
บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ   โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์)   
ท่ี  พิเศษ / 2563                       วันที่   31  มีนาคม  2563 
เร่ือง รายงานผลการด าเนินงานโครงการสร้างเสริมคุณธรรม  ตามแนวทางวิถีพุทธ 

เรียน    ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) 

โครงการ  สร้างเสริมคุณธรรม  ตามแนวทางวิถีพุทธ  
ผู้มีส่วนรับผิดชอบโครงการ นางสาวธนันพัชร์  โพธิง์ามพุ่ม  

นางสาวพิกุล  สีมาเพชร  
นางสาวรวงทอง  มาตผล   
นางพะเยาว์  เรืองอ่อน  

ระยะเวลาที่ด าเนินการ  1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 
กิจกรรมที่ด าเนินการ 

1. แต่งต้ังคณะท างาน 

2. ประชุมคณะท างานวิเคราะห์ตัวบ่งช้ีของโรงเรียนดีวิถีพุทธ 

3. วางแผนก าหนดกิจกรรมให้สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน 

4. ด าเนินตามกิจกรรมท่ีได้วางแผนไว้ 
- กิจกรรมหน้าเสาธง 

- กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรม 

- กิจกรรมรักษ์ห้องเรียน 

- กิจกรรมรักการออม 

- การจัดท าแผนการเรียนรู้บูรณาการวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา 

- กิจกรรมจิตอาสาน้อย 

- กิจกรรมค่ายเยาวชนคนคุณธรรม 

- กิจกรรมเด็กดีศรีบางไกรนอก 

- กิจกรรมสอบธรรมะ 

- กิจกรรมพระช่วยสอน 

- กิจกรรมโครงงานคุณธรรม 

5. ก ากับ  ติดตามประเมินผลการจัดท าโครงการ 

6. สรุปผลรายงานโครงการ 

ผลที่ได้รับจากด าเนินงาน 
  1. นักเรียนมีพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ในโรงเรียนเพิ่มขึ้น  และมีพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค์ ในโรงเรยีน
ลดลง 
  2. สร้างองค์ความรู้ นวัตกรรม การสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการบูรณาการกับการจัดการ
เรียนรู้ในช้ันเรียน 
  3. ลักษณะทางกายภาพเอื้อต่อการเรียนรู้  เรื่อง  วิถีพุทธมากขึ้น 
  4. พฤติกรรมของนักเรียน  ครู  และผู้บริหารเป็นไปตามแนวทางวิถีพุทธเพิ่มข้ึน 
  5. การเรียนรู้ของนักเรียนตามแนวทางวิถีพุทธมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 
  6. นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมประจ าวันพระเพิ่มขึ้น 



 
แบบสรุปการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 

ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา  2562 
 

ระดับชั้น 
จ านวน
นักเรียน
ทั้งหมด 

จ านวนนักเรียนตามระดับคุณภาพ 
จ านวน
นักเรียน
ระดับดี
ขึ้นไป 

ร้อยละ
ของ

นักเรียน
ระดับดี
ขึ้นไป 

(คุณลักษณะอันพึงประสงค์) 

ดีเยี่ยม ร้อยละ ดี  ร้อยละ ไม่ผ่าน ร้อยละ 

ชั้นประถมศึกษาปีที ่1 22 22 100 - - - - 22 100 
ชั้นประถมศึกษาปีที ่2 24 11 45.8 13 54.2 - - 24 100 
ชั้นประถมศึกษาปีที ่3 30 23 76.7 7 23.3 - - 30 100 
ชั้นประถมศึกษาปีที ่4 19 11 57.9 8 42.1 - - 19 100 
ชั้นประถมศึกษาปีที ่5 36 22 61.1 14 38.9 - - 36 100 
ชั้นประถมศึกษาปีที ่6 29 14 48.3 15 51.7 - - 29 100 

