนความแตกตางและความหลากหลาย 

7. ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

 1. รอยละ 95 ของนักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค 

 2. รอยละ 95 ของนักเรียนมีคานิยมที่ดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 

 3. รอยละ 100 ของนักเรียนมีความภูมิใจในทองถิ่นและความเปนไทย 

 4. รอยละ 100 ของนักเรียนยอมรับที่จะอยูรวมกันบนความแตกตางและความหลากหลาย 

8. การด าเนินงาน การด าเนนิงานโครงการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมและคานิยมที่พึงประสงค    

ประกอบดวยกิจกรรม 13 กิจกรรม โดยแตละกิจกรรมที่ด าเนินงานมีดังนี้ 

  1. กิจกรรมคนดีศรีดอนแดง เปนกิจกรรมที่มีลักษณะของกิจกรรม คือ การประกาศนักเรียนที่ท าความ 

ดีเชน มีความซื่อสัตยมีความเสียสละ ตั้งใจเรียน โดยมอบเกียรติบัตรประกาศเกียรติคุณความดีในวันแหง 

ความภาคภูมิใจในความส าเร็จ ปการศึกษาละ 1 ครั้ง 

  2. กิจกรรมปลูกฝงคานิยม 12 ประการ เปนกิจกรรมที่มีลักษณะของกิจกรรม คือ การชมวีดีทัศนเรื่อง 

เกี่ยวกับคานิยม 12 ประการ จ านวน 12 เรื่อง ในชวงพักกลางวัน และใหนักเรียนบันทึกประโยชนที่ไดรับจาก 

การรับชม และยกตัวอยางนักเรียนที่ปฏิบัติตนที่มีพฤติกรรมแสดงถึงคานิยม 12 ประการ พรอมทั้งสอดแทรก 



ในกิจกรรมการเรียนการสอนทุกกลุมสาระการเรียนรู 

  3. กิจกรรมประชาธิปไตยในโรงเรียน เปนกิจกรรมที่มีลักษณะของกิจกรรม คือ การเลือกตั้งประธาน 

นักเรียนและคณะกรรมการสภานักเรียน นักเรียนที่มีสิทธิ์เลือกตั้งทุกคน ตั้งแตชั้นอนุบาลปที่ 2 ถึงชั้น 

มัธยมศึกษาปที่ 3 ซึ่งมีลงคะแนนเสียงทางลับ เมื่อไดรับการคัดเลือกแลว จะมีการแตงตั้งคณะท างานแตละ 

ฝายเชน ฝายวิชาการ ฝายอาคารสถานที่ ฝายประชาสัมพันธฝายกีฬา  

 4. กิจกรรมเขาคายคุณธรรม จริยธรรม เปนกิจกรรมที่มีลักษณะของกิจกรรม คือ การน านักเรียนชั้น
อนุบาลปที่ 2 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 เขาคายคุณธรรมที่โรงเรียนบานดอนแดงดอนน้อยวิทยา จ านวน 1 วัน 
โดยนิมนตพระวิทยากรจากวัดโพธิ์บัลลัง 

 5. กิจกรรมออมทรัพยเปนกิจกรรมที่มีลักษณะของกิจกรรม คือ การปลูกฝงคานิยมเกี่ยวกับการประหยัด 

การสรางภูมิคมุกนัในอนาคต ซึ่งมีบัญชีเงินฝากแตละชั้นเรียนและท าการฝากเงินทุกวัน ตั้งแตชั้นอนุบาลปที่ 2  

ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3  

  6. กิจกรรมวันส าคัญทางศาสนา เปนกิจกรรมที่มีลักษณะของกิจกรรม คือ การน านักเรียนไปรวมกิจกรรม 

วันส าคัญตางๆ เชน การถวายเทียนพรรษาในวันเขาพรรษา การเวียนเทียนในวันวิสาขบูชา วันอาสาฬหบูชา 

และวันมาฆบูชา การรวมท าบุญในประเพณีตางๆของทองถิ่น 

 7. กิจกรรมวันส าคัญของสถาบันพระมหากษัตริยเปนกิจกรรมที่มีลักษณะของกิจกรรม คือ การจัด 

กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวและสมเด็จพระราชินีดวยการถวายพระพรชัย 

มงคลและท ากิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน 

 8. กิจกรรมการสรางส านึกพลเมือง เปนกิจกรรมที่มีลักษณะของกิจกรรม คือ การคัดเลือกนักเรียนแตละ 

หองเรียนที่มีความประพฤติในการปฏิบัติตนตามระเบียบวินัยในโรงเรียน 

  9. กิจกรรมอนุรักษสิ่งแวดลอม เปนกิจกรรมที่มีลักษณะของกิจกรรม คือ การรวมกันปลูกตนไมในวัน 

ส าคัญตางๆ การรณรงคการลดขยะภายในโรงเรียน การคัดแยกขยะ การท าปุยหมักใบไมการรณรงคใชถุงผา 

