
 

บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ   โรงเรียนบา้นพรุพ้อ   

ที ่          /๒๕๖๔ วันที่  ๑๘ เมษายน ๒๕๖๔          

เรื่อง  รายงานผลการด าเนินงานโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓  

............................................................................................................................. ............................................ 
เรียน   ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านพรุพ้อ 
  ด้วยข้าพเจ้านางสาวบุญยา  รัตนมณี ต าแหน่ง ครู วิทยฐานะช านาญการ ได้รับมอบหมายให้
รับผิดชอบโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ตามแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ ของโรงเรียน
บ้านพรุพ้อ โดยได้ด าเนินการจัดกิจกรรมต่างๆ ตลอดปีการศึกษา ๒๕๖๓ ขอสรุปผลการด าเนินงานตาม
เอกสารที่แนบมา 
 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

 
   (นางสาวบุญยา รัตนมณี) 

              ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย  
 
 
 

 (นายอ านวย  สุวรรณชาตรี) 
              ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านพรุพ้อ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

แบบรายงานผลการด าเนินโครงการ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
 

๑.ชื่อโครงการ  โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม        
  โครงการที่โรงเรียนด าเนินการเอง 
           โครงการที่หน่วยงานอื่นจัดและโรงเรียนไปเข้าร่วมกิจกรรม 
๒.วัตถุประสงค์ 
          1.  เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างถูกต้อง 

2.  เพ่ือให้นักเรียนสามารถปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างถูกต้อง 
3.  เพ่ือให้โรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้กับนักเรียน  ครู  

ผู้ปกครองและชุมชน 
๓.เป้าหมาย 

แผนที่ก าหนด ผลการด าเนินงาน 
๑.นักเรียนร้อยละ ๑๐๐ เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรมที่โรงเรียนจัดขึ้น 

   นัก เรียนทุกคนเข้ าร่ วมโครงการส่ง เสริม
คุณธรรม จริยธรรมที่โรงเรียนจัดขึ้น 

๒.นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและอยู่ในสังคมได้อย่าง
มีความสุข  
 

     นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลัก
คุณธรรม จริยธรรมและสามารถน าไปปรับใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้ 

งดี 

๔.กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน  
 

แผนที่ก าหนด ผลการด าเนินงาน 
1. กิจกรรมสวดมนต์ยาวสุด
สัปดาห์ 
 

- นักเรียนทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมสวดมนต์ยาวและสามารถสวดมนต์ยาว
ได้ถูกต้องและพร้อมเพรียงกัน 

2. กิจกรรมนักธรรมประจ าปี - ตัวแทนนักเรียนได้เข้าค่ายอบรมคุณธรรมและสามารถน าความรู้ที่ได้รับ
มาถ่ายทอดให้กับเพ่ือนๆในโรงเรียนและคนรอบข้างได้ 
-ตัวแทนนักเรียนสามารถปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างให้กับคนรอบข้างได้ 

3.  กิจกรรมสมุดบันทึกความดี -นักเรียนตระหนักและให้ความส าคัญกับการท าความดี 
-นักเรียนร้อยละ 98 บันทึกความดีลงในสมุดเป็นประจ า 

4.กิจกรรมสหกรณ์และออม
ทรัพย์ 

- นักเรียนทุกคนมีเงินออมเป็นของตนเองและและสามารถน าเงินออมไป
แบ่งเบาภาระครอบครัวได้ในยามจ าเป็น  

  

  
          



      สรุปผลการด าเนินงานโครงการโรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง ทั้งหมด ๔ กิจกรรม ได้ด าเนินการครบทั้ง 
 ๔ กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
๕.งบประมาณ 

- งบประมาณตามโครงการ  ๕,๐๐๐  บาท 
- งบประมาณจ่ายจริง  ๕,๐๐๐   บาท   
- สามารถประหยัดงบประมาณได้จ านวน (เหลือเพ่ือด าเนินกิจกรรมอ่ืนอีก)  -   บาท 