รวม 160 103 64 57 35.6 - - 160 100 
 

ผลการประเมนิคณุลกัษณะอันพงึประสงคแ์ยกตามระดบัช้ัน ปกีารศึกษา 2562  

 

ระดับชั้น 
จ านวน
นักเรียน
ทั้งหมด 

จ านวนนักเรียนตามระดับคุณภาพ 
จ านวน
นักเรียน
ระดับดี
ขึ้นไป 

ร้อยละ
ของ

นักเรียน
ระดับดี
ขึ้นไป 

(คุณลักษณะอันพึงประสงค์) 

ดีเยี่ยม ร้อยละ ดี  ร้อยละ ไม่ผ่าน ร้อยละ 

ชั้นประถมศึกษาปีที ่1 21 21 100 - - - - 21 100 
ชั้นประถมศึกษาปีที ่2 24 24 100 - - - - 24 100 
ชั้นประถมศึกษาปีที ่3 29 29 100 - - - - 29 100 
ชั้นประถมศึกษาปีที ่4 19 19 100 - - - - 19 100 
ชั้นประถมศึกษาปีที ่5 36 36 100 - - - - 36 100 
ชั้นประถมศึกษาปีที ่6 29 29 100 - - - - 29 100 

รวม 158 158 100 - - - - 158 100 

 
 ปัญหา / อุปสรรค 
  การด าเนินงานของกิจกรรมต่างๆของโครงการสร้างเสริมคุณธรรม  ตามแนวทางวิถีพุทธ มีหลาย
หลายกิจกรรมท่ีทางโรงเรียนได้ด าเนินการไปแล้ว  ในส่วนของการจัดค่ายยุวชนคนคุณธรรม  เล่ือนออกไปจัด
ในปีงบประมาณ  2563  เนื่องจากมีการปรับเปล่ียนรูปแบบของกิจกรรม  และสถานท่ีท าให้ยังไม่สามารถ
ด าเนินการได้ทันในปีงบประมาณนี้   
 
 



ข้อเสนอแนะ / รายละเอียดอื่น ๆ 
  ผู้รับผิดชอบโครงการและคณะครูทุกท่านร่วมกันวางแผนก าหนดปฏิทินในการให้ข้อมูลในการประเมิน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ให้ชัดเจน  เนื่องจากบุคลากรหลายท่านส่งข้อมูลล่าช้ากว่าท่ีควรจะเป็น  ส่งผลให้
คุณครูประจ าช้ันส่งข้อมูลล่าช้า สุดท้ายฝ่ายวิชาการรวบรวมข้อมูลและสรุปผล เป็นข้อมูลสารสนเทศของ
โรงเรียนท างานล่าช้าไปด้วย  ส่งผลเสียต่อการท างานโดยภาพรวมของโรงเรียน  ดังนั้นเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ
ในการท างานต่อไป  จึงควรร่วมกันวางแผนก าหนดปฏิทินในการให้ข้อมูลในการประเมินคุณลักษณะ                       
อันพึงประสงค์ให้ชัดเจน  แต่จ าเป็นต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด  
 
 
 
ลงช่ือ………………………………. ผู้รายงาน                   (ลงช่ือ) ..............................................ผู้ตรวจรายงาน        
  (นางสาวธนันพัชร์  โพธิ์งามพุ่ม)                                (นางสาลินี สุขศิริ)  
          หัวหน้าโครงการ                        ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการด าเนินงานโครงการ 
 
โครงการ สร้างเสริมคุณธรรม  ตามแนวทางวิถีพุทธ  
กลุ่มงาน บริหารวิชาการ      
แผนงาน การจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน                     
ระยะเวลาการด าเนินงาน       1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562  
ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม   นางสาวธนันพชัร์  โพธิ์งามพุ่ม, นางสาวพิกุล  สีมาเพชร,  
นางสาวรวงทอง  มาตผล  
 
