
 
สรุปผลการด าเนินงาน 

 
โครงการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู ้
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร ์

 
 

 
 

 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 

นายจิตติศักดิ์  กันหาชนิ 
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร ์

 
 

 
โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา อ าเภอพิบูลย์รักษ์  จังหวัดอุดรธานี 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 



 รายงานผลการด าเนินงานโครงการ 
 

ชื่อโครงการ     พัฒนากิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
                    กิจกรรมแข่งขันเกมคณิตศาสตร์ 
กลยุทธ์ที่ 2      ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คุณภาพสถานศึกษาสู่มาตรฐานการศึกษา 
                    ของชาติ พัฒนาผู้เรียน สมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างเป็น 
                    ระบบ เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและ 
                    การเรียนรู้อย่างเต็มตามศักยภาพ 
1. หน่วยงานที่รับผิดชอบ   กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ     กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา 
ลักษณะโครงการ          โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ ตลอดปีการศึกษา 2563 
2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพทางสมองในการคิด การให้เหตุผล การแก้ปัญหาใน 
เชิงคณิตศาสตร์ มีโอกาสแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง   

2.2 เพ่ือให้นักเรียนมีการพัฒนาทางด้านการคิด  การให้เหตุผล  มีทักษะทางคณิตศาสตร์และกล้า 
แสดงออกในเชิงสร้างสรรค์เพ่ิมข้ึน 
    2.3  นักเรียนสามารถท าโครงงานคณิตศาสตร์ได้ 
    2.4  ผู้เรียนมีทักษะพื้นฐานในการ    เรียนรู้การใช้เทคโนโลยีที่ทันต่อสภาพสังคมในปัจจุบัน 
    2.5  ผู้เรียนมีทักษะและเจตคติท่ีต่อวิชาคณิตศาสตร์ 
3. เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 
 3.1.1  ร้อยละของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยาได้เข้าร่วม 
กิจกรรมลับสมองประลองยุทธ์คณิตศาสตร์ 
 3.1.2  ร้อยละของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยาได้เข้าร่วมกิจกรรม
การจัดท าโครงงานคณิตศาสตร์ 
3.1.3  ร้อยละของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยาได้เข้าร่วมกิจกรรมการ
แข่งขันเกมคณิตศาสตร์ 
3.1.4  ร้อยละของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยาได้เข้าร่วมกิจกรรมคลินิก
คณิตศาสตร์ 
3.1.5  ร้อยละของกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์มีวัสดุ-ครุภัณฑ์ที่จ าเป็นในการปรับปรุงห้องปฏิบัติการ
คณิตศาสตร์ ให้ใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ 
3.1.6  ร้อยละของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3, 6 โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยาได้เข้าร่วมกิจกรรมสอน
เสริมทักษะคณิตศาสตร์ O-NET 
3.2 เชิงคุณภาพ 

  3.2.1  นักเรียนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น   
       3.2.2  นักเรียนมีทักษะทางคณิตศาสตร์ ด้านการคิดวิเคราะห์และสร้างสรรค์สูงขึ้น 
  3.3.3  นักเรียนมีเจตคตทิีด่ต่ีอวชิาคณติศาสตร ์



4. ระยะเวลาด าเนินการ     
                25  มกราคม  - 5  กุมภาพันธ์ 2564 
5. กิจกรรมที่ด าเนินการ 
 5.1  กิจกรรมปรับปรุงห้องคณิต พิชิตด้วยสื่อการเรียนรู้ 
6. งบประมาณโครงการ   
 จ านวนเงินโครงการ ....... 26,000.......................บาท 
 ใช้ไปจ านวนเงิน  ........ 5,000.......................บาท 
 คงเหลือ            ....... 21,000.......................บาท 

เงินงบประมาณจากรายการค่าจัดการเรียนการสอน :  ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ จ านวน 5,000.- 
บาท  (ห้าพันบาทถ้วน) โดยมีรายละเอียดการจ่าย  ดังนี้ 
 

กิจกรรมและรายละเอียดในการใช้งบประมาณ 
งบประมาณที่ใช้ 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมลับสมองประลองยุทธ์คณิตศาสตร์ 
1.1 ค่ากระดาษ  ค่าวัสดุรางวัลนักเรียน 

 
- 

 
- 

 
- 

กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพโดยใช้แนวคิด    
สะเต็มศึกษาที่เน้นทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 

 
- 

 
- 

 
- 

กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมแข่งขันเกมคณิตศาสตร์ 
3.1 ค่ากระดาษค่าวัสดุเกม ค่าวัสดุรางวัลนักเรียน - - 

