
 

โครงการ   โครงการ พฒันาคุณภาพผูเ้รียนใหมี้คุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์ 
กิจกรรมการเขา้ค่ายอบรมคุณธรรมจริยธรรมนกัเรียน  
ประจ าปีการศึกษา 2563  (เขา้ค่ายพุทธบุตร) 

สนองมาตรฐาน             มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มาตรฐานท่ี 1  (1.2)  
หน่วยงานทีรั่บผดิชอบ              โรงเรียนบา้นพระคือหนองโพธ์ิวทิยา    
ผู้รับผดิชอบโครงการ  นายกิจอุดม  อาสาท า 
ลกัษณะโครงการ                        โครงการต่อเน่ือง   
ระยะเวลาด าเนินการ  25-26    สิงหาคม  2563   
.............................................................................................................................................................. 
1.  หลกัการและเหตุผล 
               เด็กและเยาวชนเป็นก าลงัส าคญัในการพฒันาประเทศใหเ้จริญกา้วหนา้ ทั้งทางดา้นเศรษฐกิจ 
สังคม และความมัน่คงของชาติในอนาคต   เด็กและเยาวชนท่ีมีคุณภาพนอกจากจะมีสุขภาพกาย 
สุขภาพจิต และมีสติปัญญาท่ีดีแลว้ ยงัตอ้งมีคุณธรรม จริยธรรมเป็นองคป์ระกอบท่ีส าคญัในการด าเนิน
ชีวติอีกดว้ย  จึงจะเป็นบุคคลท่ีเรียกวา่เป็นมนุษยท่ี์สมบูรณ์ มีภูมิคุม้กนัยนืหยดัอยูใ่นสังคมไดอ้ยา่งมี
ความสุข 
 ดงันั้น โรงเรียน บา้นพระคือหนองโพธ์ิวทิยา  จึงไดจ้ดักิจกรรมเขา้ค่ายคุณธรรม   “โครงการ
อบรมคุณธรรมจริยธรรมนกัเรียน ประจ าปีการศึกษา 2563”   เพื่อพฒันาผูเ้รียนใหมี้คุณธรรม จริยธรรม 
และค่านิยมท่ีพึงประสงค ์   สอดคลอ้งกบัอุดมการณ์และหลกัการในการจดัการศึกษา    เพื่อมุ่งใหเ้กิด
คุณลกัษณะ ของคนไทยท่ีพึงประสงคท์ั้งในฐานะพลเมืองและพลโลก  
2. วตัถุประสงค์ 

เพื่อพฒันาผูเ้รียนใหเ้ป็นผูท่ี้มีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลกัษณะอนัพึงประสงคต์ามหลกัสูตร 
3. เป้าหมาย 
 3.1  เชิงปริมาณ    

  -นกัเรียนโรงเรียนบา้นพระคือหนองโพธ์ิวทิยา  ระดบัชั้น ป.1-6  จ านวน  125  คน  

 3.2 เชิงคุณภาพ 
        -นกัเรียนโรงเรียนบา้นพระคือหนองโพธ์ิวทิยา ไดรั้บการพฒันาใหเ้ป็น ผูมี้คุณธรรม 
จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึงประสงค ์     
4.  ขั้นตอนการด าเนินงาน 

 4.1 ประชุมเพื่อจดัโครงการ, เสนอ และขออนุมติัโครงการ   

 4.2 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน  

 4.3 จดัเตรียมบุคลากร  สถานท่ี  วสัดุอุปกรณ์  

 4.4 ด าเนินงานตามโครงการ  

 4.5 ประเมินผล  

 



 

 

5. วนั เวลา และสถานที่ 
 วนัท่ี  25-26  สิงหาคม  2563    ณ วดัป่าพุทธญาณรังษี    ต าบลพระลบั     อ าเภอเมืองขอนแก่น   
จงัหวดัขอนแก่น     
6.  ทรัพยากรทีต้่องการ 

6.1 บุคลการ 
  6.1.1  คณะครู-บุคลากรโรงเรียนบา้นพระคือหนองโพธ์ิวทิยา   จ  านวน   17   คน   

6.2.2  วทิยากรจากวดัป่าพุทธญาณรังษี       จ  านวน   1   คน  

6.2 งบประมาณ 

  ใชเ้งินอุดหนุนของโรงเรียนบา้นพระคือหนองโพธ์ิวทิยา   

(งบกิจกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รียน) 
6.2 งบประมาณ 

  ใชเ้งินอุดหนุนของโรงเรียนบา้นพระคือหนองโพธ์ิวทิยา   

(งบกิจกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รียน) 
  6.2.1  ค่าสมนาคุณวทิยากร  3,000 บาท    

  6.2.2  ค่าอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม 5,000 บาท    

  รวมทั้งส้ิน           8,000 บาท 
  

7.  การวดัและประเมินผล 
 7.1 การสังเกต  

7.1 การสัมภาษณ์ 

8.  ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 

นกัเรียนเป็นผูท่ี้มีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลกัษณะอนัพึงประสงคต์ามหลกัสูตร 
  

(ลงช่ือ)..............................................ผูเ้สนอโครงการ 
              ( นายกิจอุดม   อาสาท า ) 
 

 

(ลงช่ือ)..............................................ผูเ้ห็นชอบโครงการ 
             ( นายชูศกัด์ิ   เหลืองอุบล ) 

 

 

(ลงช่ือ)..............................................ผูอ้นุมติัโครงการ 
               ( นายเจตพงศ ์  กิตติพร ) 

            ผูอ้  านวยการโรงเรียนบา้นพระคือหนองโพธ์ิวทิยา 



 

