
 

 

 

 



 

 

 

 

      
ส่วนราชการ   โรงเรียนบ้านหัวดง 
ที ่   09 /  2563  วันศุกร์  ที่ 15  มกราคม   2563 
เรื่อง  รายงานผลการดำเนินงานโครงการโรงเรียนคุณธรรมนำวิถีพุทธ(การทำบุญตักบาตรในวันพระ) 
        ประจำปี 2563 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
เรียน   ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านหัวดง 

สิ่งท่ีส่งมาด้วย    แบบรายงานโครงการ                                          จำนวน      1    เล่ม 
 ตามท่ีข้าพเจ้า นางสาวอารียา  โพธิเลิศ  ตำแหน่งครูอัตราจ้าง  โรงเรียนบ้านหัวดง ตำบลห้วยสัก 
อำเภอเมือง  จังหวัดเชียงราย  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 ได้รับคำสั่ง
มอบหมายงานและแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการจัดโครงการโรงเรียนคุณธรรมนำวิถีพุทธ(การทำบุญตักบาตรในวัน
พระ)ประจำปีการศึกษา 2563  ตามคำสั่งโรงเรียนบ้านหัวดง  ที่ 61/ 2563  ให้ข้าพเจ้าและคณะครูทำ
โครงการโรงเรียนคุณธรรมนำวิถีพุทธ(การทำบุญตักบาตรในวันพระ)  เพ่ือให้นักเรียนมีมารยาทที่ดีงามและคง
ความเป็นไทย   มีคุณธรรม จริยธรรมและความซื่อสัตย์  มีความรับผิดชอบ มีวินัยในตนเอง และสืบทอดขนม
ธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมของไทย  ตลอดจนได้เรียนรู้เกี่ยวกับศาสนพิธีทุกขั้นตอนในศาสนาพุทธสืบต่อไป 
      บัดนี้การปฏิบัติกิจกรรมดังกล่าวได้เสร็จสิ้นลงแล้ว  ข้าพเจ้าจึงขอรายงานผลการปฏิบัติงาน   
ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมหนังสือฉบับนี้ 
      จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

                    (ลงชื่อ)               ผู้รายงาน 
            (  นางสาวอารียา  โพธิเลศิ  ) 
                    ตำแหน่งครอัูตราจ้างโรงเรียนบ้านหัวดง  
ความเห็นของผู้บังคับบัญชา 

-  ทราบ   มีโครงการโรงเรียนคุณธรรมนำวิถีพุทธนี้ต่อไป  นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและความ
ซื่อสัตย์  มีความรับผิดชอบ มีวินัยในตนเอง  
   

                                                                     (ลงชื่อ)                                      ผู้บริหาร 
                  ( นายสุทธิกิตติ์      จงัหาร) 
                                                                             ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหัวดง 

บันทึกข้อความ 



 

 

 

บทที่ 1 
บทนำ 

 
1. หลักการและเหตุผล 
        การจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช  2551 เน้นการจัด
การศึกษาเพ่ือให้สอดคล้องกับสภาพสังคม  เศรษฐกิจและความต้องการของผู้เรียนและชุมชน  โดยมีมาตรฐาน
การเรียนรู้เป็นข้อกำหนดคุณภาพของผู้เรียนทั้งด้านความรู้  ทักษะกระบวนการ  คุณธรรม  จริยธรรมและ
ค่านิยมและมีสาระการเรียนรู้เป็นตัวกำหนดองค์ความรู้ที่เป็นเนื้อหาสาระ   และเพ่ือให้สอดคล้องกับการ
จัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ มาตรฐานการเรียนรู้ สพฐ. และนโยบายของโรงเรียน  จัดกระบวนการ
เรียนรู้ให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ และเน้นกระบวนการเรียนรู้แบบกลุ่ม  และการนำเทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่ทันสมัยมาพัฒนาบุคลากรในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม และปรับปรุงพัฒนา 
เพราะ ปัจจุบันแหล่งการศึกษาเรียนรู้นั้นอาจไม่ใช่ในห้องเรียนเพียงอย่างเดียว  การจะพัฒนาผู้เรียนได้ตาม
ศักยภาพนั้น  จำเป็นต้องมีการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ที่จำเป็นต่อผู้เรียนและเพียงพอต่อการศึกษาเรียนรู้ทั้งใน
และนอกเวลาเรียน   

โรงเรียนบ้านหัวดง เป็นอีกหน่วยงานหนึ่งที่ให้ความสำคัญในการจัดโครงการโรงเรียนคุณธรรมนำวิถี
พุทธ(การทำบุญตักบาตรในวันพระ) เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาผู้เรียนให้สามารถเรียนรู้ได้ตามศักยภาพ
ของผู้เรียน  ทางกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จึงต้องจัดให้มีแหล่งการเรียนรู้ เพ่ือ
พัฒนาผู้เรียนให้มีการคิดวิเคราะห์ ผู้เรียนเข้าใจ และนำมาใช้ในการดำเนินชีวิต ประจำวันได้ ให้เป็นชีวิตที่ดี
งามและช่วยสร้างสรรค์สังคม ดังนั้น การจัดการเรียนการสอนสังคมจึงเชื่อมโยงให้เด็กเรียนรู้การใช้ชีวิตที่
ถูกต้อง อยู่อย่างมีความสุข โดยเรียนผ่านสถานการณ์จริงที่เกิดขึ้นในห้องหรือในโรงเรียน หรือวิเคราะห์จาก
ตัวอย่างสถานการณ์ที่เป็นจริงในสังคม เพ่ือให้เด็กฝึกคิดวิเคราะห์ รู้ทันการเปลี่ยนแปลง รู้จักตัวเอง สามารถ
จัดการชีวิตของตัวเอง และมีวิถีชีวิตร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข มีการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้โดย
สอดแทรกภูมิปัญญาท้องถิ่น สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมอันดีต่อผู้เรียน  ตลอดจนส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ใช้เวลา
ว่างให้เกิดประโยชน์    ตามแนวนโยบายการศึกษาให้ผู้เรียนเก่ง ดี มีสุข     
 
2. วัตถุประสงค์ 
          - เพ่ือให้นักเรียนมีมารยาทที่ดีงามและคงความเป็นไทย เช่น มารยาทในการไหว้ พิธีกรรมทางศาสนา 

- เพ่ือให้นักเรียนมีความกตัญญูต่อบิดา มารดา ครูและผู้มีพระคุณ 
- เพ่ือให้นักเรียนเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมและความซื่อสัตย์ 
- เพ่ือทำให้เกิดความเข้าใจในตนเองและเข้าใจผู้อื่น ยอมรับในความแตกต่าง มีคุณธรรม มีความ

อดทน อดกลั้น สามารถนำความรู้ไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิต มีคุณภาพชีวิตที่ดีอยู่ในสังคมอย่างเป็นสุข เป็น
พลเมืองดีของประเทศชาติและสังคมโลก 



 

 

 

3.  เป้าหมาย 
     3.1  เชิงคุณภาพ 
            -     นักเรียนตระหนักถึงความสำคัญโครงการโรงเรียนคุณธรรมนำวิถีพุทธ(การทำบุญตักบาตรในวัน
พระ) และบูรณาการในกลุ่มสาระวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
            -     ครูเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน 
     3.2  เชิงปริมาณ 

- ครู – นักเรียน 100%  ได้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการโรงเรียนคุณธรรมนำวิถีพุทธ(การทำบุญตักบาตรใน
วันพระ) 

4. ระยะเวลา  
  ธันวาคม  2563 -  มีนาคม  2564  

5. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
1. จัดกิจกรรมทางศาสนาเพ่ือให้นักเรียนทราบถึงศาสนพิธีทุกขั้นตอนในศาสนาพุทธ 

  2. เพ่ือให้นักเรียนได้แสดงความสามารถในด้านวิชาการท่ีหลากหลายและสามารถบูรณาการทุกกลุ่ม   
           สาระวิชา 
  3. เพ่ือให้นักเรียนได้แสดงออกในทางที่ถูกท่ีควร 
  4. เพ่ือให้นักเรียนได้ทำกิจกรรมแหล่งเรียนรู้ในเรื่องของวันสำคัญต่างๆ   ที่สอดคล้องกับบ้าน  วัด 
           โรงเรียน  ในโครงการบวร 
  



 

 

 