 
- 

กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมปรับปรุงห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์ 
4.1 วัสดุ-สื่อ - ครุภัณฑ์ในการปรับปรุงห้องปฏิบัติการ - - 5,000 
กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมคลินิกคณิตศาสตร์ 
5.1 ค่ากระดาษ  - - 
กิจกรรมที่ 6 กิจกรรมสอนเสริมทักษะคณิตศาสตร์ O-NET 
6.1 ค่ากระดาษ ค่าวัสดุ - - - 
กิจกรรมที่ 7 กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ 
7.1 ค่าอาหาร ค่ากระดาษค่าวัสดุเกม ค่าวัสดุรางวัลนักเรียน - - - 

รวมงบประมาณ  - 5,000 
5,000.-  (ห้าพันบาทถ้วน) 

 
7.  สรุปผลการด าเนินงาน 

ตารางสรุปผลการด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ 
 

ที่ วัตถุประสงค์ของโครงการ/กิจกรรม  สภาพความส าเร็จ ผลการการด าเนินงาน 
บรรลุ ไม่บรรล ุ

1 เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพทางสมองในการ
คิด การให้เหตุผล การแก้ปัญหาในเชิง
คณิตศาสตร์ มีโอกาสแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง   

   



ที่ วัตถุประสงค์ของโครงการ/กิจกรรม  สภาพความส าเร็จ ผลการการด าเนินงาน 
บรรลุ ไม่บรรล ุ

2 เพ่ือให้นักเรียนมีการพัฒนาทางด้าน 
การคิด  การให้เหตุผล  มีทักษะทางคณิตศาสตร์
และกล้าแสดงออกในเชิงสร้างสรรค์เพ่ิมข้ึน 

   

3 นักเรียนสามารถท าโครงงานคณิตศาสตร์ได้    
4 ผู้เรียนมีทักษะพ้ืนฐานในการ    เรียนรู้การใช้

เทคโนโลยีที่ทันต่อสภาพสังคมในปัจจุบัน 
   

5 ผู้เรียนมีทักษะและเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์    
 
 
8.  สรุปผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 

ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ค่าเป้าหมาย 

เชิงปริมาณ 
1. ร้อยละของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยาได้เข้า
ร่วมกิจกรรมลับสมองประลองยุทธ์คณิตศาสตร์ 
2. ร้อยละของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยาได้เข้า
ร่วมกิจกรรมการจัดท าโครงงานคณิตศาสตร์ 
3. ร้อยละของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยาได้เข้า
ร่วมกิจกรรมแข่งขันเกมคณิตศาสตร์ 
4. ร้อยละของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยาได้เข้า
ร่วมกิจกรรมคลินิกคณิตศาสตร์ 
5. ร้อยละของกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์มีวัสดุ- สื่อ -ครุภัณฑ์ที่จ าเป็นในการ
ปรับปรุงห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์ ให้ใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ 
6. ร้อยละของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3,6 โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยาได้เข้า
ร่วมกิจกรรมสอนเสริมทักษะคณิตศาสตร์ O-NET 

 
100% 

 
50% 

 
100% 

 
100% 

 
100% 

 
100% 

 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ค่าเป้าหมาย 

เชิงคุณภาพ 
     1. นักเรียนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น                                                
     2. นักเรียนมีทักษะทางคณิตศาสตร์ ด้านการคิดวิเคราะห์และสร้างสรรค์สูงขึ้น 
     3. นักเรียนมีเจตคตทิีด่ต่ีอวชิาคณติศาสตร ์

 
ระดับดี 
ระดับดี 
ระดับดี 

 
 
 
 
 



ตารางสรุปผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 
 

ที่ ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ  สภาพความส าเร็จ ผลการการด าเนินงาน 
บรรลุ ไม่บรรล ุ

1  ร้อยละของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 1-6 โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยาได้เข้า
ร่วมกิจกรรมลับสมองประลองยุทธ์
คณิตศาสตร์ 

   

2 ร้อยละของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 1-6 โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยาได้เข้า
ร่วมกิจกรรมการจัดท าโครงงาน
คณิตศาสตร์ 

   

3 ร้อยละของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 1-6 โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยาได้เข้า
ร่วมกิจกรรมแข่งขันเกมคณิตศาสตร์ 

   

4 ร้อยละของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 1-6 โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยาได้เข้า
ร่วมกิจกรรมคลินิกคณิตศาสตร์ 

  ผลการเข้าร่วมกิจกรรมชุมนุมเกม
และคลินิกคณิตศาสตร ์

5 ร้อยละของกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์มีวัสดุ- สื่อ -ครุภัณฑ์ที่จ าเป็น
ในการปรับปรุงห้องปฏิบัติการ
คณิตศาสตร์ ให้ใช้งานอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

  จากแบบส ารวจความพึงพอใจ
นักเรียนมีความสนใจ และเข้าใช้
สื่อ อยู่ในระดับ มากทีสุ่ด 

6 ร้อยละของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 3, 6 โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยาได้เข้า
ร่วมกิจกรรมสอนเสริมทักษะคณิตศาสตร์ 
O-NET 