1.  หลักการและเหตุผล 
 โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. เป็นการด าเนินงานเพื่อสืบสานพระราชปณิธาน เดินตามรอย                  
เบื้องพระยุคลบาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ตามพระราชประสงค์ของสมเด็จ                                
พระเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี 10 ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้มอบหมายให้รัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ ด าเนินงานตามนโยบายภายใต้ กรอบยุทธศาสตร์ชาติเกี่ยวกับ เรื่องคุณธรรม โดยร่วม
หารือกับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในฐานะผู้รับผิดชอบการจัดการศึกษาส าหรับเยาวชน
ส่วนใหญ่ของประเทศ ให้เป็นพลเมืองท่ีมีคุณภาพ อีกท้ังรับผิดชอบในการจัดการศึกษาเพื่อให้เยาวชนทุกคน                      
มีความรู้ ความสามารถ เป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุข ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และโรงเรียน
วิถีพุทธด าเนินการพัฒนาผู้เรียนโดยใช้หลักไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ ปัญญา อย่างบูรณาการ ผู้เรียนได้เรียนรู้
ผ่านการพัฒนา “การกิน อยู่ ดู ฟัง เป็น” คือ มีปัญญารู้เข้าใจในคุณค่าแท้ใช้กระบวนการทางวัฒนธรรม
แสวงหาปัญญา  และมีวัฒนธรรมเมตตาเป็นฐานการด าเนินชีวิต โดยมีผู้บริหาร และคณะครูเป็นกัลยาณมิตร  
ช่วยกันพัฒนาด าเนินการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีวิถีการท างาน วิถีชีวิต  ถีการเรียนรู้  วิถีวัฒนธรรมต่างๆตาม
หลัก “ไตรสิกขา” ท่ีน าไปสู่ “ปัญญา” วิถีชีวิตท่ีดีงามตามหลักไตรสิกขา ท้ัง  3 ด้าน  ท้ังหมดนี้เพื่อมุ่งพัฒนา
ผู้เรียนให้มีคุณธรรม 

โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) จัดกิจกรรมเพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้ เกี่ยวกับการ
ปฏิบัติตนตามหลักทางพระพุทธศาสนา  และรู้จักหน้าท่ีของตนในฐานะท่ีเป็นพลเมืองของประเทศชาติ  
ส่งเสริมให้ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตย  ช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน  ปฏิบัติตามหลักธรรมค าสอนของ
พระพุทธศาสนาและ  นึกถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน   
 
2.  วัตถุประสงคโ์ครงการ 
  1. เพื่อให้นักเรียนมีพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ในโรงเรียนเพิ่มขึ้น  และมพีฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค์ ใน
โรงเรียนลดลง 
  2. เพื่อสร้างองค์ความรู้ นวัตกรรม การสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการบูรณาการกับการ
จัดการเรียนรู้ในช้ันเรียน 
  3.  เพื่อส่งเสริมและพัฒนาลักษณะทางกายภาพให้เอื้อต่อการเรียนรู้ตามแนวทางวิถีพุทธ 
  4.  เพื่อส่งเสริมและพัฒนาพฤติกรรมของนักเรียน  ครู  และผู้บริหารตามแนวทางวิถีพุทธ 
  5.  เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้แกน่ักเรียนตามแนวทางวิถีพุทธ 
  6.  เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนร่วมกิจกรรมประจ าวันพระ 

   
 



3.  เป้าหมาย   
  ผลผลิต (Outputs)    

1.  ร้อยละของนักเรียนท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม กตัญญูและมีความส านึกในความเป็นชาติไทย  
      2.  ร้อยละนักเรียนท่ีจบหลักสูตร  แต่ละระดับช้ันผ่านเกณฑ์การประเมินคุณลักษณะอันพึง

ประสงค์ตามหลักสูตร  ระดับ  “ดี”  ขึ้นไป   
      3.  ระดับ 5 ความส าเร็จการด าเนินกิจกรรมให้นักเรียนมีค่านิยมหลักคนไทย 12 ประการ                

