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ชื่องาน/โครงการ ส่งเสริมคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากาหนด โดยไม่ขัดกับกฎหมาย
และวัฒนธรรมฯ
สนองกลยุทธ์สถานศึกษาข้อที่
1. ส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีเป้าหมายในอนาคต อยู่บนพื้นฐานความ
เป็นไทย โดยการน้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
4. เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เข้าถึงการศึกษาขั้นพื้นฐาน อย่างทั่วถึง มีโอกาสได้แสดงความสามารถ
ตามศักยภาพ และตามความถนัดของตนเอง
6. สร้างภาคีเครือข่าย ผสานความสัมพันธ์ ระหว่างชุมชน ผู้ปกครอง และทุกภาคส่วนให้เข้ามี
ส่วนร่วม และสนับสนุนการจัดการศึกษาอย่างเข้มแข็ง และต่อเนื่อง
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน
ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
1.2.1 มีคุณลักษณะ และค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากาหนด โดยไม่ขัดกับกฎหมาย
และวัฒนธรรมอันดีของสังคม
ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง
ผู้รับผิดชอบ นายชูชาติ อาจวิชัย
ฝ่ายบริหาร หรือ กลุ่มงานที่รับผิดชอบ บริหารงานทั่วไป
ระยะเวลาดาเนินการ พ.ค. 2563 – มี.ค. 2564
1. หลักการและเหตุผล
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เพื่อให้สามารถ
อยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข ในฐานะเป็นพลเมืองไทยและพลโลก โดยกาหนดจุดหมายเพื่อให้เกิดกับ
ผู้เรียนด้านคุณธรรมดังนี้ มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ เห็นคุณค่าของตนเอง มีวินัยและปฏิบัติ
ตนตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือ ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีความ
รั ก ชาติ มี จิ ต ส านึ ก ในความเป็ น พลเมื อ งไทยและพลโลก ยึ ด มั่ น ในวิ ถี ชี วิ ต และการปกครองตามระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
โรงเรี ย นหนองบุ ญ มากประสงค์ วิ ท ยา จึ งจั ด ท าโครงการส่ งเสริ ม คุ ณ ลั ก ษณะและค่ านิ ย มที่ ดี ต ามที่
สถานศึกษากาหนด โดยไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒ นธรรมฯเพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้นักเรียนทุกคนมีคุณธรรม
จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ สามารถนาไปปฏิบัติจนเป็นนิสัยในชีวิตประจาวัน บรรลุเป้าหมายการจัด
การศึกษาของชาติ รู้จักวีการดาเนิ น ชีวิต ห่ างไกลอบายมุข มีค วามรักสามัคคี มีวินัย เป็นคนดี มีความกตัญ ญู
กตเวทีซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรมและค่านิยม 12 ประการ
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2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้นักเรียนเป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์
3. เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
1. นักเรียนร้อยละ 90 มีความประพฤติดีไม่ผิดระเบียบ แต่งกายถูกต้องตามระเบียบของโรงเรียน
มีกิริยามารยาทที่อ่อนน้อม
2. นักเรียนร้อยละ 90 มีคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์
3. โรงเรียนร้อยละ 95 มีความเป็นอัตลักษณ์ 29 ประการของความเป็นโรงเรียนวิถีพุทธ
4. นักเรียนร้อยละ 95 มีคุณลักษณะของการประหยัด อดออม
เชิงคุณภาพ
1. นักเรียนโรงเรียนหนองบุญมากประสงค์วิทยา เป็นผู้มีระเบียบวินัย ปฏิบัติตามกฎระเบียบ
4. กิจกรรม
ที่
กิจกรรม
รายละเอียดกิจกรรม
ระยะเวลา
ผู้รับผิดชอบ
1. พัฒนาวินัยและ 1. ตาวิเศษเห็นธรรม
พ.ค.63 - นายณัฐวุฒิ เพลียขุนทด
ความประพฤติ
2. แต่งกายดีศรีประสงค์วิทย์
เม.ย.64
นักเรียน
3. ระเบียบแถวหน้าเสาธง
2. พัฒนาคุณธรรม 1. ค่ายอบรมคุณธรรมจริยธรรม
พ.ค.63 - นายชัยกร แพไธสง
จริยธรรม
2. กิจกรรมสอบธรรมศึกษา
เม.ย.64
นักเรียน
3. กิจกรรมส่งเสริมรักษาศีล 5
3. โรงเรียนวิถีพุทธ นาแนวทางการดาเนินการ 29
พ.ค.63 - นายชัยกร แพไธสง
ประการสู่ความเป็นโรงเรียนวิถีพุทธ
เม.ย.64
4. ธนาคารโรงเรียน ส่งเสริมรณรงค์ให้นักเรียนรู้จัก
มี.ค. 64
นางสาวสุวรรณา
ประหยัดอดออม
ใคร่กระโทก
5. อาลาสถาบัน
พิธีมอบประกาศนียบัตร รางวัลเพชร
มี.ค. 64
นางสาวเปรมพร
น.ป.ว. แสดงความยินดีแด่ผู้ที่ผ่าน
อรุนันท์
การสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อใน
สถาบันต่างๆ และพิธีราลึกใน
พระคุณของครู ผู้ปกครอง
ร่วมรักสามัคคีต่อสถาบัน
6. จิตอาสา
ส่งเสริมให้นักเรียนได้มีจิตสาธารณะ
ม.ค. 64
นางเปรมฤทัย สัจจา
ช่วยเหลือสังคม
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5. งบประมาณ รวมทั้งสิ้น 54,000 บาท
งบประมาณจาแนกตามหมวดรายการ
รายการ/กิจกรรม/คาชี้แจงการใช้
แหล่ง
งบประมาณ
งบประมาณ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ
กิจกรรมที่ 1. พัฒนาวินัยและ
ความประพฤตินักเรียน
พัฒนา
รายการใช้งบประมาณ
คุณภาพ
1.ค่าวัสดุห้องกิจการนักเรียน
ผู้เรียน 62
5,000
กิจกรรมที่ 2. พัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมฯ
รายการใช้งบประมาณ
1. ค่ายคุณธรรมจริยธรรม
พัฒนา
- ค่าอาหารเครื่องดื่ม
คุณภาพ
10,000
- ค่าวิทยากร
ผู้เรียน
5,000
2. สอบธรรมศึกษา
- ค่าอาหารเครื่องดื่ม
5,000
กิจกรรมที่ 3. โรงเรียนวิถีพุทธ
รายการใช้งบประมาณ
พัฒนา
1. ป้ายพุทธศาสนสุภาษิต วาทะ
คุณภาพ
5,000
ธรรม
ผู้เรียน
กิจกรรมที่ 4. ธนาคารโรงเรียน
รายการใช้งบประมาณ
กิจกรรมที่ 5. อาลาสถาบัน
รายการใช้งบประมาณ
1. ป้ายหน้าหอประชุม
อุดหนุนฯ
1,000
2. ป้ายแสดงความยินดีนักเรียนที่
อุดหนุนฯ
2,500
ผ่านการคัดเลือกศึกษาต่อได้
3. ค่าจัดทาบายศรีสู่ขวัญ
อุดหนุนฯ
1,000
4. ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดซุ้ม
อุดหนุนฯ
2,000
ถ่ายภาพ
5. อาหารว่าง
อุดหนุนฯ
2,000
6. เกียรติบัตร “รางวัลเพชร น.ป.ว.
อุดหนุนฯ
1,500
7. ของรางวัล และของที่ระลึก
อุดหนุนฯ
2,000