  ผลการสอบ ONET คณิตศาสตร์
เพิ่มข้ึนทั้งระดับ ม. 3 และ ม. 6 

 
ผลที่ได้รับ 

1.   นักเรียนมีการพัฒนาทางด้านการคิด  การให้เหตุผล  มีทักษะทางคณิตศาสตร์และกล้าแสดงออก 
ในเชิงสร้างสรรค์เพ่ิมขึ้น 

2.   นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์ 
3.   ผู้เรียนมีโอกาสแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  ฝึกทักษะและแก้ปัญหา 

 
 
 
     ลงชื่อ.................................... ผู้รับผิดชอบโครงการ 
              (นายจติติศักดิ์ กันหาชนิ) 
                   ต าแหน่ง ครู   



ภาคผนวกแนบท้าย 
หลักฐานประกอบการรายงานผลการจัดโครงการ 

 1) ภาพประกอบการจัดโครงการ / กิจกรรม  
 2) รายละเอียดโครงการ / กิจกรรมและก าหนดการ 
 3) ค าสั่งแต่งตัง้คณะกรรมการ / รายชื่อคณะกรรมการด าเนนิงาน 
 4) รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ   
 5) จดหมายเชิญวิทยากร (ถ้ามี) 
 6) รายงานการประชุม  (ถ้ามี) 

 
หมายเหตุ   

1) กรณีที่มีกิจกรรมย่อยหลายกิจกรรม /หลายครั้ง /หลายรุ่น ใน 1 โครงการใหญ่ ขอจัดท ารายงานผลโดย
ระบุให้ชัดเจนในทุกกิจกรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

ภาพกจิกรรม 



 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

ภาพกจิกรรม 



 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 

 

ภาพกจิกรรม 



บทที่  1 
บทน า 

 
สภาพปัจจุบันและปัญหา 
 สภาพสังคมไทยในปัจจุบันเป็นที่ยอมรับว่ามีความเจริญก้าวหน้าในการพัฒนาประเทศด้วย 
วิทยาสตร์และเทคโนโลยี ก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในหลายๆด้านประชาชนส่วนหนึ่งได้รับความสะดวกด้าน
วัตถุมากขึ้นในขณะที่ความเสื่อมด้านจิตใจก็ทวีขึ้นเรื่อยๆจนเป็นที่หน้าวิตกดังจะเห็นได้จากปัญหาที่เกิดขึ้น
อย่างสลับซับซ้อน เช่น ผู้คนไม่เคารพต่อศีลธรรม  วัฒนธรรมประเพณี ขาดระเบียบวินัยมากขึ้ นมีค่านิยม
ในทางท่ีฟุ้งเฟ้อ ฟุ่มเฟือย เห็นแก่ตัว จนอาจกล่าวได้ว่า “พัฒนาแต่ไม่เจริญ”  
 ดังนั้นกลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม กลุ่มบริหารวิชาการโรงเรียนพิบูลย์รักษ์
พิทยา ได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายอบรมคุณธรรม จริยธรรม การเข้าค่ายฟังธรรมและอบรมจิตใจอย่างจริงจังจนเกิด
ความเข้าใจและน าไปสู่การปฏิบัติ ท าให้นักเรียนทุกคนเกิดการพัฒนาด้านจิตใจ สามารถเรียนรู้และเข้าใจ
หลักธรรมที่ถูกต้องจนปรับเปลี่ยนและพัฒนาพฤติกรรมไปในทางที่ถูกต้องและเหมาะสม ไม่ตกเป็นธาตุของสิ่ง
เสพติดและความชั่วทั้งปวง  มีชีวิตอยู่อย่างปลอดภัยและสงบสุข  ซึ่งนับได้ว่าเป็นการแก้ปัญหาที่ได้ผลตรงตาม
จุดมุ่งหมายของหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ที่เน้นให้นักเรียนเป็นคนดีและมีความสุข การ
เข้าค่ายอบรมคุณธรรมจริยธรรม ณ วัดป่าสามัคคีสันติธรรม  อ าเภอพิบูลย์รักษ์  จังหวัดอุดรธานี  เป็น
ระยะเวลา 2 วัน จึงเกิดข้ึน          
                                                                            
วัตถุประสงค์    
   

1. เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในหลักธรรม ของศาสนาที่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิตอย่าง
ถูกต้องและเพียงพอ 

2. เพ่ือให้นักเรียนน าหลักธรรมนั้นมาปฏิบัติในชีวิตประจ าวันจนเกิดเป็นคุณธรรมประจ าชีวิตไม่
ตกเป็นทาสของสิ่งเสพติดและความชั่วทั้งหลายทั้งปวง  มีชีวิตอยู่อย่างปลอดภัยและสงบ
ร่มเย็น 

3. เพ่ือให้นักเรียนด าเนินชีวิตเป็นแบบอย่างที่ดีงามแก่ผู้อ่ืน  ทั้งในด้านความเป็นระเบียบวินัย 
ขยัน อดทน ซื่อสัตย์สุจริตและรับผิดชอบและกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ 