ครบทุกตัว  สอดคล้องกับช่วงวัย   
 4.  ร้อยละของนักเรียนท่ีได้รับการพฒันาทักษะการด ารงชีวิตท่ีมีคุณภาพตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง   

 5.  ร้อยละของโรงเรียนจัดกิจกรรมส่งเสริมความมีจิตสาธารณะ ความรับผิดชอบต่อสังคม  และ
ส่ิงแวดล้อม   

6.  ร้อยละของนักเรียนท่ีมีพฤติกรรมเส่ียงต่อสารเสพติดลดลง   
      7.  โรงเรียนจัดสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ตามแนวทางวิถีพุทธ 

ผลลัพธ์ (Outcomes) 
  1.  นักเรียนทุกคนท่ีมีคุณธรรม  จริยธรรม  กตัญญูและมีความส านึกในความเป็นชาติไทย                   
      2.  ร้อยละนักเรียนท่ีจบหลักสูตร  แต่ละระดับช้ันผ่านเกณฑ์การประเมินคุณลักษณะ                 
อันพึงประสงค์ตามหลักสูตร  ระดับ  “ดี”  ขึ้นไป   
  3. ระดับของความส าเร็จการด าเนินกิจกรรมให้นักเรียนมีค่านิยมหลักคนไทย 12 ประการ 
ครบทุกตัว  สอดคล้องกับช่วงวัย   
      4. นักเรียนทุกคนท่ีได้รับการพัฒนาทักษะการด ารงชีวิตท่ีมีคุณภาพตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง   
       5. โรงเรียนจัดกิจกรรมส่งเสริมความมีจิตสาธารณะ  ความรับผิดชอบต่อสังคม  และ
ส่ิงแวดล้อม   
  6. ร้อยละของนักเรียนท่ีมีพฤติกรรมเส่ียงต่อสารเสพติดลดลง   
  7. นักเรียนทุกคนมีสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ตามแนวทางวิถีพุทธ 
 
4. ตัวชี้วัดความส าเร็จ / วิธีการประเมิน / เคร่ืองมือการประเมินผลการปฏิบัติงาน  

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ใน         
การประเมิน 

ผลผลิต (Outputs)    
1. ร้อยละของนักเรียนท่ีมีคุณธรรม  จริยธรรม  
กตัญญูและมีความส านึกในความเป็นชาติไทย    

ประเมินคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ของนักเรียน 

แบบประเมินคุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ของนักเรียน 

2. ร้อยละนักเรียนท่ีจบหลักสูตร  แต่ละ
ระดับช้ันผ่านเกณฑ์การประเมินคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ตามหลักสูตร  ระดับ  “ดี”  ขึ้นไป   

ประเมินคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ของนักเรียน 

แบบประเมินคุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ของนักเรียน 

3. ระดับของความส าเร็จการด าเนินกิจกรรม
ให้นักเรียนมีค่านิยมหลักคนไทย  12 ประการ
ครบทุกตัวสอดคล้องกับช่วงวัย   

ประเมินคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ของนักเรียน 

แบบประเมินคุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ของนักเรียน 

 



ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ใน         
การประเมิน 

ผลผลิต (Outputs)    
4. ร้อยละของนักเรียนท่ีได้รับการพฒันาทักษะ
การด ารงชีวิตท่ีมีคุณภาพตามหลักของปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง   

ประเมินคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ของนักเรียน 

แบบประเมินคุณลักษณะ  
อันพึงประสงค์ของนักเรียน 

5. ร้อยละของโรงเรียนจัดกิจกรรมส่งเสริม
ความมีจิตสาธารณะ  ความรับผิดชอบต่อ
สังคม และส่ิงแวดล้อม   

ประเมินคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ของนักเรียน 

แบบประเมินคุณลักษณะ    
อันพึงประสงค์ของนักเรียน 

6. ร้อยละของนักเรียนปลอดพฤติกรรมเส่ียง
ต่อสารเสพติด   

ส ารวจนักเรียนปลอดพฤติกรรม
เส่ียงต่อสารเสพติด   

แบบส ารวจนักเรียนปลอด
พฤติกรรมเส่ียงต่อ                      
สารเสพติด   

7. โรงเรียนจัดสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการ
เรียนรู้ตามแนวทางวิถีพุทธ 

ส ารวจสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อ
การเรียนรู้ตามแนวทางวิถีพุทธ  

แบบส ารวจสภาพแวดล้อมท่ี
เอื้อต่อการเรียนรู้ตาม
แนวทางวิถีพุทธ  

ผลลัพธ์ (Outcomes)   
1. นักเรียนท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม กตัญญูและ
มีความส านึกในความเป็นชาติไทย 

ประเมินคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ของนักเรียน 

แบบประเมินคุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ของนักเรียน 

2. นักเรียนท่ีจบหลักสูตร แต่ละระดับช้ันผ่าน
เกณฑ์การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ตามหลักสูตร  ระดับ  “ดี”  ขึ้นไป   

ประเมินคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ของนักเรียน 

แบบประเมินคุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ของนักเรียน 

3. ระดับของความส าเร็จการด าเนินกิจกรรม
ให้นักเรียนมีค่านิยมหลักคนไทย  12  
ประการครบทุกตัว  สอดคล้องกับช่วงวัย   

ประเมินคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ของนักเรียน 

แบบประเมินคุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ของนักเรียน 

4. นักเรียนทุกคนท่ีได้รับการพัฒนาทักษะการ
ด ารงชีวิตท่ีมีคุณภาพตามหลักของปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง   

ประเมินคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ของนักเรียน 

แบบประเมินคุณลักษณะ  
อันพึงประสงค์ของนักเรียน 

5. โรงเรียนจัดกิจกรรมส่งเสริมความ                        
มีจิตสาธารณะ  ความรับผิดชอบต่อสังคมและ
ส่ิงแวดล้อม   

ประเมนิคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ของนักเรียน 

แบบประเมินคุณลักษณะ    
อันพึงประสงค์ของนักเรียน 

6. นักเรียนท่ีมีพฤติกรรมเส่ียงต่อสารเสพติด   ส ารวจนักเรียนปลอดพฤติกรรม
เส่ียงต่อสารเสพติด   

แบบส ารวจนักเรียนปลอด
พฤติกรรมเส่ียงต่อ                      
สารเสพติด   

7. นักเรียนมีสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการ
เรียนรู้ตามแนวทางวิถีพุทธ 

ส ารวจสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อ
การเรียนรู้ตามแนวทางวิถีพุทธ  

แบบส ารวจสภาพแวดล้อมท่ี
เอื้อต่อการเรียนรู้ตาม
แนวทางวิถีพุทธ  

 
 
 



5.  สรุปผลการด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ 
 

ท่ี วัตถุประสงค์ของโครงการ/ 
กิจกรรม 

 สภาพความส าเร็จ ผลการด าเนินงาน 
บรรลุ ไม่บรรลุ 

1. เพื่อให้นักเรียนมีพฤติกรรมท่ีพึง
ประสงค์ในโรงเรียนเพิ่มขึ้น  และ
มีพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค์ ใน
โรงเรียนลดลง 

  นักเรียนมีพฤติกรรมท่ีพงึประสงค์ในโรงเรียน
เพิ่มขึ้น  และมีพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค์ ใน
โรงเรียนลดลง 

2. เพื่อสร้างองค์ความรู้ นวัตกรรม 
การสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
และการบูรณาการกับการจัดการ
เรียนรู้ในช้ันเรียน 

