
รายงานผลการปฏิบัติงานโครงการตามแผนปฏิบัตกิาร 

ประจำปีงบประมาณ 2562 

โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม 

โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม จิตสาธารณะ 

แผนงานกิจการนักเรียน 



                              

บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ  โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม  ตำบลสวายจีก  อำเภอเมืองบุรีรัมย์  จังหวัดบุรีรัมย์ 
ที ่      ........../๒๕๖๒             วันที ่ ๓๐  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๒ 
เรื่อง   รายงานผลการปฏิบัติงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ  ประจำปีงบประมาณ  ๒๕๖๒ 

เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนสวายจีกพิทยาคม 

 ตามท่ีข้าพเจ้า นายรุ่งโรจน์   หวังชม  นายปิยณัฐณ์   สัสดี นายชาตรี  อุทาน ได้รับมอบหมายรับผิดชอบ 
โครงการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม จิตสาธารณะ 

 จึงขอรายงานผลการปฏิบัติงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ  ๒๕๖๒ 
ตามเอกสารดังแนบ 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณา 

            

          ลงชื่อ 
   (นายรุ่งโรจน์   หวังชม) 
  ผู้รับผิดชอบโครงการ 

             

        ลงชื่อ 
   (นายปิยณัฐณ์   สัสดี) 
  ผู้รับผิดชอบโครงการ 

                    
 

                   
 

                                                 ลงชื่อ 
(นายชาตรี   อุทาน) 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 

 

 

 

 



ความเห็นของผู้อำนวยการโรงเรียน 

    ทราบ 

............................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................... 

  ลงชื่อ   
       (นายวรากร  เสนามาตย) 

ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียนสวายจีกพิทยาคม 



โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม 
รายงานผลการปฏิบัติงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2562 

โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม จิตสาธารณะ 
แผนงานกิจการนักเรียน 

ตอบสนองแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียน : กลยุทธ์ข้อท่ี 2 
สอดคล้องมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน : มาตรฐานข้อที่ 2 
1. วัตถุประสงค์

1.1 เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและเป็นพลเมืองดีของสังคม 
1.2 เพ่ือให้นักเรียนอยู่อย่างมีสติและมีพฤติกรรมอันพึงประสงค์ 

2. เป้าหมาย/ตัวบ่งช้ีความสำเร็จโครงการ
2.1 ด้านปริมาณ 

2.1.1 นักเรียนโรงเรียนสวายจีกพิทยาคม มีวินัย มีความรับผิดชอบ ร้อยละ 90 
2.1.2 นักเรียนโรงเรียนสวายจีกพิทยาคม มีความซื่อสัตย์สุจริต ร้อยละ 90 
2.1.3 นักเรียนโรงเรียนสวายจีกพิทยาคม รู้จักเสียสละและช่วยเหลือ มีจิตอาสา ร้อยละ 90 
2.1.4 นักเรียนโรงเรียนสวายจีกพิทยาคม รู้จักสัมมาคารวะ มีความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ ร้อยละ 90 

2.2 ด้านคุณภาพ 
2.2.1 นักเรียนโรงเรียนสวายจีกพิทยาคม มีวินัย มีความรับผิดชอบ  
2.2.2 นักเรียนโรงเรียนสวายจีกพิทยาคม มีความซื่อสัตย์สุจริต  
2.2.3 นักเรียนโรงเรียนสวายจีกพิทยาคม รู้จักเสียสละและช่วยเหลือ มีจิตอาสา  
2.2.4 นักเรียนโรงเรียนสวายจีกพิทยาคม รู้จักสัมมาคารวะ มีความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ 



3. กิจกรรมและขั้นตอนการดำเนินการ
ที ่ รายการ / กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 เสนอโครงการ/อนุมัติโครงการ ตุลาคม 2561 ผู้อำนวยการ/ครูรุ่งโรจน์/ 

ครูปิยณัฐณ์/ครูชาตรี 
2 ดำเนินงานตามโครงการ 

2.1 กิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธ 
2.2 กิจกรรมสอบธรรมะ 
2.3 กิจกรรมส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย 
2.4 กิจกรรมสวดมนต์ในวันพระ 
2.5 กิจกรรมมีวินัยไหว้สวย 

พ.ย.2561-ก.ย.2562 
ครูรุ่งโรจน์ 
ครูปิยณัฐณ์ 
ครูชาตรี 

ครูรุ่งโรจน์ 
ครูปิยณัฐณ์ 

3 สรุปผล/ประเมินผล กันยายน 2562 ครูชาตรี 

4. ระยะเวลาดำเนินการ
ตลอดปีการศึกษา 

5. งบประมาณ    จำนวน  7,000  บาท

6. หน่วยงาน/ผู้ที่เกี่ยวข้อง
โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม  ตำบลสวายจีก  อำเภอเมืองบุรีรัมย์  จังหวัดบุรีรัมย์ 
ครูโรงเรียนสวายจีกพิทยาคม  จำนวน  34  คน  นักเรียนโรงเรียนสวายจีกพิทยาคม จำนวน  420  คน 