บทที่ 2 
เอกสารที่เกี่ยวข้อง                            

ประวัติวันความสำคัญของวันพระ  
 

          วันพระคือวันที่มีการทำบุญ ตักบาตร ถวายสังฆทาน นั่งสมาธิ ทำจิตใจให้บริสุทธิ์ ละเว้นความชั่ว ละ
เว้นอบายมุขต่างๆ ทำตัวให้มีประโยชน์ต่อสังคม ปล่อยนกปล่อยปลา ฟังธรรมเทศนา สนทนาธรรมกับพระสงฆ์ 
รักษาศีล มีพระพุทธรูปองค์ใหญ่ๆ มีพระสงฆ์คอยรับถวายสังฆทาน 
          วันพระ'วันธรรมสวนะ หรือ วันอุโบสถ หมายถึง วันประชุมของพุทธศาสนิกชนเพ่ือปฏิบัติกิจกรรมทาง
ศาสนาในพระพุทธศาสนาประจำสัปดาห์ หรือที่เรียกกันทั่วไปอีกคำหนึ่งว่า "วันธรรมสวนะ" อันได้แก่วันถือศีล
ฟังธรรม (ธรรมสวนะ หมายถึง การฟังธรรม) โดยวันพระเป็นวันที่มีกำหนดตามปฏิทินจันทรคติ โดยมีเดือนละ 
4 วัน ได้แก่ วันขึ้น 8 ค่ำ, วันขึ้น 15 ค่ำ (วันเพ็ญ), วันแรม 8 ค่ำ และวันแรม 15 ค่ำ (หากเดือนใดเป็นเดือน
ขาด ถือเอาวันแรม 14 ค่ำ) 
วันพระนั้นเดิมเป็นธรรมเนียมของปริพาชกอัญญเดียรถีย์ (นักบวชนอกพระพุทธศาสนา) ที่จะประชุมกันแสดง
ธรรมทุก ๆ วัน 8 ค่ำ 15 ค่ำ ซึ่งในสมัยต้นพุทธกาล พระพุทธเจ้ายังคงไม่ได้ทรงวางระเบียบในเรื่องนี้ไว้ ต่อมา
พระเจ้าพิมพิสารได้เข้าเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และกราบทูลพระราชดำริของพระองค์ว่านักบวชศาสนาอื่นมี
วันประชุมสนทนาเกี่ยวกับหลักธรรมคำสั่งสอนในศาสนาของเขา แต่ว่าพุทธศาสนายังไม่มี พระพุทธองค์จึงทรง
อนุญาตให้มีการประชุมพระสงฆ์ในวัน 8 ค่ำ 15 ค่ำ และอนุญาตให้พระภิกษุสงฆ์ประชุมสนทนาและแสดง
ธรรมเทศนาแก่ประชาชนในวันดังกล่าว โดยตามพระไตรปิฎกเรียกวันพระว่า วันอุโบสถ (วัน 8 ค่ำ) หรือวันลง
อุโบสถ (วัน 14 หรือ 15 ค่ำ) แล้วแต่กรณีหลังจากนั้น พุทธศาสนิกชนจึงถือเอาวันดังกล่าวเป็นวันธรรมสวนะ
สืบมา โดยจะเป็นวันสำคัญท่ีพุทธศาสนิกชนจะไปประชุมกันฟังพระธรรมเทศนาจากพระสงฆ์ที่วัด ในประเทศ
ไทยปรากฏหลักฐานว่าได้มีประเพณีวันพระมาตั้งแต่สมัยสุโขทัย 
               วันพระในปัจจุบัน คงเหลือธรรมเนียมปฏิบัติอยู่แต่เฉพาะประเทศท่ีนับถือพระพุทธศาสนาเถรวาท 
เช่น ศรีลังกา, พม่า, ไทย, ลาว และเขมร (ในอดีตประเทศเหล่านี้ถือวันพระเป็นวันหยุดราชการ) โดย
พุทธศาสนิกชนเถรวาทนับถือว่าวันนี้เป็นวันสำคัญท่ีจะถือโอกาสไปวัดเพ่ือทำบุญถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์
และฟังพระธรรมเทศนา สำหรับผู้ที่เคร่งครัดในพระพุทธศาสนาอาจถือศีลแปดหรือศีลอุโบสถในวันพระด้วย 
นอกจากนี้ชาวพุทธยังถือว่าวันพระไม่ควรทำบาปใด ๆ โดยเชื่อกันว่าการทำบาปหรือไม่ถือศีลห้าในประเทศ
ไทย หลังจากวันพระได้ถูกยกเลิกไม่ให้เป็นวันหยุดราชการ ทำให้วันพระที่กำหนดวันตามปฏิทินจันทรคติส่วน
ใหญ่ไม่สอดคล้องกับปฏิทินที่ใช้กันอยู่ทั่วไป (เช่น วันพระไปตรงกับวันทำงานปกติ) ซึ่งคือหนึ่งในสาเหตุสำคัญ
ในปัจจุบันที่ทำให้พุทธศาสนิกชนในประเทศไทยห่างจากการเข้าวัดเพื่อทำบุญในวันพระ นอกจากนี้ ในประเทศ
ไทยยังมีคำเรียกวันก่อนวันพระหนึ่งวันว่า วันโกน เพราะปกติในวันขึ้น 14 ค่ำปกติ ก่อนวันเพ็ญข้ึน 15 ค่ำ เป็น
ธรรมเนียมของพระสงฆ์ในประเทศไทยที่จะโกนผมในวันนี้   
               ในสมัยพุทธกาล พระราชาพระนามว่าพระเจ้าพิมพิสารได้เข้าเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ในพระ
วิหารชื่อว่าเชตวัน และกราบทูลว่า "ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ข้าพระองค์แลเห็น ซึ่งนักบวชศาสนาอื่นอีก ได้มีวัน



 

 

 

กำหนดนัดหมายประชุมสนทนาเกี่ยวกับหลักธรรมคำสั่งสอนในที่ประชุมของเขาท้ังหลาย เหล่านั้น แต่ว่า ข้า
แแต่พระองค์ผู้เจริญ ไฉนศาสนาพุทธของเราทั้งหลายย่อมมีวันกำหนดนัดหมายเพ่ือประชุมกันหามิได้ ดังนี้." 
อันอันพระราชาพระนามว่าพระเจ้าพิมพิสาร กราบทูลแล้ว พระศาสดาจึงทรงอนุญาตให้เหล่าภิกษุสงฆ์สาวก
ประชุมกันเพ่ือสนทนาและแสดงพระธรรมเทศนาให้แก่อุบาสกและอุบาสิกาทั้งหลาย ได้ฟังกันในวันขึ้น 8 ค่ำ 
หรือ หรือว่า วันขึ้น14 ค่ำ หรือว่า วันขึ้น 15 ค่ำ พุทธศาสนิกชนจึงถือเอาวันดังกล่าวเป็นวันธรรมสวนะเพ่ือ
กำหนดให้มีการประชุมพร้อมเพรียงกันฟังธรรม  ในสมัยพุทธกาลนั้น สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประชุม
เหล่าภิกษุสงฆ์สาวกเพ่ือทรงแสดงพระปาฏิโมกข์ ในช่วงเข้าพรรษา การประชุมสงฆ์ซึ่งเป็นสาวกของพระพุทธ
องค์นั้นก็ได้นัดหมายกันไปในที่ประชุม ต้องมีพระภิกษุสงฆ์รูปหนึ่งเป็นองค์สวดพระปาฏิโมกข์ พระภิกษุสงฆ์
สาวกท่ีร่วมเข้าฟังพระปาฏิโมกข์ ก็จะพร้อมเพียงกันสำรวมกาย วาจา และตั้งใจฟังจนกระทั่งสวดจบ เป็นอัน
เสร็จพิธี คำว่า "สวนะ" แปลวา่ การฟัง และคำว่า "ธรรมสวนะ" แปลว่า การฟังธรรม, วันฟังธรรม ภาษาพูดที่
เรียกว่า วันพระ เพราะ คำว่า" พระ"นั้น ใช้เรียกภิกษุจำนวนมากกว่า ๔ รูป ขึ้นไป ซึ่งก็หมายถึงความเป็นหมู่
คณะ จึงเรียกว่า พระ หรือ สงฆ์ ทางพระพุทธศาสนาก็ยังได้กำหนดเรียกว่า วันอุโบสถ ซึ่งแปลว่า วันถือศีลของ
อุบาสกและอุบาสิกาผู้มีสัทธา ร่วมกันประพฤติและปฏิบัติตามธรรมสืบต่อกันมาจนถึงบัจจุบันนี้ 
ทางด้านศาสนพิธีของชาวบ้านนั้น พระพุทธศาสนาก็ได้กำหนดให้มีพีธีต่างๆ มีการร่วมทำบุญตักบาตร ถวาย
ภัตตาหาร จังหัน หวานคาวแด่พระภิกษุสงฆ์ และก็สมาทานศีล (รับศีล) และฟังพระธรรมเทศนาที่วัด 
ตามลำดับ  ในวันธรรมสวนะนี้ พุทธศาสนิกชนก็จะเข้าวัดร่วมกันประพฤติและปฏิบัติธรรม มีกิจกรรมต่างๆ มี
การสมาทานศีล เช่น สมาทานและรับศีล ๕ หรือ ศีล ๘ ซึ่งเรียกว่า อุโบสถศีล พระสงฆ์จะได้แสดงพระธรรม
เทศนา หรือ ธรรมสากัจฉา หรือ สนทนาธรรมกัน เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ความเข้าใจ ในข้อธรรมต่างๆ ซึ่ง
นับว่าเกิดประโยชน์แก่ผู้ร่วมกิจกรรมเป็นอย่างยิ่ง 
.1. เกิดความสามัคคีเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของคณะสงฆ์ ด้วยระเบียบปฏิบัติที่หมั่นทบทวนและเตือนตนด้วย
การแสดงการยอมรับในสิ่งที่ตนละเมิด เพื่อแก้ไขต่อไป ในข้อนี้มีปรากฏการณ์เด่นชัดเมื่อครั้งพุทธกาล คือเมื่อ
ครั้งพระภิกษุชาวเมืองโกสัมพีทะเลาะเบาะแว้งแตกความสามัคคีกันภายหลังเมื่อกลับมีความสามัคคีใหม่ พระ
พุทธองค์ทรงอนุญาตให้ประชุมทำอุโบสถสวดพระปาฏิโมกข์เป็นกรณีพิเศษ ที่เรียกว่า วันสามัคคีอุโบสถ 
2. การหมั่นทบทวนอย่างสม่ำเสมอ ทำให้พระธรรมคำสอนไม่คลาดเคลื่อน เลือนหายและทำให้หมู่คณะจรรโลง
พระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองสืบต่อกันมาจนถึงปัจจุบันนี้ วันอุโบสถนั้น นอกเหนือจากเป็นวันสำคัญของทาง
คณะสงฆ์ดังกล่าวแล้ว ยังเป็นวันประชุมฟังธรรมของเหล่าพุทธศาสนิกชนตั้งแต่สมัยพุทธกาลจนถึงปัจจุบันนี้ 
ประโยชน์ของวันพระ 
1. ความอยากไปวัดในวันพระเพ่ือทำความดี จิตเป็นมหากุศล 
2. ไปวัดในวันพระ หากเข้าไปในโบสถ์ สิ่งแวดล้อมภายในโบสถ์ เช่น พระประธานองค์ใหญ่ เครื่องบูชาที่
สวยงาม ภาพเขียนตามฝาผนังล้วนเป็นคติสอนใจ พระสงฆ์ ผู้ทรงศีลน่าเสื่อมใส เห็นสิ่งแวดล้อมที่ดีงาม ย่อม
น้อมใจให้ประพฤตดิีปฏิบัติชอบ 
3. ได้บูชาพระรัตนตรัย น้อมนีกระลึกถึงคุณของพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ 
 