  โรงเรียนมนีวัตกรรม โครงงานดีมีคุณธรรม  
ในการสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม และ
การบูรณาการกับการจัดการเรียนรู้ในช้ัน
เรียน 

3. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาลักษณะ
ทางกายภาพให้เอื้อต่อการเรียนรู้
ตามแนวทางวิถีพุทธ 

  ลักษณะทางกายภาพให้เอื้อต่อการเรียนรู้
ตามแนวทางวิถีพุทธ 

4. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาพฤติกรรม
ของนักเรียน  ครู  และผู้บริหาร
ตามแนวทางวิถีพุทธ 

  พฤติกรรมของนักเรียน  ครู  และผู้บริหารมี
พฤติกรรมตรงตามแนวทางวิถีพุทธ 

5. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้
แก่นักเรียนตามแนวทางวิถีพุทธ 

  นักเรียนทุกคนได้เรียนรู้ตามแนวทางวิถีพุทธ 

6. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนร่วม
กิจกรรมประจ าวันพระ 

  นักเรียนได้รว่มกิจกรรมประจ าวันพระ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6.  สรุปผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 
 

ท่ี ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ  สภาพความส าเร็จ ผลการด าเนินงาน 
บรรลุ ไม่บรรลุ 

ผลผลิต (Outputs)     
1. ร้อยละของนักเรียนท่ีมีคุณธรรม  จริยธรรม  

กตัญญูและมีความส านึกในความเป็นชาติ
ไทย    

  นักเรียนท่ีมีคุณธรรม  จริยธรรม  กตัญญู
และมีความส านึกในความเป็นชาติไทย
เพิ่มขึ้น    

2. ร้อยละนักเรียนท่ีจบหลักสูตร  แต่ละ
ระดับช้ันผ่านเกณฑ์การประเมินคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ตามหลักสูตร  ระดับ  “ดี”  
ขึ้นไป   

  นักเรียนท่ีจบหลักสูตร  แต่ละระดับช้ันผ่าน
เกณฑ์การประเมินคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ตามหลักสูตร  ระดับ  “ดี”  ขึ้นไป
ทุกคน   

3. ระดับของความส าเร็จการด าเนินกิจกรรม
ให้นักเรียนมีค่านิยมหลักคนไทย  12 
ประการครบทุกตัวสอดคล้องกับช่วงวัย   

  นักเรียนมีค่านิยมหลักคนไทย  12 
ประการครบทุกตัวสอดคล้องกับช่วงวัย  
และตามศักยภาพของตนเอง 

4. ร้อยละของนักเรียนท่ีได้รับการพัฒนาทักษะ
การด ารงชีวิตท่ีมีคุณภาพตามหลักของ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   

  นักเรียนท่ีได้รับการพัฒนาทักษะการ
ด ารงชีวิตท่ีมีคุณภาพตามหลักของปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง   

5. ร้อยละของโรงเรียนจัดกิจกรรมส่งเสริม
ความมีจิตสาธารณะ  ความรับผิดชอบต่อ
สังคม และส่ิงแวดล้อม   

  โรงเรียนจัดกิจกรรมส่งเสริมความมีจิต
สาธารณะ  ความรับผิดชอบต่อสังคม และ
ส่ิงแวดล้อม   

6. ร้อยละของนักเรียนปลอดพฤติกรรมเส่ียง
ต่อสารเสพติด   

  นักเรียนปลอดพฤติกรรมเส่ียงต่อ               
สารเสพติด   

7. โรงเรียนจัดสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการ
เรียนรู้ตามแนวทางวิถีพุทธ 

  โรงเรียนจัดสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการ
เรียนรู้ตามแนวทางวิถีพุทธ 

ผลลัพธ์ (Outcomes)    
1. นักเรียนท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม กตัญญูและ

