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รายงานกิจกรรม 

สถานศึกษาวิถีพุทธชั้นน า  รุ่นที่ ๑๑ 
ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

 
 

ของ 
โรงเรียนบ้านแซะ 

 
หมู่ที่ ๖  ต าบลสะกอม  อ าเภอเทพา  จังหวดัสงขลา 

 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลาเขต ๓ 

ต าบลคลองทราย  อ าเภอนาทวี  จังหวัดสงขลา 
 

สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 
 
 
 
 
 



รายงานกิจกรรม 
สถานศึกษาวิถีพุทธชั้นน า  รุ่นที่ ๑๑  สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ปีการศึกษา ๑๕๖๓ 
..................................................................................................... 

 โรงเรียนบ้านแซะ ที่ตั้ง หมู่ที่ ๖  ต าบลสะกอม  อ าเภอเทพา  จังหวัดสงขลา สังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๓  เปิดสอนระดับชั้นก่อนประถมศึกษาถึงระดับชั้นประถมศึกษา 
ปีที่ ๖ ในเนื้อที่ ๑๓ ไร่ ๑ งาน ๓๐ ตารางวา เขตพ้ืนที่บริการ ๑ หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ ๖ ต าบลสะกอม  
อ าเภอเทพา  จังหวัดสงขลา   
 โรงเรียนบ้านแซะเป็นโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในเขตพ้ืนที่สามจังหวัดชายแดนใต้ที่ล้อมรอบไปด้วยชุมชนที่
นับถือศาสนาอิสลามเป็นส่วนใหญ่ แต่โอกาสของโรงเรียนบ้านแซะคือชุมชนในเขตบริการของโรงเรียนเป็น
ชุมชนที่นับถือศาสนาพุทธร้อยละร้อย ท าให้จุดเด่นของโรงเรียนคือโรงเรียนเป็นโรงเรียนต้นแบบคุณธรรม
ชั้นน า และเป็นโรงเรียนที่จัดกิจกรรมที่เน้นด้านคุณธรรมจริยธรรมให้กับนักเรียนมาโดยตลอดประกอบกับ
โรงเรียนอยู่ติดกับวัดท าให้การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมเป็นไปด้วยดีและเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการ
เรียนการสอนให้กับครูและบุคลากรท าให้เกิดประสิทธิผลด้านการเรียนอย่างสูงกับผู้เรียน และส่งผลต่อการพัฒนา
ในทุกรูปแบบทั้งด้านคุณธรรม จริยธรรม ชีวิตความเป็นอยู่ โดยโรงเรียนจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณธรรมให้กับนักเรียน 
เช่น เข้าร่วมโครงการ เด็กดี V-Star  โครงการค่ายคุณธรรมของหน่วยงานต่าง  ๆเป็นต้น และจัดกิจกรรมให้กับนักเรียน
ในโรงเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล ๑  ซึ่งเป็นพ้ืนฐานการสร้างคุณธรรม เพ่ือพัฒนาไปสู่เยาวชนที่ดีและเชื่อมโยงไปถึง
คุณภาพของคนในชุมชนและประเทศชาติต่อไป 
 จากการที่โรงเรียนจัดการศึกษาที่ใช้โครงการด้านคุณธรรมเข้ามาเป็นโครงการและกิจกรรมเด่นของโรงเรียน 
โดยตลอดท าให้โรงเรียนเป็นจุดศูนย์กลางในการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่นจนได้รับการยอมรับจาก
ผู้ปกครอง ชุมชนและหน่วยงานงานต่างๆ เป็นอย่างดี อาทิ ได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนคุณธรรมชั้นน าจากเขตพ้ืนที่
การศึกษา มีการถ่ายท าวีดีทัศน์กฐินสัมฤทธิ์ เด็กดี V-Star  และรายการ The  Patern ชุมชนต้นแบบจากชมรม 
พุทธศาสตร์สากลและน าเผยแพร่สู่สาธรณะชน และจุดที่ประสบความส าเร็จสูงสุดของโรงเรียนและเป็นที่ภาคภูมิใจ
ของครู/บุคลากรและชุมชน คือ ลูกๆ นักเรียนของโรงเรียนเป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับ
ครอบครัว ชุมชนและสังคมและสามารถอยู่ร่วมในสังคมได้อย่างมีความสุข    

โครงการ/กิจกรรม 
โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   
    ๑. กิจกรรมค่ายอบรมคุณธรรม จริยธรรม 
        วัตถุประสงค์ 

๑. เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจหลักธรรมของศาสนา สร้างจิตส านึกท่ีดีงาม มีศาสนาเป็น 
เครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ 

๒. เพ่ือให้นักเรียนน าหลักธรรมมาใช้เป็นแนวปฏิบัติในชีวิตประจ าวันได้ 
๓. เพ่ือให้นักเรียนสามารถด าเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างสงบสุข และเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้อื่นใน 

ด้านความอดทน ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ กตัญญู รู้วินัย ห่างไกลอบายมุข 
        เป้าหมาย 

- นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ ทุกคน 
       ผลการด าเนินงานเชิงคุณภาพ  
          - นักเรียนร้อยละ ๑๐๐ ที่ผ่านการเข้าค่ายแล้วเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปในทางที่ดี มีสัมมาคารวะ 
มีวินัย มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ต่อสังคม และมีสภาพจิตใจที่ดีขึ้น 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒. กิจกรรมเข้าวัดวันพระ 
      วัตถุประสงค์ 
               ๑.  เพ่ือนักเรียนรู้จักประเพณี วัฒนธรรมของคนไทยและขัดเกลาจิตใจนักเรียนให้มีความ
อ่อนโยนและมีจิตเมตตา  
               ๒.  เพ่ือให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมกับชุมชนในการจัดกิจกรรมท าบุญตักบาตรในวันพระ           
      เป้าหมาย 
               ๑.  นักเรียนโรงเรียนบ้านแซะ ชั้นอนุบาล ๑-ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ 
               ๒.  ผู้ปกครองชุมชน จ านวน ๑ หมู่บ้าน ได้เข้าร่วมกิจกรรมในวันพระ 
     ผลการด าเนินงานเชิงคุณภาพ  
               ๑.  นักเรียนร้อยละ๑๐๐ ปฏิบัติตนในวันพระได้ถูกต้องเหมาะสม 
               ๒.  โรงเรียนมีกิจกรรมเพ่ืออนุรักษ์วัฒนธรรมอันมีค่าสืบทอดต่อไป 
               ๓.  ผู้ปกครองนักเรียนมีความพึงพอใจ และมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม 

 

 
 



๓. กิจกรรมวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง                
       วัตถุประสงค์โครงการ 
               ๑.  เพ่ือเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพและการด ารงชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
               ๒.  เพ่ือส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน 
               ๓.  เพ่ือปลูกฝังนิสัยรักการท างาน 
       เป้าหมายโครงการ  
                ๑.  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๖ ร้อยละ ๑๐๐ เข้าร่วมโครงการ 
                ๒.  นักเรียนร้อยละ ๙๕ มีทักษะวิชาชีพขั้นพ้ืนฐาน 
      ผลการด าเนินงานเชิงคุณภาพ 
                ๑. นักเรียนร้อยละ๑๐๐ มีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพสุจริต 
                ๒. นักเรียนร้อยละ ๙๐ รู้หลักเศรษฐกิจพอเพียงและถ่ายทอดความรู้สู่ครอบครัว 
                ๓. โรงเรียนและชุมชนมีส่วนร่วมตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 

 



๔. กิจกรรมบันทึกความด ี

            วัตถุประสงค์  
  ๑. เพ่ือส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรมให้กับนักเรียนควบคู่ไปกับการพัฒนาการศึกษา 

             ๒. เพ่ือเป็นแบบอย่างในการท าความดี 
             ๓. เพ่ือสนับสนุนให้นักเรียนท าความดี 

             เป้าหมาย 
                       นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ ร้อยละ ๙๕ ได้ร่วมกิจกรรม 
            ผลการด าเนินงานเชิงคุณภาพ 
                       นักเรียนมีพฤติกรรมที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรมรู้จักคิกวิเคราะห์และน าไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้ 
 

 
 



๕. กิจกรรมวันส าคัญ 
       วัตถุประสงค์ 
            ด้านผลผลิต  
               ๑.  เพ่ือนักเรียนรู้จักประเพณี วัฒนธรรมของคนไทย และบอกวันส าคัญประจ าชาติไทยได้ 
               ๒.  เพ่ือให้นักเรียนปฏิบัติตนในวันส าคัญต่างๆได้ถูกต้อง เหมาะสม 
               ๓.  เพ่ือให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมในวันส าคัญต่างๆเช่น วันแม่ วันส าคัญทาง
ศาสนา    
      เป้าหมาย 
               ๑.  นักเรียนโรงเรียนบ้านแซะ ร้อยละ  ๙๕ บอกวันส าคัญของไทยได้ 
               ๒.  ผู้ปกครองชุมชน จ านวน ๑ หมู่บ้าน ได้เข้าร่วมกิจกรรมในวันส าคัญต่างๆ 
      ผลการด าเนินงานเชิงคุณภาพ 
               ๑.  นักเรียนร้อยละ ๙๕ ปฏิบัติตนในวันส าคัญต่างๆ ได้ถูกต้องเหมาะสม 
               ๒.  โรงเรียนมีกิจกรรมเพ่ืออนุรักษ์วัฒนธรรมอันมีค่าสืบทอดต่อไป 
               ๓.  ผู้ปกครองนักเรียนมีความพึงพอใจ และมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม 

                                     กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชการที่ ๑๐       

                กิจกรรมวันไหว้ครู                                                           กิจกรรมวันแม่ 

                           
 



                  กิจกรรมวันลอยกระทง                                               กิจกรรมวันสาร์ทเดือนสิบ 

                        
                    กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่                                                   กิจกรรมวันเด็ก 

 
กฐินสัมฤทธิ์ เด็กดี V-Star 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 