 

 

 

4. ได้ไว้พระสวดมนต์ 
5. ได้สมาทานรักษาศีล 5 และศีล 8 
6. ได้ฟังพระเทศนารู้รักบาปบุญคุณโทษ 
7. ได้มีโอกาสบำเพ็ญสมาธิภาวนา 
8. ได้ทำประทักษิณเวียนเทียนในวันสำคัญพิเศษ เช่น วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา และวันอาสาฬหบูชา เป็นต้น 
        ความดีที่ชาวพุทธได้กระทำในวันพระ 8 ประการนี้ เป็นความดีที่เกี่ยวกับการพัฒนาจิตใจทั้งสิ้น เป็น
รูปแบบของการพัฒนาจิตใจอย่างนี้มีระบบ เป็นความดีหลักซึ่งจะเป็นเหตุให้ความดีอ่ืน ๆ เกิดติดตามมาอย่าง
มากมาย 

 
***************************************************************************************** 

 
 
 
 

 

 
 

 



 

 

 

บทที่ 3 
วิธีการดำเนินงาน 

 
รายงานผลการจัดกิจกรรมการทำบุญตักบาตรในวันพระ โรงเรียนบ้านหัวดง  ประจำปี 2563  ได้นำ

วงจรคุณภาพของเดมิ่ง  PDCA  มาใช้ในการดำเนินการ  4 ขั้นตอนดังนี้ 
1.  ขั้นตอนการร่วมกันวางแผน ( Plan ) 
2.  ขั้นตอนการร่วมกันปฏิบัติ ( Do ) 
3.  ขั้นตอนการ่วมกันประเมิน ( Check ) 
4.  ขั้นตอนการร่วมปรับปรุง ( Act ) 

 
1.  ขั้นตอนการร่วมกันวางแผน (Plan) 

ขั้นตอนนี้เป็นการวางแผนการดำเนินการโดยมีขั้นตอน ดังนี้ 
1.1  ประชุมปรึกษาคณะครูทุกคนร่วมกันอย่างพร้อมเพรียง 
1.2  จัดทำกิจกรรมการทำบุญตักบาตรในวันพระ โรงเรียนบ้านหัวดง ประจำปี 2563 เสนอผู้บริหาร

เพ่ือพิจารณาเห็นชอบ 
1.3  แต่งตั้งคณะกรรมการผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมแต่ละงานแต่กิจกรรมตามความ

เหมาะสม 
1.4  สร้างความเข้าใจกับนักเรียนเพ่ือกำหนดแนวทางในการดำเนินการ 
1.5  ติดต่อประสานงานเตรียมความพร้อม ทั้งด้านสถานที่  หน่วยงานราชการที่เก่ียวข้อง 
1.6  กำหนดระยะเวลาในการดำเนินการ  และวิธีประเมินผล 

 
2.  ขั้นตอนการร่วมกันปฏิบัติ ( Do) 

การปฏิบัติงานตามแผนงานที่วางไว้โดยมีขั้นตอนในการดำเนินงาน  ดังนี้ 
2.1  บันทึกเสนอผู้บริหารเพ่ือขออนุญาตดำเนินการจัดกิจกรรมการทำบุญตักบาตรในวันพระ 

โรงเรียนบ้านหัวดง ประจำปี 2563  
2.2  ดำเนินการตามโครงการโรงเรียนคุณธรรมนำวิถีพุทธ(การทำบุญตักบาตรในวันพระ) โรงเรียน

บ้านหัวดง ประจำปี 2563 ในช่วงเวลาตามปฏิทินโครงการ 
โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนและบุคลากรภายในโรงเรียนทุกคน  โดยมีกิจกรรมดำเนินการดังนี้ 

      * ให้ความรู้นักเรียนระดับชั้นอนุบาล - ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เกี่ยวกับวันพระ  

      * ประกวดวาดภาพวันสำคัญต่างๆของทางศาสนา 

      * แจกใบความรู้และให้นักเรียนบูรณาการทุกกลุ่มสาระวิชาได้ 



 

 

 

               * ให้พระเทศน์และนำไปปรับใช้ในเรื่องของมารยาท  คุณธรรม จริยธรรม สามารถอยู่ในสังคมได้
อย่างมีความสุขและช่วยเหลือผู้อื่น   เห็นประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน    
           
3.  ขั้นตอนการร่วมกันประเมิน ( Check ) 

3.1  ดำเนินการประเมินผลการจัดกิจกรรมตามโครงการคุณธรรมนำวิถีพุทธ(การทำบุญตักบาตรในวัน
พระ)  โรงเรียนบ้านหัวดง โดยใช้แบบบันทึกกิจกรรม  และแบบสอบถามความพึงพอใจของบุคคลที่เก่ียวข้อง  

3.2  ข้อมูลที่เป็นมาตราส่วนประมาณค่า ( Rating  Scale ) ใช้วิธีแจกแจงความถี่  หาค่าเฉลี่ย  ( ) 
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) ทั้งในรายข้อและภาพรวมเทียบกับเกณฑ์ ดังนี้  
  4.51-5.00      หมายถึง มีความเหมาะสม/การปฏิบัติอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
  3.51-4.50      หมายถึง มีความเหมาะสม/การปฏิบัติอยู่ในระดับมาก 

2.51-3.50      หมายถึง มีความเหมาะสม/การปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง 
  1.51-2.50      หมายถึง มีความเหมาะสม/การปฏิบัติอยู่ในระดับน้อย 
  1.00-1.50      หมายถึง มีความเหมาะสม/การปฏิบัติอยู่ในระดับน้อยที่สุด 
 3.3  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

1.  ค่าเฉลี่ย (Arithmetic: X ) 
2.  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ( Standard  Deviation  : S.D. ) 

3.4  รายงานผลการดำเนินงานต่อผู้บริหารและบุคลากรโรงเรียนบ้านหัวดง 
 
4.  ขั้นตอนการร่วมปรับปรุง ( Act ) 

เมื่อคณะกรรมการฝ่ายประเมินผล สรุปผลการดำเนินงาน  ปัญหา  อุปสรรค และข้อเสนอแนะกลุ่ม
งานผู้รับผิดชอบจึงได้นำสารสนเทศท่ีได้มาปรับปรุง พัฒนาการงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

  





 

 

 

บทที่ 4 
ผลการดำเนินงาน 

 
ผลการจัดกิจกรรมตามโครงการโครงการคุณธรรมนำวิถีพุทธ(การทำบุญตักบาตรในวันพระ)  โรงเรียน

บ้านหัวดง ประจำปี 2563  สามารถสรุปตามขั้นตอนในการดำเนินงาน ดังนี้ 
 
ขั้นตอนการร่วมกันวางแผน (Plan) 
  ขั้นตอนนี้เป็นการวางแผนการดำเนินการโดยมีขั้นตอน พบว่า การประชุมปรึกษาร่วมกันของคณะครู
ทุกคน  ได้รับความร่วมมือและสนับสนุนการทำโครงการเป็นอย่างดี และนำเสนอผู้บริหารเพ่ือพิจารณา
เห็นชอบโครงการได้รับการอนุมัติโครงการ ผู้รับผิดชอบโครงการจึงได้ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการ
ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมแต่ละงานแต่ละกิจกรรมตามความเหมาะสม แล้วสร้างความเข้าใจกับ
นักเรียนเพ่ือกำหนดแนวทางในการดำเนินการ ติดต่อประสานงานภายในโรงเรียน และกำหนดระยะเวลาใน
การดำเนินการ  และวิธีประเมินผล ตามลำดับ 
 