 
 

         ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 
1. นักเรียนที่เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมของพระพุทธศาสนาที่จ าเป็นต่อ

การด ารงชีวิตอย่างถูกต้องและเพียงพอ 
2. นักเรียนสามารถน าหลักธรรมไปปฏิบัติในชีวิตประจ าวันจนเกิดเป็นคุณธรรมประจ าวันมีตก

เป็นทาสของสิ่งเสพติดและสิ่งไม่ดีทั้งปวง มีชีวิตอยู่อย่างปลอดภัยและสงบ 
3. นักเรียนด าเนินชีวิตเป็นแบบอย่างที่ดีงามแก่ผู้อ่ืนทั้งในด้านความมีระเบียบวินัย ขยัน อดทน 

ซื่อสัตย์สุจริต รับผิดชอบและกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ 
 



บทท่ี 2 
เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

 
 ในการด าเนินโครงการเข้าค่ายอบรม คุณธรรมจริยธรรม ณ วัดป่าสามัคคีสันติธรรม  อ าเภอพิบูลย์
รักษ์  จังหวัดอุดรธานี  ได้ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมการพัฒนานักเรียนให้
นักเรียนเป็นบุคคลที่มีคุณภาพ มีสติปัญญา ความสามารถ มีคุณธรรมจริยธรรม และมีวิถีชีวิตที่เป็นสุขตามที่
สังคมมุ่งหวังไว้ โดยผ่านกระบวนการทางการศึกษา นอกจากจะด าเนินการด้วยการส่งเสริมสนับสนุนนักเรียน
แล้วการป้องกันและการช่วยเหลือแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับนักเรียนก็เป็นสิ่งส าคัญประการหนึ่งของการ
พัฒนาเนื่องจากสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปมากทั้งด้านการสื่อสารเทคโนโลยีต่าง  ๆ ซึ่งนอกจากจะส่งผล
กระทบต่อผู้คนในเชิงบวกและในเชิงลบก็ปรากฏเช่นกันเป็นต้นว่าปัญหาเศรษฐกิจปัญหาการระบาดของสิ่งเสพ
ติดปัญหาการแข่งขันในรูปต่าง ๆ ปัญหาครอบครัว ซึ่งก่อให้ก่อให้ความทุกข์  ความวิตกกังวล  ความเครียด  มี
การปรับตัวที่ไม่เหมาะสมหรืออ่ืน ๆ  ที่เป็นผลเสียต่อสุขภาพจิต สุขภาพกาย ของนักเรียนดังนั้นภาพ
ความส าเร็จที่เกิดขึ้นจากการพัฒนานักเรียนให้เป็นไปตามที่มุ่งหวังไว้นั้นจึงต้องอาศัยความร่วมมือจาก
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ทุกคน โดยเฉพาะบุคลากรครูทุกคนในโรงเรียนซึ่งมีครูที่ปรึกษาเป็นหลักส าคัญในการ
ด าเนินการต่างๆ เพ่ือการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างใกล้ชิดด้วยความรัก และความเมตตา ที่มีต่อศิษย์ และ
ภาคภูมิใจในบทบาทที่มีส่วนส าคัญต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเยาวชนให้เติบโต งอกงามเป็นบุคคลที่มี
คุณค่าของสังคม โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยาจึงได้ด าเนินโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้
นักเรียนได้พัฒนาให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ต่อไป 
 

อิทธิบาท 4 

  ค าว่า อิทธิบาท แปลว่า บาทฐานแห่งความส าเร็จ หมายถึง สิ่งซึ่งมีคุณธรรม เครื่องให้ลุถึงความส าเร็จ
ตามท่ีตนประสงค์ ผู้หวังความส าเร็จในสิ่งใด ต้องท าตนให้สมบูรณ์ ด้วยสิ่งที่เรียกว่า อิทธิบาท ซึ่งจ าแนกไว้เป็น  
4  ดังนี้ 

1. ฉันทะ    ความพอใจรักใคร่ในสิ่งนั้น 
2. วิริยะ      ความพากเพียรในสิ่งนั้น 
3. จิตตะ     ความเอาใจใส่ฝักใฝ่ในสิ่งนั้น 
4. วิมังสา   ความหมั่นสอดส่องในเหตุผลของสิ่งนั้น 

ธรรม 4 อย่างนี้ ย่อมเนื่องกัน แต่ละอย่างๆ มีหน้าที่เฉพาะของตน 

1. ฉันทะ คือความพอใจ ในฐานะเป็นสิ่งที่ ตนถือว่า ดีที่สุด ที่มนุษย์เรา ควรจะได้ ข้อนี้ เป็นก าลังใจ 
อันแรก ที่ท าให้เกิด คุณธรรม ข้อต่อไป ทุกข้อ 