๖.ระยะเวลาการด าเนินกิจกรรม/โครงการ 
  

กิจกรรม 
เวลาที่ก าหนดใน

การด าเนิน
กิจกรรม 

เวลาที่ด าเนินการจริง 
ตามกิจกรรม 

1. กิจกรรมสวดมนต์ยาวสุดสัปดาห์ 
 

ตลอดปีการศึกษา ตลอดปีการศึกษา 

2. กิจกรรมนักธรรมประจ าปี ธ.ค.63 – มี.ค.64 ธ.ค.63 – มี.ค.64 
3.  กิจกรรมสมุดบันทึกความดี ตลอดปีการศึกษา ตลอดปีการศึกษา 
4.กิจกรรมสหกรณ์และออมทรัพย์ ตลอดปีการศึกษา ตลอดปีการศึกษา 

          
          

๗.ผลส าเร็จที่ได้รับจากกิจกรรมการด าเนินงาน  
  

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ผลการด าเนินงาน 
 -ร้อยละของนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม        

-นักเรียนเข้าร่วมโครงการส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม ที่โรงเรียนจัดขึ้น คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 

-ร้อยละของการด าเนินกิจกรรมในโครงการครบทุก
กิจกรรม  

-โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมมีทั้งหมด
ทั้งหมด ๔ กิจกรรม ได้ด าเนินการครบทั้ง ๔
กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 

 
๘.ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 
           - จ านวนนักเรียนที่เข้าค่ายคุณธรรมในแต่ละปีควรจะมากกว่าที่เป็นอยู่ 
           - ควรจัดหาคูมือสวดมนต์ให้ครบตามจ านวนนักเรียน                      
                                           
 

 
                                                                 ลงชือ่ 
            (นางสาวบุญยา รัตนมณี)  
               ผู้รับผิดชอบโครงการ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                   ภาคผนวก 
      - ส าเนาโครงการ 

             - ประมวลภาพกิจกรรม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ชื่อโครงการ    ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 

ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 

สนองกลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตร                                                               
และส่งเสริมความสามารถทางเทคโนโลยีเพ่ือเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ 

                                          กลยุทธ์ที่ 2  ปลูกฝังคุณธรรม ความส านึกในความเป็นไทย 

สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 

สนองกลยุทธ์ สพฐ. กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตร
และส่งเสริมความสามารถทางเทคโนโลยีเพ่ือเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ 

แผนงาน   การบริหารงานวิชาการ 

ระยะเวลา   ตลอดปีการศึกษา 2563 

ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวบุญยา รัตนมณี 

1. หลักการและเหตุผล  
ปัจจุบันสภาพสังคมไทยเป็นสังคมที่เปิดกว้างมากขึ้น การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้ง่ายขึ้น มีการแข่งขัน

ในหลายๆ ด้านเพ่ิมสูงขึ้นโดยเฉพาะการแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจ ท าให้การด าเนินชีวิต การประกอบอาชีพ
เป็นไปอย่างเร่งรีบ สถาบันครอบครัวจึงไม่มีเวลาในการส่งเสริมด้านคุณธรรมและจริยธรรมได้อย่างเต็มที่ คนใน
สังคมเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน ขาดความตระหนักในความรับผิดชอบต่อสังคม ประเทศชาติ ศาสนา และ
พระมหากษัตริย์ โรงเรียนจึงต้องจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาให้ผู้เรียนรู้จักหน้าที่ของตนเอง หน้าที่ต่อสังคม และ
หน้าที่ในฐานะพลเมืองของประเทศชาติ ส่งเสริมให้ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตย รู้จักศีลธรรมซึ่งเป็น
ข้อก าหนดพฤติกรรมของคนในสังคมที่ควรประพฤติปฏิบัติต่อกัน ตลอดจนข้อห้ามท่ีไม่ควรกระท าต่อสมาชิกใน
สังคมด้วยกัน ซึ่งเป็นการสร้างจิตส านึกท่ีดีให้เกิดกับผู้เรียน ซึ่งจะท าให้ผู้เรียนใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข 

2. วัตถุประสงค์ 
         1.เพ่ือปลูกฝังค่านิยมด้านคุณธรรม  จริยธรรมให้กับนักเรียน 
         2.เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักประหยัด และอดออม 
         3.เพ่ือให้นักเรียนรู้จักบ าเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม เป็นนักเรียนที่ดี เป็นลูกที่ดี เป็นเด็กดีของ
สังคม 