มีความส านึกในความเป็นชาติไทย 
  นักเรียนท่ีมีคุณธรรม  จริยธรรม  กตัญญู

และมีความส านึกในความเป็นชาติไทย
เพิ่มขึ้น    

2. นักเรียนท่ีจบหลักสูตร แต่ละระดับช้ันผ่าน
เกณฑ์การประเมินคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ตามหลักสูตร  ระดับ  “ดี”  ขึ้นไป   

  นักเรียนท่ีจบหลักสูตร  แต่ละระดับช้ันผ่าน
เกณฑ์การประเมินคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ตามหลักสูตร  ระดับ  “ดี”  ขึ้นไป
ทุกคน   

3. ระดับของความส าเร็จการด าเนินกิจกรรม
ให้นักเรียนมีค่านิยมหลักคนไทย  12  
ประการครบทุกตัว  สอดคล้องกับช่วงวัย   

  นักเรียนมีค่านิยมหลักคนไทย  12 
ประการครบทุกตัวสอดคล้องกับช่วงวัย  
และตามศักยภาพของตนเอง 

 
 



ท่ี ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ  สภาพ
ความส าเร็จ 

ผลการด าเนินงาน 

บรรลุ ไม่
บรรลุ 

4. นักเรียนทุกคนท่ีได้รับการพัฒนาทักษะการ
ด ารงชีวิตท่ีมีคุณภาพตามหลักของปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง   

  นักเรียนท่ีได้รับการพัฒนาทักษะการ
ด ารงชีวิตท่ีมีคุณภาพตามหลักของปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง   

5. โรงเรียนจัดกิจกรรมส่งเสริมความ                        
มีจิตสาธารณะ  ความรับผิดชอบต่อสังคม
และส่ิงแวดล้อม   

  โรงเรียนจัดกิจกรรมส่งเสริมความมีจิต
สาธารณะ  ความรับผิดชอบต่อสังคม และ
ส่ิงแวดล้อม   

6. นักเรียนท่ีมีพฤติกรรมเส่ียงต่อสารเสพติด     นักเรียนปลอดพฤติกรรมเส่ียงต่อ               
สารเสพติด   

7. นักเรียนมีสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการ
เรียนรู้ตามแนวทางวิถีพุทธ 

  โรงเรียนจัดสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการ
เรียนรู้ตามแนวทางวิถีพุทธ 

 
7.  ผลการประเมินโครงการ / กิจกรรม 
 7.1 จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม 

 เพศชาย  จ านวน  50  คน  เพศหญิง  จ านวน  50 คน 
 ผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน  205  คน   คิดเป็นร้อยละ  48.78  ของผู้เข้าร่วมโครงการท้ังหมด 

7.2 ผลการประเมินโครงการ / กิจกรรม 
 

ท่ี หัวข้อ 
ระดับความพึงพอใจ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 
1 
 

ลักษณะทางกายภาพเอื้อต่อการเรียนรู้                  
เรื่อง  วิถีพุทธ   

90.00 10.00 - - - 

2 
 

พฤติกรรมของนักเรียน  ครู  และผู้บริหาร
เป็นไปตามแนวทางวิถีพุทธ        

80.00 20.00 - - - 

3 การเรียนรู้ของนกัเรียนตามแนวทางวิถีพุทธ 80.00 20.00 - - - 

4 การเข้าร่วมกิจกรรมประจ าวันพระของนักเรียน   90.00 10.00 - - - 

5 
นักเรียนมีพฤติกรรมท่ีพงึประสงค์ในโรงเรียน
เพิ่มขึ้น  และมีพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค์   

70.00 30.00 - - - 

 เฉลี่ยรวม 82.00 18.00 - - - 
 

- จ านวนผู้ตอบมากที่สุด  คิดเป็นร้อยละ  82.00 ของผู้ท าแบบประเมินท้ังหมด 
- จ านวนผู้ตอบมาก  คิดเป็นร้อยละ  18.00 ของผู้ท าแบบประเมินท้ังหมด 
- จ านวนผู้ตอบปานกลาง คิดเป็นร้อยละ     -  ของผู้ท าแบบประเมินท้ังหมด 
- จ านวนผู้ตอบน้อย  คิดเป็นร้อยละ     -  ของผู้ท าแบบประเมินท้ังหมด 
- จ านวนผู้ตอบน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ     -  ของผู้ท าแบบประเมินท้ังหมด 