รวม
5,000

5,000
20,000

10,000
5,000
5,000
5,000
5,000
14,000
1,000
2,500
1,000
2,000
2,000
1,500
2,000
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รายการ/กิจกรรม/คาชี้แจงการใช้
งบประมาณ
8. ต้นไม้ตกแต่งสถานที่
กิจกรรมที่ 6. ส่งเสริมจิตอาสา
รายการใช้งบประมาณ
1. วัสดุทาความสะอาด

งบประมาณจาแนกตามหมวดรายการ
แหล่ง
งบประมาณ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ
อุดหนุนฯ
2,000
พัฒนา
คุณภาพ
ผู้เรียน
10,000

รวม
2,000
10,000
10,000

6. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1. นักเรียนมีความประพฤติดีไม่ผิดระเบียบ
แต่งกายถูกต้องตามระเบียบของโรงเรียน
มีกิริยามารยาทที่อ่อนน้อม

วิธีการวัด/ประเมินผล
- สังเกตพฤติกรรมนักเรียน

เครื่องมือที่ใช้
- แบบประเมิน

2. นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
3. โรงเรียนมีความเป็นอัตลักษณ์ 29 ประการ
ของความเป็นโรงเรียนวิถีพุทธ
4. นักเรียนมีคุณลักษณะของการประหยัด
อดออม

- สังเกตพฤติกรรมนักเรียน

- แบบประเมิน

- สังเกต

- แบบประเมิน

- สังเกต

- สมุดคู่ฝากธนาคาร
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