
 

รายงานผลการด าเนินงาน 

โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ 
ตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปี 2564 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โรงเรียนหนองโพธิ์ประชานุกูล 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

 



แบบรายงานผลการด าเนินงาน 
โครงการส่งเสริมคุณธรรม จรยิธรรม และค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 

ตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปี 2564 
 
 

โครงการ        ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน   
แผนงาน การบริหารงานท่ัวไป 
ผู้รับผิดชอบ นางสะเกษ  สาดา 
ลักษณะของโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาในการด าเนินงาน 1 ตุลาคม 2563 – 1 กันยายน 2564 
สนองมาตรฐาน/ตัวบ่งชี้  มาตรฐานท่ี 1 ตัวชี้วัดท่ี 1.2    
สนองยุทธศาสตร์ /กลยุทธ์ สพป.ขก.1  ยุทธศาสตร์ที่ 1  กลยุทธ์ที่  1-2  ยุทธศาสตร์ที่ 5  กลยุทธ์ที่  1 

/ ตัวชี้วัด  2 , 5 ,42 
สนองกลยุทธ์โรงเรียนข้อที ่ 1, 4 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

ปัญหาการขาดคุณธรรม จริยธรรมของบุคคล ซึ่งส่งผลให้เกิดปัญหาสังคมจนกลายเป็นปัญหาของชาติ
บ้านเมือง และกลายเป็นปัญหาของสังคม นับวันทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อย ๆ ปัญหาทางด้านสังคมดังกล่าว เป็น
ส่วนหนึ่งท่ีถูกมองว่าเกิดความล้มเหลวด้านการจัดการศึกษา ดังนั้น การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนใน
โรงเรียนจึงเป็นภารกิจส าคัญของสถานศึกษาท่ีจะต้องด าเนินการปลูกฝังและเสริมสร้างวิถีประชาธิปไตย ความ
สามัคคี สมานฉันท์ สันติวิธี ต่อต้านการทุจริตคอรัปช่ัน และยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขอย่างต่อเนื่อง 

 
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมาย 
 

วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด ข้อมูลฐาน 
 ปี 2563 

เป้าหมาย 
ปี 2564 

1. เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณธรรม 
จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึง
ประสงค์ตามหลักสูตรและค่านิยม
หลักของคนไทย 12 ประการ 

1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน ยอดเย่ียม ยอดเย่ียม 
1)  การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ี
สถานศึกษาก าหนด 

ยอดเย่ียม ยอดเย่ียม 

2)  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ยอดเย่ียม ยอดเย่ียม 



วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด ข้อมูลฐาน 
 ปี 2563 

เป้าหมาย 
ปี 2564 

2. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน
สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคม
ได้อย่างมีความสุข 

3)  การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความ
แตกต่างและหลากหลาย 

ยอดเย่ียม ยอดเย่ียม 

4)  สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม ยอดเย่ียม ยอดเย่ียม 
ระยะเวลาด าเนินการ   เริ่มวันท่ี  1 ตุลาคม 2563 – 1 กันยายน 2564 

 

กิจกรรม ช่วงเวลา
ด าเนินงาน 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1. ประชุมวางแผนการด าเนินงาน ต.ค. 63 - นางสะเกษ  สาดา 
2. ด าเนินงานตามแผน  -  
การด าเนินงานและภารกิตามหลักการของ
กิจกรรม ดังนี ้
- กิจกรรมโรงเรียนดีศรีต าบล 

ต.ค.63 
-  

ก.ย.64 

- นางสะเกษ  สาดา 

 
กิจกรรมในวันส าคัญทางพุทธศาสนา เข่น  
- วันวิสาขบูชา /วันเข้าพรรษา / กิจกรรมตาม
ประเพณีของชุมชน 

 
1,000 

 
นางสะเกษ  สาดา 

นายสิทธิบดินทร์  บุญสัญ 

กิจกรรมวันส าคัญต่าง ๆ ได้แก่ 
- วันปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครอง / 
มอบทุนการศึกษา 
- เลือกต้ังสภานักเรียน และ วันไหว้ครู  
- วันสุนทรภู่และวันต่อต้านยาเสพติด 
- วันแม่แห่งชาติ  
- วันพ่อแห่งชาติ  
- วันปีใหม่และวันเด็กแห่งชาติ    
- วันปัจฉิมนิเทศ และ กิจกรรม Open House 

 
 
 