ขั้นตอนการร่วมกันปฏิบัติ ( Do) 
  การปฏิบัติงานตามแผนงานที่วางไว้โดยมีขั้นตอนในการดำเนินงาน  คือ การบันทึกเสนอผู้บริหารเพ่ือ
ขออนุญาตดำเนินการ พบว่า ได้รับการอนุญาตและให้ดำเนินการ และผลการดำเนินการตามโครงการคุณธรรม
นำวิถีพุทธ โรงเรียนบ้านหัวดง ประจำปี 2563 โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียน คณะครู บุคลากรทางการ
ศึกษาภายในโรงเรียนทุกคน  พบว่า ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องให้ความร่วมมือในการดำเนินกิจกรรมด้วยดี ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมให้ความสนใจเป็นอย่างมาก 

 
ขั้นตอนการ่วมกันประเมิน ( Check ) 

การประเมินผลการจัดกิจกรรมตามโครงการคุณธรรมนำวิถีพุทธ โรงเรียนบ้านหัวดง โดยใช้
แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมตามโครงการ พบว่า 
 วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ย (X) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) จากแบบสอบถาม โดยแปล
ความหมายดังต่อไปนี้ 
 4.51 -  5.00 หมายความว่า ระดับความคิดเห็น ในระดับ   มากท่ีสุด 
 3.51 – 4.50  หมายความว่า ระดับความคิดเห็น ในระดับ   มาก 
 2.51 -  3.50      หมายความว่า   ระดับความคิดเห็น ในระดับ   ปานกลาง 
 1.51 -  2.50      หมายความว่า  ระดับความคิดเห็น ในระดับ   พอใช้ 
 1.00 -  1.50 หมายความว่า  ระดับความคิดเห็น ในระดับ   ปรับปรุง 
  



 

 

 

 
การประเมินกิจกรรมโครงการคุณธรรมนำวิถีพุทธ ประจำปีการศึกษา 2563 โรงเรียนบ้านหัวดง ใช้

รูปแบบการประเมิน มีรายละเอียดดังนี้ 
วัตถุประสงค์ของการประเมิน 
1. เพ่ือประเมินประเมินความพึงพอใจของนักเรียนโรงเรียนบ้านหัวดง สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาม

ประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 
 
          ขอบเขตของการประเมินโครงการ 
                   1  ประชากร 
                           1)  ประชากร ได้แก่ – นักเรียนโรงเรียนบ้านหัวดง  จำนวน 40  คน 
       -  ครูโรงเรียนบ้านหัวดง   จำนวน  8  คน 
      
                  2. วิธีดำเนินการ ประเมินผลการดำเนินงาน  ได้ดำเนินการดังนี้ 
             2.1  เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน    
                     1)  แบบตรวจสอบรายการ  แบบ Check List    
                     2)  แบบประเมินความพึงพอใจ ประเภทประเมินค่า (Rating Scale)  
            2.2  การวิเคราะห์ข้อมูล   

การประเมินความพึงพอใจในกิจกรรมคุณธรรมนำวิถีพุทธ ประจำปีการศึกษา 2563  ได้สำรวจโดยใช้
แบบสำรวจที่มีหัวข้อในการประเมิน 3 ด้านและมีคำถามปลายเปิดในส่วนท้ายของแบบสอบถาม โดยสำรวจ
จากนักเรียนโรงเรียนบ้านหัวดง  จำนวน 40  คน และคณะครูโรงเรียนบ้านหัวดง   จำนวน 8 คน เกณฑ์การให้
คะแนนความพึงพอใจ ดังนี้ 
      ระดับ ความพึงพอใจ   มากที่สุด           5       คะแนน 
      ระดับ ความพึงพอใจ   มาก                4      คะแนน 
      ระดับ ความพึงพอใจ   ปานกลาง         3       คะแนน 
      ระดับ ความพึงพอใจ   น้อย               2        คะแนน 
      ระดับ ความพึงพอใจ   น้อยที่สุด        1        คะแนน 
 การสรุปผลการประเมิน เมื่อได้ค่าเฉลี่ยของคะแนนแต่ละข้อแล้ว นำมาเทียบกับเกณฑ์การประเมินผล  
ซึ่งมีการแปลผลตามระดับค่าเฉลี่ยจากอันตรภาคชั้น  ดังนี้ 
 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 4.50    นักเรียนมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด 
 คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 3.50 – 4.49  นักเรียนมีความพึงพอใจในระดับมาก 
 คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 2.50 – 3.49  นักเรียนมีความพึงพอใจในระดับปานกลาง 
 คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 1.50 – 2.49  นักเรียนมีความพึงพอใจในระดับน้อย 
 คะแนนเฉลี่ยต่ำกว่า 1.50   นักเรียนมีความพึงพอใจในระดับน้อยที่สุด 



 

 

 

สัญลักษณ์ท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลสัญลักษณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
  กำหนดความหมายของสัญลักษณ์ท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้ 

    แทน  ค่าเฉลี่ยของคะแนน 
S.D.    แทน  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 
ตารางท่ี 1 ข้อมูลจำนวนนักเรียนและคณะครูโรงเรียนบ้านหัวดง ที่เข้าร่วมกิจกรรม ผลการวิเคราะห์แสดง
ค่าเฉลี่ย ความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมในโครงการคุณธรรมนำวิถีพุทธ  ประจำปีการศึกษา 2563 
 

 
สถานภาพ 

จำนวน  
ร้อยละที่เข้าร่วม เป้าหมาย เข้าร่วม 

นักเรียน 40 40 100 

คร ู 8 8 100 

 
จากตารางที่ 1  แสดงให้เห็นว่าผู้เข้าร่วมกิจกรรม     มีสถานภาพ  

                          นักเรียน       จำนวน     40  คน     คิดเป็นร้อยละ 100 
                          ครู              จำนวน      8 คน     คิดเป็นร้อยละ 100 
   
                  
 
  

X



 

 

 

ตารางท่ี 2 ผลการแบบประเมินความพึงพอใจในการดำเนินงานโครงการคณุธรรมนำวิถีพุทธของนักเรียน 
ความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมในโครงการคุณธรรมนำวิถพีุทธ ประจำปีการศึกษา2563 
ชื่องาน / โครงการคุณธรรมนำวิถีพุทธ  (ทำบุญตักบาตรในวันพระ)  
คำชี้แจง        โปรดใส่เครื่องหมาย (√ ) ตามรายการที่เป็นจริงหรือเห็นว่าเหมาะสม 
เกณฑ์การประเมิน    
ระดับ 1 หมายถึง  ประเมินผลอยู่ในระดับต่ำกว่า 80 %   ระดับ 2  หมายถึง   ประเมินผลอยู่ในระดับ 50 -74  % 
ระดับ 3 หมายถึง  ประเมินผลอยู่ในระดับ 75 -89 %      ระดับ 4  หมายถึง  ประเมินผลอยู่ในระดับสูงกว่า 90 %  
 

รายการประเมิน 
ระดับคะแนน 

1 2 3 4 
1. ด้านทรัพยากรที่ใช้     
   1.1  ความเหมาะสมของงบประมาณ   √  
   1.2  ความเหมาะสมของโครงการกับสภาพการดำเนินการจริง    √ 
   1.3  ความร่วมมือของบุคลากร ผู้เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน /โครงการ    √ 
   1.4  ปริมาณวัสดุอุปกรณ์เพียงพอสำหรับการดำเนินงาน/โครงการ    √ 
   1.5  ความเหมาะสมของสถานที่ท่ีใช้ในการดำเนินงาน/ โครงการ   √  
2. ประเมินกระบวนการดำเนินงานตามกระบวนการ     
   2.1 โครงการมีการดำเนินงานตามขั้นตอนและวิธีการดำเนินโครงการ    √ 
   2.2 ความเหมาะสมของกิจกรรมและขั้นตอนวิธีการดำเนินโครงการ    √ 
   2.3 ขั้นตอนและวิธีการในการดำเนินโครงการสามารถส่งผลให้ผู้เข้าร่วมโครงการมี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ ได้ตามวัตถุประสงค์ และ เป้าหมาย เชิงคุณภาพ 

   √ 

   2.4 ขั้นตอนและวิธีการดำเนินโครงการมีการส่งเสริมการมีส่วนร่วมระหว่าง ผู้รับผิดชอบ
โครงการ /วิทยากร/ผู้เข้าร่วมโครงการ  

   √ 

3. ประเมินผลการดำเนินงาน     
    3.1  ผลการดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้มากน้อยเพียงใด    √ 
    3.2  ผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายเชิงคุณภาพที่กำหนดไว้มากน้อยเพียงใด    √ 
    3.3  ผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายเชิงปริมาณที่กำหนดไว้มากน้อยเพียงใด    √ 

รวม     
 

 
สรุปผลการประเมินโดยเฉลี่ย ( ผลรวมทุกช่องหารด้วย 12 )  = 3.84 
       (   √  )  เป็นที่พอใจมาก ( 3.6 – 4.0 )                     (     ) เป็นที่พอใจ ( 2.5 -3.5 ) 
       (     )  ไม่เป็นที่พอใจ  ( 1.5 – 2.4  )   (     ) ไม่เป็นที่พอใจอย่างยิ่ง (ต่ำกว่า1.5) 



 

 

 

 
 