2. วิริยะ คือความพากเพียร หมายถึง การการะท าท่ีติดต่อ ไม่ขาดตอน เป็นระยะยาว จนประสบ 
ความส าเร็จ ค านี้ มีความหมายของ ความกล้าหาญ เจืออยู่ด้วย ส่วนหนึ่ง 



3. จิตตะ หมายถึงความไม่ทอดทิ้ง สิ่งนั้น ไปจากความรู้สึก ของตัว ท าสิ่งซึ่งเป็น วัตถุประสงค์ นั้นให้
เด่นชัด อยู่ในใจเสมอ ค านี้ รวมความหมาย ของค าว่า สมาธิ อยู่ด้วยอย่างเต็มที่ 

4. วิมังสา หมายถึงความสอดส่องใน เหตุและผล แห่งความส าเร็จ เกี่ยวกับเรื่องนั้นๆ ให้ลึกซึ้งยิ่งๆ ขึ้น
ไปตลอดเวลา ค านี้ รวมความหมาย ของค าว่า ปัญญา ไว้อย่างเต็มที่ 
              

พรหมวิหาร 4 

ความหมายของพรหมวิหาร 4  พรหมวิหาร แปลว่า ธรรมของพรหมหรือของท่านผู้เป็นใหญ่ พรหม
วิหารเป็นหลักธรรมส าหรับทุกคน เป็นหลักธรรมประจ าใจที่จะช่วยให้เราด ารงชีวิตอยู่ได้อย่างประเสริฐและ
บริสุทธิ์ หลักธรรมนี้ได้แก่  

 1. เมตตา ความปรารถนาให้ผู้อ่ืนได้รับสุข 
 2. กรุณา ความปรารถนาให้ผู้อ่ืนพ้นทุกข์ 
 3. มุทิตา ความยินดีเมื่อผู้อื่นได้ดี 
 4. อุเบกขา         การรู้จักวางเฉย 
 

ค าอธิบายพรหมวิหาร 4 ดังนี้ 
1. เมตตา   ความปรารถนาให้ผู้อ่ืนได้รับสุข ความสุขเป็นสิ่งที่ทุกคนปรารถนา ความสุขเกิดข้ึนได้ 

ทั้งกายและใจ เช่น ความสุขเกิดการมีทรัพย์ ความสุขเกิดจากการใช้จ่ายทรัพย์เพ่ือการบริโภค ความสุขเกิดจาก
การไม่เป็นหนี้ และความสุขเกิดจากการท างานที่ปราศจากโทษ เป็นต้น 

2. กรุณา   ความปรารถนาให้ผู้อ่ืนพ้นทุกข์ ความทุกข์ คือ สิ่งที่เข้ามาเบียดเบียนให้เกิดความไม่สบาย
กายไม่สบายใจ และเกิดขึ้นจากปัจจัยหลายประการด้วยกัน พระพุทธองค์ทรงสรุปไว้ว่าความทุกข์มี 2 กลุ่ม
ใหญ่ๆ ดังนี้ 

- ทุกข์โดยสภาวะ หรือเกิดจากเปลี่ยนแปลงตามธรรมชาติของร่างกาย เช่น การเกิด การเจ็บไข้ ความ
แก่และความตายสิ่งมีชีวิตทั้งหลายที่เกิดมาในโลกจะต้องประสบกับการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายอย่าง
หลีกเลี่ยงไม่ได้ ซึ่งรวมเรียกว่า กายิกทุกข์ 

- ทุกข์จรหรือทุกข์ทางใจ อันเป็นความทุกข์ที่เกิดจากสาเหตุที่อยู่นอกตัวเรา เช่น เมื่อปรารถนาแล้วไม่
สมหวังก็เป็นทุกข ์การประสบกับสิ่งอันไม่เป็นที่รักก็เป็นทุกข์การพลัดพรากจากสิ่งอันเป็นที่รัก ก็เป็นทุกข์ รวม
เรียกว่า เจตสิกทุกข ์

3. มุทิตา   ความยินดีเมื่อผู้อื่นได้ดี ค าว่า "ดี" ในที่นี้ หมายถึง การมีความสุขหรือมีความเจริญก้าวหน้า 
ความยินดีเมื่อผู้อ่ืนได้ดีจึงหมายถึง ความปรารถนาให้ผู้อ่ืนมีความสุขความเจริญก้าวหน้ายิ่งๆขึ้น ไม่มีจิตใจ
ริษยา ความริษยา คือ ความไม่สบายใจ ความโกรธ ความฟุ้งซ่านซึ่งมักเกิดขึ้นเมื่อเห็นผู้อ่ืนได้ดีกว่าตน เช่น เห็น
เพ่ือนแต่งตัวเรียบร้อยแล้วครูชมเชยก็เกิดความริษยาจึงแกล้งเอาเศษชอล์ก โคลน  หรือหมึกไปป้ายตามเสื้อ
กางเกงของเพ่ือนนักเรียนคนนั้นให้สกปรกเลอะเทอะ เราต้องหมั่นฝึกหัดตนให้เป็นคนที่มีมุทิตา เพราะจะสร้าง
ไมตรีและผูกมิตรกับผู้อื่นได้ง่ายและลึกซึ้ง 