ต.ค.63 
-  

ก.ย.64 

5,000  
นางสะเกษ  สาดา 

นายสิทธิบดินทร์  บุญสัญ 
นางสะเกษ  สาดา 

นางสาวนัฎพร  วงบุร ี
นางสะเกษ  สาดา 
นางสะเกษ  สาดา 

นายสิทธิบดินทร์  บุญสัญ 
นายสิทธิบดินทร์  บุญสัญ 

- กิจกรรมอบรมธรรมะทุกวันศุกร ์
- กิจกรรมอบรม นั่งสมาธิ ก่อนเข้าเรียนช่วงบ่าย 
- กิจกรรมโตไปไม่โกง และบันทึกความดี 

ต.ค.63 
- 

ก.ย.64 

 นายสิทธิบดินทร์  บุญสัญ 
นางสะเกษ  สาดา 
 



กิจกรรม ช่วงเวลา
ด าเนินงาน 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

- กิจกรรมอบรมหน้าเสาธง  
กิจกรรมอบรมค่ายพุทธธรรม ต.ค.63 

-  
ก.ย.64 

- นางสะเกษ  สาดา 

กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารี ต.ค.63 
-  

ก.ย.64 

9,000 นายสิทธิบดินทร์  บุญสัญ 

กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน  
- สภานักเรียน  
- ระบบดูแลนักเรียน 

ต.ค.63 
-  

ก.ย.64 

 
- 

 
นายสิทธิบดินทร์  บุญสัญ 

3. การประเมินผลกิจกรรม/โครงการ ก.ย.64 - นางสะเกษ  สาดา 
4. การปรับปรุงกิจกรรม/โครงการ - นางสะเกษ  สาดา 
 

การประเมินผล/เคร่ืองมือ วิธีการประเมินผล  
........................................ผู้เสนอโครงการ 
   (นางสะเกษ  สาดา) 

1. แบบบันทึกกิจกรรมวันส าคัญ 
2. แบบประเมินกิจกรรมการเข้า
ค่ายพุทธธรรม 
3. แบบบันทึกการกิจกรรมชุมนุม 
4. รายงานการจัดกิจกรรม 
5. เครื่องมือประเมินความพึงพอใจ
ของผู้เกี่ยวข้อง 
6. สมุดบันทึกความดี 
7. แฟ้มข้อมูลระบบดูแล ช่วยเหลือ
นักเรียน 

1.สังเกต 
2.สัมภาษณ์ 
3.ตรวจสอบร่องรอย/หลักฐาน
การจัดกิจกรรม 

 
...................................ผูเ้ห็นชอบโครงการ 
(นายส าอางค์ จ้ าหนองโพธิ์) 
 
...................................   ผูอ้นุมัติโครงการ 
(นายวิรัช  จันทร์เพ็ง) 

 



 
ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด 
 

วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด ผลด าเนินการ 
ปี 2564 

1. เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณธรรม 
จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึง
ประสงค์ตามหลักสูตรและค่านิยม
หลักของคนไทย 12 ประการ 
2. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน
สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคม
ได้อย่างมีความสุข 

1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน ยอดเย่ียม 
1)  การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ี
สถานศึกษาก าหนด 

ยอดเย่ียม 

2)  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ยอดเย่ียม 
3)  การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความ
แตกต่างและหลากหลาย 

ยอดเย่ียม 

4)  สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม ยอดเย่ียม 

 
 
สรุปโดยภาพรวม 
 จากการด าเนินงานโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 
 1. จุดเด่นของโครงการ 

 1.1 ครูและนักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม 
  1.2 นักเรียนมีค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 
 2. จุดควรพัฒนาของโครงการ 
  2.1 วัสดุและอุปกรณ์ในการด าเนินการยังไม่เพียงพอ 
 3. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาโครงการ 
  3.1 ควรเพิ่มงบประมาณสนับสนุนโครงการให้มากขึ้น 

3.2 ควรด าเนินโครงกรงการ/กิจกรรมอย่างต่อเนื่อง 
 
 
 

 ลงช่ือ 
 (นางสะเกษ  สาดา) 

           ผู้รายงาน 



  
ภาพกิจกรรมโครงการส่งเสริมคุณธรรม จรยิธรรม และค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 

 

กิจกรรมประชาธิปไตยในโรงเรียน 

 

 
 

 
 

 



กิจกรรมประชาธิปไตยในโรงเรยีน 
 

 
 

 
 



กิจกรรมวันส าคัญทางศาสนา 
 

 
 

 



กิจกรรมการอบรมคุณธรรม และจริยธรรม 
 

 
 

 
 



กิจกรรมการทอดกฐินชุมชนประจ าปี 
 

 
 

 
 



กิจกรรมการทอดกฐินชุมชนประจ าปี 
 

 
 

 
 



กิจกรรมวันส าคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ 
 

 
 

 



กิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
 

 
 

 
 



กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี 
 

 
 
 

 
 



กิจกรรมจิตอาสา- บ าเพ็ญประโยชน์ 
 

 
 

 