สรุป:   ผลการประเมินตามเป้าหมาย  ( √  )  บรรลุ                (    ) ไม่บรรลุ 
                                                                 
ขั้นตอนการร่วมปรับปรุง ( Act) 

  เมื่อคณะกรรมการฝ่ายประเมินผลแล้วจึงได้จัดทำสรุปผลการดำเนินงาน  ปัญหา  อุปสรรค และ
ข้อเสนอแนะกลุ่มงานผู้รับผิดชอบและได้นำสารสนเทศที่ได้นำเสนอต่อผู้บริหารและเผยแพร่ให้ผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องรับทราบและนำผลการทำเนินงานมากปรับปรุงพัฒนาการงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

 
 
 
 

 

  



 

 

 

บทที่ 5 
สรุปผล  และข้อเสนอแนะ 

ผลการจัดกิจกรรมตามโครงการคุณธรรมนำวิถีพุทธ (ทำบุญตักบาตรในวันพระ)  โรงเรียนบ้านหัวดง 
ประจำป ี2563  ได้ผลสรุปดังนี้  
 1.  วัตถุประสงค์ 
 2.  เป้าหมาย 
 3.  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 4.  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 5.  สรุปผลการดำเนินการ 
 6.  ข้อเสนอแนะ 
 
1.  วัตถุประสงค์ 
          - เพ่ือให้นักเรียนมีมารยาทที่ดีงามและคงความเป็นไทย เช่น มารยาทในการไหว้ พิธีกรรมทางศาสนา 

- เพ่ือให้นักเรียนมีความกตัญญูต่อบิดา มารดา ครูและผู้มีพระคุณ 
- เพ่ือให้นักเรียนเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมและความซื่อสัตย์ 
- เพ่ือทำให้เกิดความเข้าใจในตนเองและเข้าใจผู้อื่น ยอมรับในความแตกต่าง มีคุณธรรม มีความ

อดทน อดกลั้น สามารถนำความรู้ไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิต มีคุณภาพชีวิตที่ดีอยู่ในสังคมอย่างเป็นสุข เป็น
พลเมืองดีของประเทศชาติและสังคมโลก 
 
2.  เป้าหมาย 
     2.1  เชิงคุณภา 
            -     นักเรียนตระหนักถึงความสำคัญโครงการโรงเรียนคุณธรรมนำวิถีพุทธ(การทำบุญตักบาตรในวัน
พระ) และบูรณาการในกลุ่มสาระวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
            -     ครูเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน 

2.2  เชิงปริมาณ 
- ครู – นักเรียน 100%  ได้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการโรงเรียนคุณธรรมนำวิถีพุทธ(การทำบุญตัก

บาตรในวันพระ) 

 
3. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

- แบบประเมินความพึงพอใจโครงการโรงเรียนคุณธรรมนำวิถีพุทธ(การทำบุญตักบาตรในวันพระ) 
ประจำปีการศึกษา 2563  
 

  



 

 

 

4. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 มีข้ันตอนในการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้ 
 1.  ผู้รับผิดชอบโครงการแจกแบบสอบถามความคิดเห็นให้นักเรียน คณะครู  ผู้มีส่วนเกี่ยวของแต่ละ
กิจกรรมประเมินผลการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ตามโครงการ  

2.  ผู้รับผิดชอบโครงการรายงานผลการจัดกิจกรรม  
 
5.  สรุปผลการดำเนินการ 
           1. นักเรียนมีมารยาทที่ดีงามและคงความเป็นไทย  เช่น  มารยาทในการไหว้  มารยาทในการพูด 
           มารยาทในที่ชุมชน 
           2.นักเรียนเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมและความซื่อสัตย์  เช่น ช่วยครูยกของ  ช่วยเพื่อนทำความ   
           สะอาดห้อง  เห็นเงินหล่นเก็บคืนให้เจ้าของหรือให้ครูประชาสัมพันธ์ในโรงเรียน 
           3.นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับศาสนาพิธีทุกขั้นตอนในศาสนาพุทธ เช่น  วันวิสาฆบูชา  วันมาฆบูชา 
           วันออกพรรษา    วันเข้าพรรษา  เป็นต้น 
6.  ข้อเสนอแนะ 
     จุดเด่นของกิจกรรม 

1. มีกิจกรรมที่ให้นักเรียนมีส่วนร่วม เช่น การทำศาสนาพิธีทุกขั้นตอนในศาสนาพุทธ เช่น   
วันวิสาขบูชา  วันมาฆบูชา  วนัออกพรรษา    วันเข้าพรรษา  เป็นต้น 
2. นักเรียนได้มีโอกาสและแสดงความสามารถของตนในด้านวิชาการ  การบริหารทั่วไป ในการ 
ประชาสัมพันธ์ชุมชน บ้าน วัด และโรงเรียน 

     จุดที่ควรพัฒนาของกิจกรรม 
1. การมีส่วนร่วมของนักเรียนในระหว่างดำเนินกิจกรรม 
2. ควรมีการจัดกิจกรรมบูรณาการเพ่ิม  เช่น  การเปิดสื่อโสตทัศน์ให้นักเรียนดู 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

สรุปผลการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ 
 

ที ่ วัตถุประสงค์ของโครงการ/กิจกรรม  สภาพความสำเร็จ ผลการการดำเนินงาน 
บรรลุ ไม่บรรลุ 

1 เพ่ือให้นักเรียนมีมารยาทที่ดีงามและคง
ความเป็นไทย 

✓  นักเรียนมีมารยาทที่ดีงาม ในการไหว้ 
อย่างถูกต้องและเหมาะสม 

2 เพ่ือให้นักเรียนเป็นผู้มีคุณธรรม 
จริยธรรมและความซื่อสัตย์ 

✓  ครูสอนศีลธรรมในโรงเรียน 

3 เพ่ือให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับศาสนา
พิธีทุกขั้นตอนในศาสนาพุทธ 

✓  นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมวันสำคัญทาง
ศาสนา 

 
เนินงานตามตัวช้ีวัดความสำเร็จของโครงการ 

 
ที ่ ตัวช้ีวัดความสำเร็จของโครงการ  สภาพความสำเร็จ ผลการการดำเนินงาน 

บรรลุ ไม่บรรลุ 
1 นักเรียนมีความประหยัดพอเพียง มี

น้ำใจ ดำรงความเป็นไทย 
✓  สร้างเสริมวินัยการออม 

2 นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับศาสนพิธีทุก
ขั้นตอนในศาสนาพุทธ 

✓  นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมวันสำคัญทาง
ศาสนา 

3 ผู้ปกครองและชุมชนพึงพอใจผลการ
บริหารการจัดการศึกษาโดยสอดแทรก
คุณธรรม จริยธรรมและความซื่อสัตย์ 

✓  ผู้ปกครองและชุมชน  90   มีพึงพอใจ
ผลการบริหารการจัดการศึกษา 

 
  ผลการประเมินโครงการ / กิจกรรม 

12.1 จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม 
 เพศชาย  จำนวน…-….คน  เพศหญิง  จำนวน…-….คน 
 ผู้ตอบแบบสอบถาม จำนวน 30   คน   คิดเป็นร้อยละ …100….. ของผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 ผลการประเมินโครงการ / กิจกรรม 
 

ลำดับ หัวข้อการประเมิน 

ระดับความคิดเห็น 
มาก
ที่สุด 
5 

มาก 
4 

ปาน
กลาง 

3 

น้อย 
2 

น้อย
ที่สุด 
1 

1 ผู้ปกครองและชุมชนพึงพอใจผลการบริหารการ
จัดการศึกษา 

20 10    

2 ได้เรียนรู้เกี่ยวกับศาสนพิธีทุกขั้นตอนในศาสนา
พุทธ 

20 10    

3 เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมและความซื่อสัตย์ 20 10    
4 ควรมีการจัดกิจกรรม/โครงการนี้ต่อไปอีก 30 -    
 รวมเฉลี่ยร้อยละ 75.00 25.00    

 
- จำนวนผู้ตอบมากที่สุด  คิดเป็นร้อยละ …75.00…… ของผู้ทำแบบประเมินทั้งหมด 
- จำนวนผู้ตอบมาก  คิดเป็นร้อยละ …25.00…… ของผู้ทำแบบประเมินทั้งหมด 
- จำนวนผู้ตอบปานกลาง คิดเป็นร้อยละ ……-……....... ของผู้ทำแบบประเมินทั้งหมด 
- จำนวนผู้ตอบน้อย  คิดเป็นร้อยละ ……-……....... ของผู้ทำแบบประเมินทั้งหมด 
- จำนวนผู้ตอบน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ ……-……....... ของผู้ทำแบบประเมินทั้งหมด 

  สรุปข้อเสนอแนะของผู้ตอบแบบประเมิน 

- ต้องการให้มีการจัดโครงการแบบนี้อีก  

      คิดเป็นร้อยละ …100…… ของผู้ทำแบบประเมินทั้งหมด 

-ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ  ……………………………………………………………………………… 
 