7. ระดับความสำเร็จ
ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 

1 นักเรียนโรงเรียนสวายจีกพิทยาคม มีวินัย มี
ความรับผิดชอบ  
2 นักเรียนโรงเรียนสวายจีกพิทยาคม มีความ
ซื่อสัตย์สุจริต  
3 นักเรียนโรงเรียนสวายจีกพิทยาคม รู้จัก
เสียสละและช่วยเหลือ มีจิตอาสา  
4 นักเรียนโรงเรียนสวายจีกพิทยาคม รู้จัก
สัมมาคารวะ มีความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ  
5.นักเรียนโรงเรียนสวายจีกพิทยาคม
มีมารยาทเรียบร้อย ไหว้สวย ริเริ่มสร้างสรรค์ใน
กิจกรรมต่างๆ 

สัมภาษณ์ 
สังเกต 
สำรวจ 
ประเมินผล 

แบบสัมภาษณ์ 
แบบสังเกต 
แบบสำรวจ 
แบบประเมินผล 



8. สรุปผลการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์
ที ่ วัตถุประสงค์แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม สภาพความสำเร็จ หมายเหตุ 

บรรลุ ไม่บรรลุ 
1 เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและ

เป็นพลเมืองดีของสังคม 
2 เพ่ือให้นักเรียนอยู่อย่างมีสติและมีพฤติกรรมอัน

พึงประสงค์ 
9. สรุปผลการดำเนินงานตามเป้หมาย
ที ่ วัตถุประสงค์แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม สภาพความสำเร็จ หมายเหตุ 

บรรลุ ไม่บรรลุ 
เชิงปริมาณ 

1 นักเรียนโรงเรียนสวายจีกพิทยาคม มีวินัย มีความ
รับผิดชอบ ร้อยละ 90 

นักเรียนโรงเรียนสวายจีกพิทยาคม 
มีวินัย มีความรับผิดชอบ  

2 นักเรียนโรงเรียนสวายจีกพิทยาคม มีความ
ซื่อสัตย์สุจริต ร้อยละ 90 

นักเรียนโรงเรียนสวายจีกพิทยาคม 
มีความซื่อสัตย์สุจริต  

3 นักเรียนโรงเรียนสวายจีกพิทยาคม รู้จักเสียสละ
และช่วยเหลือ มีจิตอาสา ร้อยละ 90 

นักเรียนโรงเรียนสวายจีกพิทยาคม 
รู้จักเสียสละและช่วยเหลือ มีจิต
อาสา  

4 นักเรียนโรงเรียนสวายจีกพิทยาคม รู้จักสัมมา
คารวะ มีความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ ร้อยละ 90 

นักเรียนโรงเรียนสวายจีกพิทยาคม 
รู้จักสัมมาคารวะ มีความกตัญญูต่อ
ผู้มีพระคุณ  

เชิงคุณภาพ 
1 นักเรียนโรงเรียนสวายจีกพิทยาคม มีวินัย มีความ

รับผิดชอบ  
นักเรียนโรงเรียนสวายจีกพิทยาคม 
มีวินัย มีความรับผิดชอบตาม
เป้าหมาย 

2 นักเรียนโรงเรียนสวายจีกพิทยาคม มีความ
ซื่อสัตย์สุจริต  

นักเรียนโรงเรียนสวายจีกพิทยาคม 
มีความซื่อสัตย์สุจริตตามเป้าหมาย 

3 นักเรียนโรงเรียนสวายจีกพิทยาคม รู้จักเสียสละ
และช่วยเหลือ มีจิตอาสา  

นักเรียนโรงเรียนสวายจีกพิทยาคม 
รู้จักเสียสละและช่วยเหลือ มีจิต
อาสา ตามเป้าหมาย 

4 นักเรียนโรงเรียนสวายจีกพิทยาคม รู้จักสัมมา
คารวะ มีความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ  

นักเรียนโรงเรียนสวายจีกพิทยาคม 
รู้จักสัมมาคารวะ มีความกตัญญูต่อ
ผู้มีพระคุณ ตามเป้าหมาย 



10.สรุปผลในภาพรวม

10.1 ผลการดำเนินงานเมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้ 

 ต่ำกว่ามาก  ต่ำกว่าเล็กน้อย     เท่ากัน   

 สูงกว่าเล็กน้อย    สูงกว่ามาก บันทึกเพ่ิมเติม.............................................. 

10.2 ประเมินความสำเร็จในภาพรวมคิดเป็นร้อยละ 90 

 ลงชื่อ 
 (นายรุ่งโรจน์   หวังชม) 
  ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 ลงชื่อ 
 (นายปิยณัฐณ์   สัสดี) 

  ผู้รับผิดชอบโครงการ 

  ลงชื่อ 
(นายชาตรี   อุทาน) 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 



ภาพประกอบ 
โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม จิตสาธารณะ 



ภาพประกอบ 
โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม จิตสาธารณะ 



ภาพประกอบ 
โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม จิตสาธารณะ 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



ภาพประกอบ 
โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม จิตสาธารณะ 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



ภาพประกอบ 
โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม จิตสาธารณะ 



ภาพประกอบ 
โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม จิตสาธารณะ 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



ภาพประกอบ 
โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม จิตสาธารณะ 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ภาพประกอบ 
โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม จิตสาธารณะ 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



ภาพประกอบ 
โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม จิตสาธารณะ 

 
 

 
 
 
 

 
 
 



ภาพประกอบ 
โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม จิตสาธารณะ 