 

โครงการ   โครงการ พฒันาคุณภาพเด็กปฐมวยั 
กิจกรรมการเขา้ค่ายอบรมคุณธรรมจริยธรรมนกัเรียน  
ประจ าปีการศึกษา 2563 

สนองมาตรฐาน             มาตรฐานการศึกษาระดบัปฐมวยั   มาตรฐานท่ี 1  คุณภาพของเด็ก  
หน่วยงานทีรั่บผดิชอบ              โรงเรียนบา้นพระคือหนองโพธ์ิวทิยา    
ผู้รับผดิชอบโครงการ  นายกิจอุดม  อาสาท า 
ลกัษณะโครงการ                        โครงการต่อเน่ือง   
ระยะเวลาด าเนินการ  25-26    สิงหาคม  2563   
.............................................................................................................................................................. 
1.  หลกัการและเหตุผล 
               เด็กและเยาวชนเป็นก าลงัส าคญัในการพฒันาประเทศใหเ้จริญกา้วหนา้ ทั้งทางดา้นเศรษฐกิจ 
สังคม และความมัน่คงของชาติในอนาคต   เด็กและเยาวชนท่ีมีคุณภาพนอกจากจะมีสุขภาพกาย 
สุขภาพจิต และมีสติปัญญาท่ีดีแลว้ ยงัตอ้งมีคุณธรรม จริยธรรมเป็นองคป์ระกอบท่ีส าคญัในการด าเนิน
ชีวติอีกดว้ย  จึงจะเป็นบุคคลท่ีเรียกวา่เป็นมนุษยท่ี์สมบูรณ์ มีภูมิคุม้กนัยนืหยดัอยูใ่นสังคมไดอ้ยา่งมี
ความสุข 
 ดงันั้น โรงเรียน บา้นพระคือหนองโพธ์ิวทิยา  จึงไดจ้ดักิจกรรมเขา้ค่ายคุณธรรม   “โครงการ
อบรมคุณธรรมจริยธรรมนกัเรียน ประจ าปีการศึกษา 2563”   เพื่อพฒันาผูเ้รียนใหมี้คุณธรรม จริยธรรม 
และค่านิยมท่ีพึงประสงค ์   สอดคลอ้งกบัอุดมการณ์และหลกัการในการจดัการศึกษา    เพื่อมุ่งใหเ้กิด
คุณลกัษณะ ของคนไทยท่ีพึงประสงคท์ั้งในฐานะพลเมืองและพลโลก  
2. วตัถุประสงค์ 

เพื่อพฒันาผูเ้รียนใหเ้ป็นผูท่ี้มีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลกัษณะอนัพึงประสงคต์ามหลกัสูตร 
3. เป้าหมาย 
 3.1  เชิงปริมาณ    

  -นกัเรียนโรงเรียนบา้นพระคือหนองโพธ์ิวทิยา  ระดบัชั้น อนุบาล 1-3  จ านวน  61  คน  

 3.2 เชิงคุณภาพ 
        -นกัเรียนโรงเรียนบา้นพระคือหนองโพธ์ิวทิยา ไดรั้บการพฒันาใหเ้ป็น ผูมี้คุณธรรม 
จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึงประสงค ์     
4.  ขั้นตอนการด าเนินงาน 

 4.1 ประชุมเพื่อจดัโครงการ, เสนอ และขออนุมติัโครงการ   

 4.2 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน  

 4.3 จดัเตรียมบุคลากร  สถานท่ี  วสัดุอุปกรณ์  

 4.4 ด าเนินงานตามโครงการ  

 4.5 ประเมินผล  



 

5. วนั เวลา และสถานที่ 
 วนัท่ี  25-26  สิงหาคม  2563    ณ วดัป่าพุทธญาณรังษี    ต าบลพระลบั     อ าเภอเมืองขอนแก่น   
จงัหวดัขอนแก่น     
6.  ทรัพยากรทีต้่องการ 

6.1 บุคลการ 
  6.1.1  คณะครู-บุคลากรโรงเรียนบา้นพระคือหนองโพธ์ิวทิยา   จ  านวน   17   คน   

6.2.2  วทิยากรจากวดัป่าพุทธญาณรังษี       จ  านวน   1   คน  

6.2 งบประมาณ 

  ใชเ้งินอุดหนุนของโรงเรียนบา้นพระคือหนองโพธ์ิวทิยา   

(งบกิจกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รียน) 
6.2 งบประมาณ 

  ใชเ้งินอุดหนุนของโรงเรียนบา้นพระคือหนองโพธ์ิวทิยา   

(งบกิจกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รียน) 
  6.2.1  ค่าวสัดุอุปกรณ์      780 บาท    

  6.2.2  ค่าอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม  1,220 บาท    

   รวมทั้งส้ิน           2,000 บาท 
  

7.  การวดัและประเมินผล 
 7.1 การสังเกต  

7.1 การสัมภาษณ์ 

8.  ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 

นกัเรียนเป็นผูท่ี้มีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลกัษณะอนัพึงประสงคต์ามหลกัสูตร 
  

(ลงช่ือ)..............................................ผูเ้สนอโครงการ 
              ( นายกิจอุดม   อาสาท า ) 
 

 

(ลงช่ือ)..............................................ผูเ้ห็นชอบโครงการ 
               ( นางอรธิดา   สันรัมย ์ ) 

 

 

(ลงช่ือ)..............................................ผูอ้นุมติัโครงการ 
               ( นายเจตพงศ ์  กิตติพร ) 
ผูอ้  านวยการโรงเรียนบา้นพระคือหนองโพธ์ิวทิยา 
 



 

 