  สรุปในภาพรวม 
         จุดเด่นของโครงการ/กิจกรรม 

1.  นักเรียนมีความรู้เรื่องศาสนาและวัฒนธรรมที่ดีงามของไทย เช่น มารยาทในการไหว้ 
 2.  นักเรียนสามารถใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ตามหลักมีคุณธรรม  จริยธรรม  และความซื่อสัตย์กและได้ 
ฝึกปฏิบัติจริง 
3.  โรงเรียนบ้านหัวดงเป็นแหล่งเรียนรู้ในเรื่องของวันสำคัญต่างๆ 
4.  นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับศาสนพิธีทุกขั้นตอนในศาสนาพุทธในเชิงทฤษฎีและการปฏิบัติจริง 

 



 

 

 

        จุดควรพัฒนาของโครงการ/กิจกรรม 
   -  ขาดบุคลากรที่ดูแลโครงการอย่างใกล้ชิด 
         ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาโครงการ/กิจกรรม 

   -  ควรมีการประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับรู้ และมีส่วนร่วมในในการดูแล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
     
 

                           ภาคผนวก 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

         ภาคผนวก ก 

          โครงการโรงเรียนคุณธรรมนำวิถีพุทธ 

      (การทำบุญตักบาตรในวันพระ) 

  



 

 

 

รายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการ 
 

1.ชื่อโครงการ /กิจกรรม                                           โครงการโรงเรียนคุณธรรมนำวิถีพุทธ 
2.สนองมาตรฐานจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน                       กลยุทธ์ที่  1  
3.สนองมาตรฐานของ สมศ.                                       กลยุทธ์ที่  1  
4. สนองกลยุทธ์โรงเรียนที่                                         มาตรฐานที่  2,7,8,14,15  
5. ผู้รับผิดชอบโครงการ                                            นางสาวอารียา    โพธิเลิศ     
6. วัน เวลา สถานที่จัดโครงการ                                   ปีการศกึษา 2563   
 

7. วัตถุประสงค์โครงการ 
1.เพื่อให้นักเรียนมีมารยาทที่ดีงามและคงความเป็นไทย 
2.เพ่ือให้นักเรียนเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมและความซื่อสัตย์ 
3. เพื่อให้นักเรียนมีความรับผิดชอบ มีวินัยในตนเอง 
4. เพ่ือส่งเสริมความประหยัดอดออม มีความพอเพียง 
5. เพื่อให้นักเรียนมีความกตัญญูต่อบิดา มารดา ครูและผู้มีพระคุณ 
6. เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับศาสนพิธีทุกข้ันตอนในศาสนาพุทธ 

 

8. ตัวช้ีวัดความสำเร็จของโครงการ 
8.1 เชิงปริมาณ 

1. นักเรียนร้อยละ 90 มีมารยาทที่ดีงามมีความซื่อสัตย์ รับผิดชอบ 
2. นักเรียนร้อยละ 90 มีความประหยัดพอเพียง มีน้ำใจ ดำรงความเป็นไทย 
3. นักเรียนร้อยละ 80 มีความรู้เรื่องศาสนาและวัฒนธรรมที่ดีงามของไทย 
4. นักเรียนร้อยละ 80 มีความรู้ด้านทฤษฎีและด้านปฏิบัติทางศาสนพิธีศาสนาพุทธ 

8.2  เชิงคุณภาพ 
         1.  นักเรียนมีมารยาทท่ีดีงามมีความซื่อสัตย์ รับผิดชอบ 
         2.  นักเรียนมีความประหยัดพอเพียง มีน้ำใจ ดำรงความเป็นไทย 
         ๓.  นักเรียนมีความรู้เรื่องศาสนาและวัฒนธรรมที่ดีงามของไทย 
         ๔.  นักเรียนมีความรู้ด้านทฤษฎีและด้านปฏิบัติศาสนพิธีทางศาสนาพุทธ 

 

9.  ผู้เข้าร่วมโครงการ  

• จำนวนเป้าหมาย           ....40..... คน 

• จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ / กิจกรรม ทั้งหมด  ....30..... คน   
แบ่งเป็น 

1. นักเรียนชั้นอนุบาลปีท่ี 2-3        จำนวน    11   คน 



 

 

 

2. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1-6  จำนวน    29  คน 
 

 9. งบประมาณโครงการ   
 จำนวนเงินทั้งสิ้น       1,000              บาท 
     9.1   ในงบประมาณ        1,000              บาท 
             ใช้เงินไปจริง          1,000              บาท 
              คงเหลือ                   -                บาท 
     
10.  สรุปผลการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ 

 

ที ่ วัตถุประสงค์ของโครงการ/กิจกรรม  สภาพความสำเร็จ ผลการการดำเนินงาน 
บรรลุ ไม่บรรลุ 

1 เพ่ือให้นักเรียนมีมารยาทที่ดีงามและคง
ความเป็นไทย 

✓  นักเรียนมีมารยาทที่ดีงาม ในการไหว้ 
อย่างถูกต้องและเหมาะสม 

2 เพ่ือให้นักเรียนเป็นผู้มีคุณธรรม 
จริยธรรมและความซื่อสัตย์ 

✓  ครูสอนศีลธรรมในโรงเรียน 

3 เพ่ือให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับศาสนา
พิธีทุกขั้นตอนในศาสนาพุทธ 

✓  นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมวันสำคัญทาง
ศาสนา 

 
11. เนินงานตามตัวช้ีวัดความสำเร็จของโครงการ 

 
ที ่ ตัวช้ีวัดความสำเร็จของโครงการ  สภาพความสำเร็จ ผลการการดำเนินงาน 

บรรลุ ไม่บรรลุ 
1 นักเรียนมีความประหยัดพอเพียง มี

น้ำใจ ดำรงความเป็นไทย 
✓  สร้างเสริมวินัยการออม 

2 นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับศาสนพิธีทุก
ขั้นตอนในศาสนาพุทธ 

✓  นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมวันสำคัญทาง
ศาสนา 

3 ผู้ปกครองและชุมชนพึงพอใจผลการ
บริหารการจัดการศึกษาโดยสอดแทรก
คุณธรรม จริยธรรมและความซื่อสัตย์ 

✓  ผู้ปกครองและชุมชน  90   มีพึงพอใจ
ผลการบริหารการจัดการศึกษา 

 
12.  ผลการประเมินโครงการ / กิจกรรม 

12.1 จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม 



 

 

 

 เพศชาย  จำนวน…-….คน  เพศหญิง  จำนวน…-….คน 
 ผู้ตอบแบบสอบถาม จำนวน 30   คน   คิดเป็นร้อยละ …100….. ของผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 
 
 

12.2 ผลการประเมินโครงการ / กิจกรรม 
 

ลำดับ หัวข้อการประเมิน 

ระดับความคิดเห็น 
มาก
ที่สุด 
5 

มาก 
4 

ปาน
กลาง 

3 

น้อย 
2 

น้อย
ที่สุด 
1 

1 ผู้ปกครองและชุมชนพึงพอใจผลการบริหารการ
จัดการศึกษา 

20 10    

2 ได้เรียนรู้เกี่ยวกับศาสนพิธีทุกขั้นตอนในศาสนา
พุทธ 

20 10    

3 เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมและความซื่อสัตย์ 20 10    
4 ควรมีการจัดกิจกรรม/โครงการนี้ต่อไปอีก 30 -    
 รวมเฉลี่ยร้อยละ 75.00 25.00    

 
- จำนวนผู้ตอบมากที่สุด  คิดเป็นร้อยละ …75.00…… ของผู้ทำแบบประเมินทั้งหมด 
- จำนวนผู้ตอบมาก  คิดเป็นร้อยละ …25.00…… ของผู้ทำแบบประเมินทั้งหมด 
- จำนวนผู้ตอบปานกลาง คิดเป็นร้อยละ ……-……....... ของผู้ทำแบบประเมินทั้งหมด 
- จำนวนผู้ตอบน้อย  คิดเป็นร้อยละ ……-……....... ของผู้ทำแบบประเมินทั้งหมด 
- จำนวนผู้ตอบน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ ……-……....... ของผู้ทำแบบประเมินทั้งหมด 
-  

           13.3  สรุปข้อเสนอแนะของผู้ตอบแบบประเมิน 

-ต้องการให้มีการจัดโครงการแบบนี้อีก  

              คิดเป็นร้อยละ …100…… ของผู้ทำแบบประเมินทั้งหมด 

-ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ  ……………………………………………………………………………… 
 

14.  สรุปในภาพรวม 
      14.1   จุดเด่นของโครงการ/กิจกรรม 

  1.  นักเรียนมีความรู้เรื่องศาสนาและวัฒนธรรมที่ดีงามของไทย เช่น มารยาทในการไหว้ 
   2.  นักเรียนสามารถใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ตามหลักมีคุณธรรม  จริยธรรม  และความซื่อสัตย์กและได้           



 

 

 

   ฝึกปฏิบัติจริง 
  3.  โรงเรียนบ้านหัวดงเป็นแหล่งเรียนรู้ในเรื่องของวันสำคัญต่างๆ 
  4.  นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับศาสนพิธีทุกขั้นตอนในศาสนาพุทธในเชิงทฤษฎีและการปฏิบัติจริง 

      14.2  จุดควรพัฒนาของโครงการ/กิจกรรม 
   -  ขาดบุคลากรที่ดูแลโครงการอย่างใกล้ชิด 
       14.3   ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาโครงการ/กิจกรรม 

   -  ควรมีการประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับรู้ และมีส่วนร่วมในในการดูแล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