4. อุเบกขา   การรู้จักวางเฉย หมายถึง การวางใจเป็นกลางเพราะพิจารณาเห็นว่า ใครท าดีย่อมได้ดี 
ใครท าชั่วย่อมได้ชั่ว ตามกฎแห่งกรรม คือ ใครท าสิ่งใดไว้สิ่งนั้นย่อมตอบสนองคืนบุคคลผู้กระท า  เมื่อเราเห็น
ใครได้รับผลกรรมในทางที่เป็นโทษเราก็ไม่ควรดีใจหรือคิดซ้ าเติมเขาในเรื่องที่เกิดข้ึน เราควรมีความปรารถนาดี 
คือพยายามช่วยเหลือผู้อื่นให้พ้นจากความทุกข์ในลักษณะที่ถูกต้องตามท านองคลองธรรม 

 
สังคหวัตถุ 4 

 
สังคหวัตถุ 4 หมายถึง หลักธรรมที่เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวน้ าใจของผู้อ่ืน ผูกไมตรี เอ้ือเฟ้ือ เกื้อกูล หรือ

เป็นหลักการสงเคราะห์ซึ่งกันและกัน มีอยู่ 4 ประการ ได้แก่ 
1. ทาน  คือ การให้ การเสียสละ หรือการเอ้ือเฟ้ือแบ่งปันของๆตนเพ่ือประโยชน์แก่บุคคลอ่ืน ไม่

ตระหนี่ถี่เหนียว ไม่เป็นคนเห็นแก่ได้ฝ่ายเดียว คุณธรรมข้อนี้จะช่วยให้ไม่เป็นคนละโมบ ไม่เห็นแก่ตัว เรา 
ควรค านึงอยู่เสมอว่า ทรัพย์สิ่งของที่เราหามาได้ มิใช่สิ่งจีรังยั่งยืน เมื่อเราสิ้นชีวิตไปแล้วก็ไม่สามารถจะน าติด
ตัวเอาไปได ้

2. ปิยวาจา  คือ  การพูดจาด้วยถ้อยค าที่ไพเราะอ่อนหวาน พูดด้วยความจริงใจ  ไม่พูดหยาบคาย
ก้าวร้าว พูดในสิ่งที่เป็นประโยชน์เหมาะส าหรับกาลเทศะ พระพุทธเจ้าทรงให้ความส าคัญกับการพูดเป็นอย่าง
ยิ่ง เพราะการพูดเป็นบันไดขั้นแรกที่จะสร้างมนุษย์สัมพันธ์อันดีให้เกิดขึ้น วิธีการที่จะพูดให้เป็นปิยวาจานั้น 
จะต้องพูดโดยยึดถือหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 
 

เว้นจากการพูดเท็จ 
เว้นจากการพูดส่อเสียด 
เว้นจากการพูดค าหยาบ 
เว้นจากการพูดเพ้อเจ้อ 

3. อัตถจริยา คือ การสงเคราะห์ทุกชนิดหรือการประพฤติในสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ผู้อ่ืน  

4. สมานัตตา คือ การเป็นผู้มีความสม่ าเสมอ หรือมีความประพฤติเสมอต้นเสมอปลาย คุณธรรมข้อนี้
จะช่วยให้เราเป็นคนมีจิตใจหนักแน่นไม่โลเล รวมทั้งยังเป็นการสร้างความนิยม และไว้วางใจให้แก่ผู้อ่ืนอีกด้วย 

 
หิร-ิโอตตัปปะ 

 
1. หิริ   คือ   ความละอายต่อความชั่ว 

2. โอตตัปปะ   คือ   ความเกรงกลัวต่อความชั่ว 

 
 
 
 
 



บทที่ 3 
วิธีด าเนินงาน 

 
 ในการด าเนินโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ณ วัดป่าสามัคคีสันติธรรม    อ าเภอพิบูลย์รักษ์   
จังหวัดอุดรธานี  ระหว่างวันที่ 10  - 11  กันยายน  2563  เป็นระยะเวลา  2 วัน  โดยมีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่  1 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  จ านวน  182  คน  และครูจ านวน   42  คน  กลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา จึงได้มีขั้นตอนการด าเนินงานดังนี้ 
 
ขั้นเตรียมการ 

1. กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ได้ติดต่อประสานงานการจัดเตรียม 
กิจกรรม  

2. กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมประชุมวางแผนการขั้นตอนในการ
ด าเนินงานและจัดท าโครงการฯ 

3. ผู้รับผิดชอบโครงการเสนอโครงการต่อผู้อ านวยการ เพ่ือพิจารณาอนุมัติและขออนุมัติงบประมาณ
สนับสนุนตามแผนปฏิบัติการ 

4. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน และประชุมคณะครู เพ่ือรับทราบบทบาทหน้าที่ของตน 
ก าหนดการ และรูปแบบการจัดกิจกรรม 

5. ท าหนังสือขออนุญาตผู้ปกครองนักเรียนเพ่ือให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม 
 

ขั้นด าเนินการ 
 1. ด าเนินโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ณ  วัดป่าสามัคคีสันติธรรม อ าเภอพิบูลย์รักษ์  จังหวัด
อุดรธานี  เป็นระยะเวลา  2 วัน  ระหว่างวันที่ 10 - 11  กันยายน  2563  โดยมีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  จ านวน  182  คนและครูจ านวน  42 คน   สถานที่อบรม ณ วัดป่าสามัคคี
สันติธรรม  อ าเภอพิบูลย์รักษ์   จังหวัดอุดรธานี   

2.  กิจกรรมวันแรก    เวลา 09.00 น.  ก่อนท าการอบรมจะต้องท าพิธีมอบตัวเป็นศิษย์  ท าพิธีเปิด 
ปฐมนิเทศและฟังการบรรยายเรื่องมารยาทไทย และการอบรมจะเป็นลักษณะของการปฏิบัติธรรม ฟังการ
บรรยายธรรม ท ากิจกรรม  เล่นเกม ศึกษาธรรมะจากธรรมชาติ เพ่ือให้นักเรียนไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับสิ่งเสพติด  รัก
ตนเอง รักบิดา รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รู้จักบทบาทหน้าที่ของตนเอง ตั้งใจใฝ่หาความรู้ เคารพเชื่อฟัง
ครู สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนและประเทศชาติต่อไป 

3. กิจกรรมวันที่ 2  ศึกษาธรรมะจากฐานต่าง ๆ กิจกรรมบรรยายความรู้สึกระหว่างการเข้าค่าย รับ
มอบโครงการโรงเรียนสะอาด มารยาทดี ไม่มีสิ่งเสพติด และบ าเพ็ญประโยชน์และข้ันตอนสุดท้ายท าพิธีปิดการ
อบรม 
 
ขั้นประเมินผล 
 ผู้รับผิดชอบโครงการได้เก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้เข้าร่วมอบรม โดยให้แสดงความคิดเห็นใน
แบบสอบถาม จ านวน 10 ข้อ 
 
 



บทที่ 4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล และอภิปรายผล 

 

ในการด าเนินโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม  คือ  ณ  วัดป่าสามัคคีสันติธรรม อ าเภอพิบูลย์รักษ์  
จังหวัดอุดรธานี  ระหว่างวันที่ 10  - 11  กันยายน  2563 ได้เสนอผลการด าเนินโครงการ ดังนี้   

1. การวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ข้อมูลในการด าเนินโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ผู้ประเมินได้เก็บรวบรวมข้อมูล
โดยตรงจาก นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่  4  และคณะครู   
ได้คืนกลับมา 100  ชุด  จากทั้งหมด 100 คน   

2. ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
จากการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1และนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 4 และคณะครู  ปรากฏผล  ดังตาราง  ดังนี้ 
 

สรุปผลการประเมินการด าเนนิโครงการเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม 
 

ที ่ รายการประเมิน 
ผลการประเมิน 

�̅� S.D. แปรผล 
1 นักเรียนคิดว่าโครงการนี้จะมีประโยชน์ต่อนักเรียน 4.23 0.74 มาก 
2 นักเรียนมีความสนใจเข้าร่วมค่ายจริยธรรม  3.97 0.66 มาก 
3 นักเรียนคิดว่าจะน าหลักธรรมไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 4.49 0.70 มาก 
4 วิทยากรให้ความรู้ความเข้าใจในหลักธรรม 4.13 0.81 มาก 
5 นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการอบรม 3.80 0.83 มาก 
6 หลังจากนักเรยีนได้รับการอบรมแล้วพฤติกรรมนักเรยีนดีขึ้น 3.56 1.10 มาก 
7 สถานที่ใช้อบรมเหมาะสม 4.00 1.03 มาก 
8 เครื่องเสียงสถานที่ใช้อบรมเหมาะสม 4.13 0.85 มาก 
9 อาหารและน้ าเพียงพอ 4.33 1.04 มาก 
10 นักเรียนคิดว่าควรจัดกิจกรรมนี้อีก 4.07 0.90 มาก 

โดยรวม 4.07 0.87 มาก 
 

จากตารางผลการประเมินความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมโครงการเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม  
ณ วัดป่าสามัคคีสันติธรรม  อ าเภอพิบูลย์รักษ์  จังหวัดอุดรธานี  ระหว่างวันที่ 10  - 11  กันยายน  2563  
พบว่านักเรียนมีความพึงพอใจมากท่ีสุด 