      7.3  สรุปข้อเสนอแนะของผู้ตอบแบบประเมิน 
8.3.1  การร่วมแรงร่วมใจในการอบรมส่ังสอน คุณธรรม  จริยธรรม ให้แก่ผู้เรียน 

8.  สรุปในภาพรวม 
 8.1  จุดเด่นของโครงการ/กิจกรรม 
  โครงการสร้างเสริมคุณธรรม  ตามแนวทางวิถีพุทธ  มีความส าคัญอย่างยิ่งในการช่วยพัฒนา
สังคมและชาติบ้านเมือง  ตรงตามพระราชด ารัสบางตอนของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร                      
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  ท่ีว่า “ในบ้านเมืองนั้น มีท้ังคนดีและคนไม่ดี ไม่มีใครท่ีจะท าให้
ทุกคนเป็นคนดีได้ท้ังหมด การท าให้บ้านเมืองมีความปกติสุข เรียบร้อยจึงมิใช้การท าให้ทุกคนเป็นคนดี หากแต่
อยู่ท่ีการส่งเสริมความดี ให้คนดีปกครองบ้านเมือง และคุมคนไม่ดี ไม่ให้มีอ านาจไม่ให้ก่อความเดือดร้อน
วุ่นวายได้”  ดังนั้นถึงแม้ว่าการอบรมส่ังสอนภายในโรงเรียนผ่านกิจกรรมต่างๆ  นักเรียนจะไม่ได้เป็นคนท่ีดี           
เท่าเทียมกันทุกคน  แต่ถือว่าเป็นบทบาทและหน้าท่ีส าคัญของสถานศึกษาท่ีจะพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนเก่ง     
คนดี  และ มีความสุข  ดังเป้าหมายท่ีหลักสูตรก าหนดไว้ 
 8.2  จุดควรพัฒนาของโครงการ/กิจกรรม 
  การร่วมแรงรว่มใจในการอบรมส่ังสอน คุณธรรม  จริยธรรม ให้แก่ผู้เรียน  และการสร้าง
นักเรียนแกนท าในการเป็นผู้น าท ากิจกรรมต่างๆ  พร้อมท้ังสร้างเครือข่ายคุณธรรมให้เพิ่มมากขึ้น 
 8.3   ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาโครงการ/กิจกรรม 
   ผู้รับผิดชอบโครงการและฝ่ายวิชาการร่วมกันวางแผนปรับและก าหนดเวลา  ช่วงเวลา  และ
การด าเนินกิจกรรมให้เหมาะสม  เพื่อให้เกิดการพัฒนานักเรียนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นต่อไป 
  
 
 
 
     ลงช่ือ............................................... ผู้รับผิดชอบโครงการ 
                                       (นางสาวธนันพัชร์  โพธิ์งามพุ่ม) 
                              ต าแหน่ง  ครู 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาคผนวก 
 
 

     
       
 
       
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ภาพกิจกรรมโครงการสร้างเสริมคุณธรรม  ตามแนวทางวิถีพุทธ 
 

   
 

การเรียนรู้คุณธรรมจาการท าโครงงานคุณธรรม  และโครงงานการงานอาชีพที่วัดตะเคียน 
 
 

 
 
นักเรียนน าน าหมักชีวภาพที่ได้จากการเรียนมาบ าบัดน้ าในคลองบางกอกนอ้ยและแหล่งน้ าในชมุชน 
 

       
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  ร่วมกันท าความดี   

โดยการช่วยกันท าความสะอาดห้องน้ า  และเก็บขยะในชุมชน 