ชื่อโครงการ                โครงการโรงเรียนคุณธรรมนำวิถีพุทธ 
ลักษณะโครงการ    ต่อเนื่อง 
แผนงาน      บริหารทั่วไป 
สนองนโยบาย     กลยุทธ์ที่  1 
สนองนโยบายของ สพฐ.    กลยุทธ์ที่  1 
สนองมาตรฐานการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานมาตรฐานที่  2,7,8,14,15 
ผู้รับผิดชอบ     นางสาวอารียา    โพธิเลิศ    
ระยะเวลาดำเนินการ    ปีการศึกษา 2563 
…………………………………………………………………………………….......................................................………. 
1. หลักการและเหตุผล 
 สังคมไทยในปัจจุบันเป็นสังคมเปิดผสมผสานจากนานาอารยะธรรมที่หลากหลาย ซึ่งเป็นผลที่อาจจะ
ทำให้เยาวชนและเด็กรุ่นใหม่ขาดการไตร่ตรองหลงไปในทางที่ผิด ยอมรับเอาวัฒนธรรมต่างประเทศ ซึ่งผิดไป
จากวัฒนธรรมและสังคมอันดีงามของไทยที่สืบสานมาแต่บรรพบุรุษ 
 ดังนั้นทางโรงเรียนจึงมีหน้าที่ให้การศึกษาอบรมและปลูกฝังจรรโลงไว้ซึ่งคุณธรรมและจริยธรรม
ศีลธรรมอันดีงามเพ่ือให้เยาวชนและนักเรียนได้ศึกษาหาความรู้ปฏิบัติ ตามวิถีชีวิตแบบไทย ใจแบบพุทธจึงได้
ส่งเสริมและจัดโครงการนี้ขึ้น 

2. วัตถุประสงค์ 
๒.1 เพื่อให้นักเรียนมีมารยาทที่ดีงามและคงความเป็นไทย 
2.2 เพ่ือให้นักเรียนเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมและความซื่อสัตย์ 
2.3 เพ่ือให้นักเรียนมีความรับผิดชอบ มีวินัยในตนเอง 
2.4 เพ่ือส่งเสริมความประหยัดอดออม มีความพอเพียง 
2.5 เพ่ือให้นักเรียนมีความกตัญญูต่อบิดา มารดา ครูและผู้มีพระคุณ 
2.6 เพ่ือให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับศาสนพิธีทุกข้ันตอนในศาสนาพุทธ 

3. เป้าหมาย 
3. 1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 

3.1.1. นักเรียนร้อยละ 90 มีมารยาทที่ดีงามมีความซื่อสัตย์ รับผิดชอบ 
3.1.2. นักเรียนร้อยละ 90 มีความประหยัดพอเพียง มีน้ำใจ ดำรงความเป็นไทย 
3.1.3. นักเรียนร้อยละ 80 มีความรู้เรื่องศาสนาและวัฒนธรรมที่ดีงามของไทย 
3.1.4. นักเรียนร้อยละ 80 มีความรู้ด้านทฤษฎีและด้านปฏิบัติทางศาสนพิธีศาสนาพุทธ 

3. 2 เป้าหมายเชิงภาพ 
3.2.1. นักเรียนมีมารยาทที่ดีงามมีความซื่อสัตย์ รับผิดชอบ 
3.2.2. นักเรียน มีความประหยัดพอเพียง มีน้ำใจ ดำรงความเป็นไทย 



 

 

 

3.3.3. นักเรียน มีความรู้เรื่องศาสนาและวัฒนธรรมที่ดีงามของไทย 
3.3.4. นักเรียน มีความรู้ด้านทฤษฎีและด้านปฏิบัติศาสนพิธีทางศาสนาพุทธ 
 
 

4. ระยะเวลาการดำเนินกิจกรรม 
 

ที ่ วิธีการดำเนินงาน 
ระยะเวลา หมายเหตุ 

พค. มิย. กค. สค. กย. ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค.  

1 
จัดทำโครงการเพ่ือขออนุมัติจาก
ผู้บริหารโรงเรียน 

            

2 
จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ดำเนินงานตามโครงการ 

            

3 
ป ระชุ ม คณ ะกรรม การ เพ่ื อวาง
แผนการดำเนินงาน 

            

4 ดำเนินงานตามโครงการ             
5 ติดตามประเมินผล             

6 
สรุปผลการดำเนินงานและรายงาน
ผลการดำเนินงาน 

            

 
4.1. รายละเอียดการดำเนินงาน 
 

ที ่ กิจกรรมดำเนินการ เวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
1 กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ปีการศึกษา 2563 ครูอารียา และคณะครู 
2 การกราบพระ ปีการศึกษา 2563 ครูอารียา และคณะครู 
3 ฝึกสมาธิ ปีการศึกษา 2563 ครูอารียา และคณะครู 
4 กล่าวคำพิจารณาอาหาร   ปีการศึกษา 2563 ครูเวรประจำวัน 
5 วันสำคัญทางศาสนา มีนาคม2563 ครูอารียา และคณะครู 
6 ครูสอนศีลธรรมในโรงเรียน มิถุนายน 2563 ครูอารียา และคณะครู 
7 ธรรมศึกษา ส.ค., ธ.ค. 2563 ครูอารียา และคณะครู 

8 ครูพระสอนศีลธรรม ปีการศึกษา 2563 ครูอารียาและคณะครู 

9 ถวายเทียนพรรษา ปีการศึกษา 2563 ครูอารียา และคณะครู 

 



 

 

 

5. งบประมาณ 
5.1. เงินในงบประมาณ        1,000               บาท 
5.2. เงินนอกงบประมาณ  -  บาท 
5.3. รายละเอียดการใช้งบประมาณส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน 
 

ที ่ รายการ 
งบประมาณ วัสดุ 

รวม 
ในงบ นอกงบ จำนวน ราคา 

1 วัสดุด้านวิชาการ 

 1.1 กระดาษ A 4 240 - 2 รีม 120 240 

 1.2 กระดาษทำปก 150 - 1 รีม 150 150 

 1.3 เทปสัน 1.1/2  นิ้ว 40 - 1 ม้วน 40 40 
2 อุปกรณ์โครงการวิถีพุทธ  

    2.1 บทสวดมนต์ 260 - 26 เล่ม 10 260 

    2.2 ธูป,เทียนไข 50 - 10 ห่อ 5 50 

    2.3 เทียนพรรษา 260 - 2 เล่ม 130 260 

รวมทั้งสิ้น /// /// /// /// 1,000 
 

 
6. การติดตามประเมินผล 
ที ่ ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือ 
1 นักเรียนเข้าใจแนวทางศาสนา - การสังเกต - แบบันทึกการทำกิจกรรม 

2 นักเรียนมีมารยาทที่ดีงาม - การสังเกต  
3 นักเรียนทำสมาธิก่อนเข้าเรียน - การสังเกต - แบบบันทึกพฤติกรรม 

4 นักเรียนกล่าวคำพิจารณาอาหาร - การสังเกต  

5 นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมวันกตัญญู - การสังเกต  
6 นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมวันไหว้ครู - การสังเกต - แบบันทึกการทำกิจกรรม 

7 นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม วันแม่ วันพ่อ  - การสังเกต  
8 นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา - การสังเกต - แบบบันทึก 

9 สร้างเสริมวินัยการออม  - แบบบันทึก 

10 ครูสอนศีลธรรมในโรงเรียน - การสังเกต - แบบบันทึก 

 
 



 

 

 

ที ่ ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือ 

11 นักเรียนธรรมศึกษา  (ตรี ) - การสังเกต - แบบบันทึก 

12 ส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน - การสังเกต - แบบบันทึกการฝาก
เงิน 

13 นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม มีความซื่อสัตย์ - การสังเกต - แบบบันทึกการสอน 

14  พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน - แบบบันทึกงาน 
- การสังเกต 
 

- แบบบันทึกการเรียน 
- แบบบันทึกพฤติกรรม 
- แบบบันทึกการทำ
ความดี 

 
 
 
7. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 

1. นักเรียนร้อยละ 90 ปฏิบัติตามตัวชี้วัดความสำเร็จ ตามตารางการประเมิน ข้อ 1-14 
2. นักเรียนเป็นคนดีอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
 
 
 

 
 

ลงชื่อ        ผู้เสนอโครงการ         ลงชื่อ                                       ผู้อนุมัติโครงการ                                        
     (นางสาวอารียา  โพธิเลิศ)     (นายสุทธิกิตติ์ จังหาร) 
     ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านหัวดง                              ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหัวดง 
 

  
 

 

 

 



 

 

 

 

9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์เกี่ยวกับค่านิยมท่ีดีงามมีคุณธรรม จริยธรรม
ความซื่อสัตย์ และมีความกตัญญูต่อพ่อแม่ และเป็นคนดีอยู่ในสังคมไทย 

 

 

 
 

ผู้เสนอโครงการ 
 

(ลงชื่อ)            .  