ในระดับมากท่ีสุดมี 5 ข้อดังนี้ 
1. นักเรียนคิดว่าจะน าหลักธรรมไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้  (ระดับ  𝒙 ̅ = 4.49) 
2. อาหารและน้ าเพียงพอ  (ระดับ  𝒙 ̅ = 4.33) 
3. นักเรียนคิดว่าโครงการนี้จะมีประโยชน์ต่อนักเรียน  (ระดับ  𝒙 ̅ = 4.23) 
4. เครื่องเสียงสถานที่ใช้อบรมเหมาะสม   (ระดับ  𝒙 ̅ = 4.13) 
5. วิทยากรให้ความรู้ความเข้าใจในหลักธรรม   (ระดับ  𝒙 ̅ = 4.13) 



ข้อเสนอแนะ 
 

1. การอบรมควรแบ่งกลุ่มในการร่วมกิจกรรม 
2. ควรจัดกิจกรรมนี้อีกต่อไปนี้ 
3. การอบรมนี้ดีมีประโยชน์สามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



บทที่ 5 
สรุปผลการด าเนินงาน และข้อเสนอแนะ 

 
 ในการด าเนินโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม คือ ณ วัดป่าสามัคคีสันติธรรม  อ าเภอพิบูลย์รักษ์  
จังหวัดอุดรธานี  ในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจาก คณะครูอาจารย์ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
ผู้ปกครองนักเรียน โดยมีเป้าหมายคือเพ่ือช่วยให้บุตรหลานเป็นคนดีมีคุณธรรม  มีความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มี
พระคุณ สามารถพ่ึงพาตนเองได้ ด้วยความร่วมมือร่วมใจของทุกฝ่ายท าให้การอบรมในครั้งนี้ส าเร็จลุล่วงด้วยดี 
และได้ผลเป็นที่น่าพอใจยิ่ง 

ขั้นสรุปผล 
 จากการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม พบโครงการนี้มีประโยชน์ต่อนักเรียน   ในระดับ  
มาก    คือนักเรียนคิดว่าโครงการนี้จะมีประโยชน์ต่อนักเรียน , อาหารและน้ าเพียงพอ , นักเรียนคิดว่า
โครงการนี้จะมีประโยชน์ต่อนักเรียน . เครื่องเสียงสถานที่ใช้อบรมเหมาะสม,วิทยากรให้ความรู้ความเข้าใจใน
หลักธรรม  ,นักเรียนคิดว่าควรจัดกิจกรรมนี้อีก , สถานที่ใช้อบรมเหมาะสม , นักเรียนมีความสนใจเข้าร่วมค่าย
จริยธรรม , นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการอบรม , หลังจากนักเรียนได้รับการอบรมแล้วพฤติกรรม
นักเรียนดีขึ้น 
 

ข้อเสนอแนะ 

1. การอบรมควรแบ่งกลุ่มในการร่วมกิจกรรม 
2. ดีมากๆควรจัดกิจกรรมนี้อีกต่อไปนี้ 
3. การอบรมนี้ดีมีประโยชน์สามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บรรณานุกรม 
 

หลวงพ่อไชยา   แสงเทียนธรรมชาติ  วัดตราดน้ าพุ 
พระสมชาย  ฐานวุฑโฒ “ มงคลชีวิต ฉบับธรรมทายาท” กรุงเทพ ฯ 
กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ  พระพุทธศาสนา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
พระราชญาณวิสุทธิโสภณ  หลักธรรมหลักความจริง 
ธรรมปราโมชย์  พลังแห่งชีวิต 
ท่านอาจารย์พระมหาบัว ญาณสัมปันโน  ค าถาม-ค าตอบ ปัญหาธรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คณะผู้จัดท า 
 

ที่ปรึกษา 
 
1. นายจรัสธชัย            เสิกภูเขียว           ผู้อ านวยการ  โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา 
2. นายชาญชัย             เที่ยงธรรม           หวัหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป  โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา 
3. นายวรพจน์              แก้วแสงใส          หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ  โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา 
4. นางอภิญญา             เที่ยงธรรม           หวัหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ  โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา   
5. นายสุกิจ              อุทุมภา             หวัหน้ากลุ่มบริหารกิจการนักเรียน  โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา 
6. นางเสาวคนธ์            สมาน             หวัหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา 
 
 
คณะท างาน 

 
1. นางนงลักษณ์   จันสุภีร์                 ครู  โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา          ประธานกรรมการ 
2. นางสาลินี  ผิวศิริ                             ครู  โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา          รองประธานกรรมการ 
3. นายโชคทวี  ศรีเหล่าน้อย            ครู  โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา          กรรมการ 
4. นางวิเชียร   อุทุมภา                         พนักงานราชการ  โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา   กรรมการ 
5. นางสาวสุภาพร  นันบุญ  นักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯ             กรรมการ 
6. นางสาวดวงกมล  สุภาษร  นักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯ             กรรมการและเลขานุการ 
7. นางสาวนิษารัตน์  เรืองสมศรี  นักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯ             กรรมการและเลขานุการ 
 

 
 
 
 

 

 
 