แทนถุงพลาสติก ในทุกระดับชั้นรวมถึงการเชิญชวนผูปกครองนักเรียนรวมกิจกรรมในครั้งนี้ 

  10. กิจกรรมจิตอาสา เปนกิจกรรมที่มีลักษณะของกิจกรรม คือ การเชิญชวนนักเรียนจิตอาสารวมพัฒนา 

สถานที่ส าคัญในทองถิ่น เชน การท าความสะอาดโรงเรียน วัด ศาลาประชาคมหมูบานการท าความสะอาดวัด 

ในโอกาสเตรียมสถานที่กอนมีประเพณีทองถิ่น การชวยงานดานตางๆที่วัดในโอกาสวันส าคัญทางศาสนา 

  11. กิจกรรมบันทึกความดีกิจกรรมที่มีลักษณะของกิจกรรม คือ การใหนักเรียนบันทึกการท าความดีของ 

ตนเองที่ไดท าในแตละวันลงในสมุดบันทึกความดีของโรงเรียน เพ่ือใหนักเรียนภูมิใจในความดีที่ไดกระท า 



 12. กิจกรรมรูคุณคาทรัพยากร เปนกิจกรรมที่มีลักษณะของกิจกรรม คือ การเชิญชวนนักเรียนปดน้ําและ 

ไฟในหองเรียน ภายในโรงเรียนเมื่อเลิกใชการใชอุปกรณการเรียนและอุปกรณตางๆใหประหยัดและคุมคา 

รณรงคครูนักเรียนใชกระดาษสองหนา 

  13. กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารีเปนกิจกรรมที่มีลักษณะของกิจกรรม คือ การจัดกิจกรรม 3 ระดับชั้น ไดแก 

ชั้นประถมศึกษาปที่ 1-3 ลูกเสือส ารองเดินทางไกล จัดกิจกรรมภายในโรงเรียน ชั้นประถมศึกษาปที่ 4-6  

ลูกเสือสามัญเขาคายพักแรม และชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1-3 ลูกเสือสามัญรุนใหญเขาคายพักแรม   

9. การมีสวนรวมของหนวยงานภายนอก/ชุมชน 

 การด าเนินงานโครงการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมและคานิยมที่พึงประสงคไดมีหนวยงานภายนอก 

และชุมชนเขามามีสวนรวมในการด าเนินงานในดานตางๆ ดังนี้ 

 1. องคการบริหารสวนต าบลดอนหัน 

 2. ผนู าชุมชน 

 3. คณะกรรมการสถานศึกษา 

 4. ผปูกครองนักเรียน 

 5. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลดอนหัน 

10. ผลส าเร็จของโครงการ 

 10.1 ผลส าเร็จตามตัวชี้วัดความส าเร็จ 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ค่าเป้า 
หมาย
(%) 

วิธีวัดและ 
ประเมินผล 

เครื่องมือ 

ตัวชี้วัดที่ 1.1 รอยละของนักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน 95 การสังเกต แบบประเมิน 
พฤติกรรม 

ตัวชี้วัดที่ 1.2 รอยละของนักเรียนมีคานิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด 95 การสังเกต แบบประเมิน 
พฤติกรรม 

ตัวชี้วัดที่ 2.1 รอยละของนักเรียนมีความภูมิใจในทองถิ่น และความ 
เปนไทย 

100 การสังเกต แบบประเมิน 
พฤติกรรม 

ตัวชี้วัดที่ 3.1 รอยละของนักเรียนยอมรับที่จะอยูรวมกันบนความแตกตาง
และความหลากหลาย 

100 การสังเกต แบบประเมิน 
พฤติกรรม 

 

 10.2 สรุปผลส าเร็จของโครงการ 

  ผลส าเร็จของโครงการโดยรวม คิดเปนรอยละ 95 



11. งบประมาณ 

 11.1 ประเภทงบประมาณ (/) เงินอุดหนุนการศึกษา 

 11.2 การใชงบประมาณ 

  1. งบประมาณที่ไดรับการอนุมัติ38,800 บาท 

  2. งบประมาณที่ใชไป 38,800 บาท 

  3. งบประมาณคงเหลือ – บาท 

12. สรุปในภาพรวม จากการด าเนินงานโครงการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมและคานิยมที่พึงประสงค 

 1. จุดเดนของโครงการ 

  1.1 ครูและนักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม 

  1.2 นักเรียนมีคานิยมที่พึงประสงค 

 2. จุดควรพัฒนาของโครงการ 

  2.1 ควรเพิ่มงบประมาณสนับสนุนโครงการใหมากข้ึน 

  2.2 ควรเพิ่มเวลาในการเขาคายคุณธรรม 

 3. ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาโครงการ 

  3.1 ควรด าเนินโครงกรงการ/กิจกรรมอยางตอเนื่อง 

 

  ลงชื่อ.......................................  
(นายบุญมี  สังกะค า) 
       ผู้รายงาน 