   (นางสาวอารียา โพธิเลิศ) 
 

ผู้เห็นชอบโครงการ 
                                                        

(ลงชื่อ                       
             (นางสาวอรอนงค์  สุวรรณจักร) 
                        ฝ่ายวชิาการ 

 

 

เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหัวดง 
          ได้ตรวจสอบรายละเอียดแล้วครบตามข้ันตอน 

 

                                    (ลงชื่อ)      
     (นางศรีไพร  สุรัตน์) 
      หวัหน้างานแผนงาน 

 

 

อนุมัติโครงการ 
                อนุมัติ                    ไม่อนุมัติ 
 
                         
                              (ลงชื่อ)     

  (นายนายสุทธิกิตติ์      จังหาร) 
  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหัวดง 

 

 



 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาคผนวก ข 
แบบประเมินความพึงพอใจโครงการคุณธรรมนำวิถีพุทธ 

ประจำปีการศึกษา 2563 
  



 

 

 

แบบประเมินความพึงพอใจโครงการคุณธรรมนำวิถีพุทธ  
ประจำปีการศึกษา 2563 

 
 
 
 

คำชี้แจง        โปรดใส่เครื่องหมาย (√ ) ตามรายการที่เป็นจริงหรือเห็นว่าเหมาะสม 
เกณฑ์การประเมิน    
ระดับ 1 หมายถึง  ประเมินผลอยู่ในระดับต่ำกว่า 80 %   ระดับ 2  หมายถึง   ประเมินผลอยู่ในระดับ 50 -74  % 
ระดับ 3 หมายถึง  ประเมินผลอยู่ในระดับ 75 -89 %      ระดับ 4  หมายถึง  ประเมินผลอยู่ในระดับสูงกว่า 90 %  
 

รายการประเมิน 
ระดับคะแนน 

1 2 3 4 
1. ด้านทรัพยากรที่ใช้     
   1.1  ความเหมาะสมของงบประมาณ     
   1.2  ความเหมาะสมของโครงการกับสภาพการดำเนินการจริง     
   1.3  ความร่วมมือของบุคลากร ผู้เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน /โครงการ     
   1.4  ปริมาณวัสดุอุปกรณ์เพียงพอสำหรับการดำเนินงาน/โครงการ     
   1.5  ความเหมาะสมของสถานที่ท่ีใช้ในการดำเนินงาน/ โครงการ     
2. ประเมินกระบวนการดำเนินงานตามกระบวนการ     
   2.1 โครงการมีการดำเนินงานตามขั้นตอนและวิธีการดำเนินโครงการ     
   2.2 ความเหมาะสมของกิจกรรมและขั้นตอนวิธีการดำเนินโครงการ     
   2.3 ขั้นตอนและวิธีการในการดำเนินโครงการสามารถส่งผลให้ผู้เข้าร่วมโครงการมี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ ได้ตามวัตถุประสงค์ และ เป้าหมาย เชิงคุณภาพ 

    

   2.4 ขั้นตอนและวิธีการดำเนินโครงการมีการส่งเสริมการมีส่วนร่วมระหว่าง ผู้รับผิดชอบ
โครงการ /วิทยากร/ผู้เข้าร่วมโครงการ  

    

3. ประเมินผลการดำเนินงาน     
    3.1  ผลการดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้มากน้อยเพียงใด     
    3.2  ผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายเชิงคุณภาพที่กำหนดไว้มากน้อยเพียงใด     
    3.3  ผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายเชิงปริมาณที่กำหนดไว้มากน้อยเพียงใด     

รวม     
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 
สรุปผลการประเมินโดยเฉลี่ย ( ผลรวมทุกช่องหารด้วย 12 )  = 3.84 
       (   √  )  เป็นที่พอใจมาก ( 3.6 – 4.0 )                     (     ) เป็นที่พอใจ ( 2.5 -3.5 ) 
       (     )  ไม่เป็นที่พอใจ  ( 1.5 – 2.4  )   (     ) ไม่เป็นที่พอใจอย่างยิ่ง (ต่ำกว่า1.5) 
 
สรุป:   ผลการประเมินตามเป้าหมาย  ( √  )  บรรลุ                (    ) ไม่บรรลุ 
        
  



 

 

 

 

 

  

ภาคผนวก ค 

คำสั่งและกำหนดการโครงการคุณธรรมนำวิถีพุทธ  
ประจำปีการศึกษา 2563 

 



 

 

 

 
 

 

คำสั่งโรงเรียนบ้านหัวดง 
ที่   ๖๑/๒๕๖๓ 

เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมการทำบุญตักบาตรทุกวันพระ  ประจำปี ๒๕๖๓ 
------------------------------------------------ 

              ด้วยโรงเรียนบ้านหัวดง  ได้จัดกิจกรรมการทำบุญตักบาตรทุกวันพระ   เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้
สืบทอดวัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนา ซึ่งทำให้นักเรียนเกิดความตระหนักเห็นคุณค่าในด้านคุณธรรม 
จริยธรรม  การตักบาตรถือเป็นประเพณีอย่างหนึ่งที่ชาวพุทธปฏิบัติกันมาแต่สมัยพุทธกาล พระภิกษุจะถือ
บาตรออกบิณฑบาตเพ่ือรับอาหารหรือทานอ่ืนๆ  ผู้คนที่มาตักบาตรจะนำของทำทานต่าง ๆ เช่น ข้าว อาหาร 
มาถวายพระ  ถือกันว่าเป็นการสร้างกุศล  เป็นการแผ่ส่วนกุศลส่งถึงญาติผู้ล่วงลับไปแล้ว   วัตถุประสงค์ของ
การตักบาตร นอกจากจะเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการให้ทานเพื่อบูชาคุณแล้ว ยังเป็นการส่งเสริมและบำรุง
พระภิกษุสามเณร ผู้ทรงศีล ทรงธรรม  กิจกรรมทำบุญตักบาตรทุกวันพระ  ในฐานะที่เป็นชาวพุทธที่ดี  อาศัย
อำนาจตามความในมาตรา ๓๙ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ.  
๒๕๔๖ และมาตรา  ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จึงแต่งตั้ง
คณะกรรมการดำเนินงานจัดกิจกรรมการทำบุญตักบาตรทุกวันพระ   ดังนี้ 

๑. ฝ่ายดำเนินการ  พานักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการทำบุญตักบาตรทุกวันพระ    
   ๑.๑  นางสาวอารียา   โพธิเลิศ   ประธานกรรมการ 
   ๑.๒  นางสาวธารทิพย์   ธิมงคล   กรรมการ 
   ๑.๓  นางอรอนงค์      สุวรรณจักร                  กรรมการ 
   ๑.๔  นายภชร        เชื้อเมืองพาน  กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้าที ่  ควบคุม ดูแลนักเรียน  ให้อยู่ในความเรียบร้อยจนบรรลุวัตถุประสงค์ของกิจกรรม 

๒.  ฝ่ายประเมินผล   
   ๒.๒  นางศรีไพร      สุรัตน์                     ประธานกรรมการ 
   ๒.๓  นางสาวธารทิพย์   ธิมงคล             กรรมการ 
   ๒.๔  นางสาวอารียา     โพธิเลิศ           กรรมการและเลขานุการ 

      มีหน้าที ่  ประเมินผล  มีหน้าที่ ประเมินผลการจัดงาน  เพื่อเป็นข้อมูลในการดำเนินงานในปีต่อไป   
 
 
 
 



 

 

 

         ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้ง ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถและมีประสิทธิภาพ โดยคํานึงถึง 
ผลประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นต่อนักเรียนเป็นสําคัญ 

                   ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

                                              สั่ง  ณ  วันที่  ๒  มกราคม  ๒๕๖๓ 

 

    
               (นายสุทธิกิตติ ์  จังหาร) 
                         ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหัวดง 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

กำหนดการการทำบุญตักบาตร (วันพระ) 
ประจำเดือน ธันวาคม 2563 

ที ่ วันที่ ประจำวัน 
1. 8 วันอังคาร 
2. 14 วันจันทร์ 
3. 22 วันอังคาร 
4. 29 วันอังคาร 

 
ประจำเดือน มกราคม  2564 

ที ่ วันที่ ประจำวัน 
1. 6 วันพุธ 
2. 13 วันพุธ 
3. 21 วันพฤหัสบดี 
4. 28 วันพฤหัสบดี 

 
ประจำเดือน กุมภาพันธ์  2564 

ที ่ วันที่ ประจำวัน 
1. 5 วันศุกร์ 
2. 11 วันพฤหัสบดี 
3. 19 วันศุกร์ 
4. 26 วันศุกร์ 

 
ประจำเดือน มีนาคม 2564 

ที ่ วันที่ ประจำวัน 
วันพระ ตรงกับวันเสาร์-อาทิตย์ 

 
ประจำเดือน เมษายน  2564 

ที ่ วันที่ ประจำวัน 
1. 5 วันจันทร์ 
2. 19 วันจันทร์ 
3. 26 วันจันทร์ 

 



 

 

 

 
 
 

 

 

 
 
 

** หมายเหตุ 
- กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

ภาคผนวก ง 

ภาพกิจกรรมโครงการคุณธรรมนำวิถีพุทธ  
ประจำปีการศึกษา 2563 

 



 

 

 

 
 

 
 



 

 

 

 
 

 
 
 



 

 

 

 
 

 
 



 

 

 

 
 

 
 
 
 



 

 

 

 
 

 



 

 

 

 
 

 



 

 

 

 
 

 
 



 

 

 

 
 

 
 



 

 

 

 
 

 
 



 

 

 

 
 

 
 