3. เป้าหมาย 
3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 

  1. นักเรียนร้อยละ 100 เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมที่โรงเรียนจัดขึ้น 
                     2. นักเรียนร้อยละ 95 มีความรู้และมีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรมของสหกรณ์ร้านค้า 

3.2 เป้าเหมายเชิงคุณภาพ 
  1. นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข  
  2. นักเรียนรู้จักอดออม ประหยัด และรู้จักซื้อของเท่าที่จ าเป็น 

 



4. รายละเอียดกิจกรรมและค าชี้แจง 
งบประมาณ 5,000 บาท 

  

กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน  
งบประมาณ 

 
ผู้รับผิดชอบ 

มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย. ต.ค พ.ย ธ.ค. ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย 
1. เสนอโครงการ            - ครูบุญยา 

2. แต่งตั้ง
คณะกรรมการ
ด าเนินการ 

           -  

ครูบุญยา 

3. ประชุมชี้แจง 
    รายละเอียด
โครงการและ
กิจกรรมต่างๆ 

           -  

ครูบุญยา 

4. กิจกรรมสวด
มนต์ยาวสุดสัปดาห์ 
 

           1,000 ครูบุญยา 

5. กิจกรรม
นักธรรมประจ าปี 

           1,500 ว่าที่ ร.ต. 

วรรณนิมล 

6.  กิจกรรมสมุด
บันทึกความดี 

           1,500 ครูปาริตา 

7.กิจกรรมสหกรณ์
และออมทรัพย์ 

           1,000 ครูไซตน 

8.สรุปผลการ
ด าเนินงานตาม
โครงการและ
รายงานผู้บริหาร
โรงเรียน 
 

           -  

ครูบุญยา 



5. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
1. ร้อยละของนักเรียนที่มีความพึงพอใจในโครงการ คุณธรรม 
จริยธรรม  

- การสังเกต  
- สอบถาม 

แบบสอบถาม 
 

2.ร้อยละของนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมสวดมนต์ยาวสุดสัปดาห์ - ท าแบบทดสอบ 
- การสังเกต 

แบบประเมิน 
แบบทดสอบ 

3.ร้อยละของนักเรียนที่สามารถสอบผ่านนักธรรมประจ าปีในระดับ
ต่างๆ 

- การสังเกต  
- สอบถาม 

แบบสังเกต 
 

4.ร้อยละของนักเรียนที่ท าและบันทึกความดี -การสังเกต 
-สอบถาม 

แบบประเมิน 

5. ร้อยละของนักเรียน มีความรู้และมีส่วนร่วมในการด าเนิน
กิจกรรมของสหกรณ์ร้านค้า 

- ท าแบบทดสอบ 
- การสังเกต 

แบบประเมิน 
แบบทดสอบ 

6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

             นักเรียนโรงเรียนบ้านพรุพ้อเป็นผู้มีคุณธรรม  จริยธรรมและเติบโตเป็นเด็กที่มีคุณภาพควบคู่
คุณธรรม รู้จักประหยัดอดออมและเป็นคนดีของสังคม   

 

 

ลงชื่อ     ผู้เสนอโครงการ   
(นางสาวบุญยา รัตนมณี) 

           ครู โรงเรียนบ้านพรุพ้อ 

ลงชื่อ     ผู้อนุมัติโครงการ 
          (นายอ านวย สุวรรณชาตรี) 
       ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านพรุพ้อ 

 
 
 
 
 
 
 



                                            กิจกรรมสวดมนต์ยาวสุดสัปดาห์ 
 

  
 
 
 

กิจกรรมนักธรรมประจ าปี 
 

   
             การประกวดบรรยายธรรม                                               เข้าค่ายคุณธรรม 
 
 
 
 
 



กิจกรรมสมุดบันทึกความดี 
 

     
บันทึกความดีประจ าวัน 

 
กิจกรรมสหกรณ์และออมทรัพย์ 

 

 
ประชุมคณะกรรมการสหกรณ์ 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


