
 
 
 
 

บันทึกข้อความ 
 

โรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคม  อ าเภอบรรพตพิสัย  จังหวัดนครสวรรค์  สพม. 42 
ที่  -     วันที่....27.......เดือน.....มีนาคม.......พ.ศ. ......2562..... 
เรื่อง ขออนุมัต ิโครงการ วิถีธรรม วิถีพุทธ แห่งบรรพตพิสัยพิทยาคม 
เรียน ผู้อ านวยการโรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคม 

 

ตามท่ีข้าพเจ้า  นายตระการ  กล้ากสิกิจ กลุ่มบริหารทั่วไป  กลุ่มสาระการเรียนรู้......-......   มีความประสงค์
จะด าเนิน โครงการ วิถีพุทธ วิถีธรรม วิถีไทย แห่งบรรพตพิสัยพิทยาคม ประจ าภาคเรียนที่ 1-2  ปีการศึกษา 
2562 งบประมาณท่ีใช้ไปรวมทั้งสิ้น....... 24,000.-.........บาท รายละเอียดการใช้เงิน ได้แก่ 

 เงินอุดหนุน...................บาท     เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน........24,000.-.................บาท 
 เงินอ่ืนๆ(ระบุ)....................................................................................................................... ..บาท 
พร้อมกันนี้ได้แนบรายละเอียดของโครงการมาเพ่ือประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 
                ลงชื่อ......................................................ผู้ขออนมัุติงาน/โครงการ/กิจกรรม 
                 ( นายตระการ  กล้ากสิกิจ ) 
 

ความเห็นของหัวหน้างานแผนงาน ความเห็นของรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารทั่วไป 
   ควรด าเนินการ  เห็นควรด าเนินการ 
   ควรปรับปรุง(ระบุ)...................................................  ไม่ควรด าเนินการ(ระบุ)........................ ........................... 
          ลงชื่อ......................................... ........................           ลงชื่อ......................................... .......................... 
                        ( นางสาวเพชรรัตน์   คลังฤทธิ์ )                   ( นางสาวปินัชยา  นาคจ ารูญ )  
  
ความเห็นของรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ 
         เห็นควรด าเนินการ 
         ไม่ควรด าเนินการ(ระบุ)....................................................................................................................................  
 
 
              ลงชื่อ................................................................... 
                          (  นางมาลินี   มูระวงษ์  ) 
                          28   มนีาคม  พ.ศ. 2562 

 
                             ความเห็นของผู้อ านวยการโรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคม 
                                อนุมัติ 
                               ไม่อนุมัติ................................................................................................................... ...... 
 
 
 

ลงชื่อ................................................................... 
( นายวิวรรธน์ชัย   พิลึก ) 

                                                         29  มีนาคม  พ.ศ.2562 
 
 



 
โครงการ วิถีธรรม วิถีพุทธ แห่งบรรพตพิสัยพิทยาคม 

แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2562  
โรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคม  จังหวัดนครสวรรค์ 

 
กลุ่มงาน   กลุ่มบริหารทั่วไป    
ชื่อกิจกรรม วิถีธรรม วิถีพุทธ แห่งบรรพตพิสัยพิทยาคม  
ลักษณะโครงการ/กิจกรรม/งาน    ใหม ่    ต่อเนื่อง 
 

Strategic Planning 
ของ สพฐ. 

Strategic Planning 
ของหน่วยงานต้นสังกัด 

Strategic Planning 
ของโรงเรียน 

กลยุทธ์ของ สพฐ. กลยุทธ์ของ สพม. กลยุทธ์หลักข้อที่ 
4 3 3 

มาตรฐาน 
มาตรฐานที่ 1 มาตรฐานที่ 2 มาตรฐานที่ 3 

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ   

1.2 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
1, 2, 3, 4 

 

1. หลักการและเหตุผล/เหตุผลความจ าเป็น 
เด็กและเยาวชนเป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าทั้งทางด้านเศรษฐกิจสังคมและ

ความมั่นคงของชาติในอนาคตเยาวชนที่มีคุณภาพนอกจากจะมีสุขภาพกายสุขภาพจิตและมีสติปัญญาที่ดีแล้วยัง
ต้องมีคุณธรรมจริยธรรมเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญในการด าเนินชีวิตอีกด้วยจึงจะเป็นบุคคลที่เรียกว่าเป็นมนุษย์ที่
สมบูรณ์มีภูมิคุ้มกันยืนหยัดอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 

พระพุทธศาสนาถือเป็นแหล่งรวมหลักธรรมค าสอนต้นแบบและระบบจริยธรรมของสังคมไทย เด็กและ
เยาวชนควรได้รับการศึกษาเรียนรู้ค าสอนทางพระพุทธศาสนาและแนวปฏิบัติของชาวพุทธเพ่ือเตรียมตัวให้พร้อม
ส าหรับการด าเนินชีวิตและบทบาทหน้าที่ที่พึงปฏิบัติในสังคมได้อย่างกลมกลืนภายใต้สถานการณ์ท่ีอาจจะมีทั้งดี
และไม่ดีเกิดขึ้นโดยสามารถแยกแยะชั่วดีและเลือกปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง การพัฒนาจิตแก่เด็กเยาวชนเป็นหน้าที่
ของทุกองค์กรที่จะต้องให้ความส าคัญเป็นอันดับแรกตลอดจนให้การสนับสนุนในการเสริมสร้างเด็กเยาวชนให้เป็น
คนดีเป็นที่ต้องการของสังคม   ให้สามารถด ารงตนในสังคมได้อย่างมีความสุข  

จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว โรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคม ได้ตระหนักและเห็นความส าคัญ จึงได้
จัดตั้งโครงการขึ้น โดยมุ่งหวังให้ผู้เรียนเป็นคน “เก่ง ดี และมีความสุข” เพ่ือให้เด็กและเยาวชนที่ น าธรรมะ  น า
หลักค าสอนที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน คือ การพัฒนากาย โดยการแสดงออกทางกิริยามารยาทชาว
พุทธ  มีพฤติกรรมที่ดีงามเหมาะสม  การพัฒนาศีล  โดยการอยู่ร่วมกับครอบครัวและบุคคลในสังคม ด้วยความ
เกื้อกูลและประกอบอาชีพที่สุจริต การพัฒนาจิต  ให้เป็นจิตที่สมบูรณ์ทั้งคุณภาพจิต  พลังจิตและสุขภาพจิต และ
สุดท้าย  การพัฒนาปัญญา ให้เกิดปัญญาในการรู้จริง รู้เท่าทันทางเจริญทางเสื่อมปัจจัยที่เก่ียวข้อง  รู้วิธีการ
ป้องกัน  รู้วิธีแก้ไขปัญหา  สร้างภูมิต้านทานให้กับตนเองด้วยคุณธรรม ให้เป็นผู้มีชีวิตอยู่อย่างรู้เท่าทันโลก น าพา
ชีวิตสู่ความส าเร็จ  เพ่ือเกื้อกูลแก่ตนเองและประเทศชาติในที่สุด 



2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือให้นักเรียน มีคุณธรรม  จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 

 2.2 เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียน ไดศ้ึกษาเรียนรู้ค าสอนทางพระพุทธศาสนาและแนวปฏิบัติของชาวพุทธ 
เพ่ือพร้อมส าหรับการด าเนินชีวิตที่พึงปฏิบัติในสังคม 

 

3. เป้าหมาย 
 3.1  ด้านปริมาณ 

1)  นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ผ่านเกณฑ์คุณภาพไมน่้อยกว่าร้อยละ 80 
2)  นักเรียนมีผลการประเมินเป็นนักเรียนที่ดีของโรงเรียน ผ่านเกณฑ์คุณภาพไมน่้อยกว่าร้อยละ80 
3)  นักเรียน มีผลการประเมินเป็นลูกท่ีดีของพ่อแม่ ผ่านเกณฑค์ุณภาพไมน่้อยกว่า ร้อยละ 80 
4)  นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ไมน่้อยกว่าร้อยละ 80 

 

3.2 ด้านคุณภาพ 
1) นักเรียน มีคุณธรรม  จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ผ่านเกณฑ์คุณภาพตามที่ 

สถานศึกษาก าหนด 
  2) นักเรียน ได้เรียนรู้ ค าสอนทางพระพุทธศาสนาและแนวปฏิบัติของชาวพุทธ เพ่ือเตรียมตัว              
ให้พร้อมส าหรับการด าเนินชีวิตที่พึงปฏิบัติในสังคม  

 

4. สถานที่ด าเนินการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป อาคาร 2 โรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคม   
5. วิธีการด าเนินการ / ขั้นตอนการด าเนินงาน 
 

ที ่ กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินงาน งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 วางแผน (Plan) 

1.1 ส ารวจและศึกษาสภาพปัจจุบันและปัญหา 
1.2 ประชุมคณะกรรมการและผู้เกี่ยวข้องเพ่ือชี้แจง
ท าความเข้าใจ 
1.3 จัดท าโครงการและขออนุมัติ 
1 .4 แต่ งตั้ งคณะกรรมการผู้ รั บผิ ดชอบในการ
ด าเนินงานตามโครงการ 

- 
พฤษภาคม 

2562 
คณะกรรมการ

ด าเนินงาน 

2 การปฏิบัติ (Do) 
2.1 ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
2.2 จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์และเอกสาร 
2.3 ด าเนินงานตามโครงการ 

24,000.- 
พฤษภาคม62 

– 
มีนาคม 63 

คณะกรรมการ
ด าเนินงาน 

3 การตรวจสอบ (Check) 
3.1 นิเทศ ก ากับ ติดตามและประเมินผล 
3.2 สรุปรายงายผลโครงการ 
3.3 เสนอผลการจัดท าโครงการต่อผู้บังคับบัญชา 
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

- กุมภาพันธ์ -
มีนาคม 2563 

คณะกรรมการ
ด าเนินงาน 

4 การปรับปรุงแก้ไข (Act) 
4.1 น าผลการด าเนินงานมาวิเคราะห์ ปัญหา 
อุปสรรคการท างานเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงงานต่อไป 
4.2 จัดท าโครงการอย่างต่อเนื่อง 

- มีนาคม 2563 คณะกรรมการ
ด าเนินงาน 

รวม 24,000.- ( สองหม่ืนสี่พันบาทถ้วน )   
 



6. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
ใช้งบประมาณ (เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) ทั้งสิ้น 24,000.- ( สองหม่ืนสี่พันบาทถ้วน ) มีรายละเอียด

ค่าใช้จ่ายดังนี้ 
 

หมวดค่าใช้จ่าย  แหล่งที่มา  
ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าครุภัณฑ์ ค่าตอบแทน เงินอุดหนุน เงินกิจกรรม เงิน อื่น ๆ 

- 24,000.- - - - 24,000.- - 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 24,000.- ( สองหม่ืนสี่พันบาทถ้วน )   
 
รายละเอียดกิจกรรม 

กิจกรรม เป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
ภาคเรียนที่ 1 
1. งานวินัยนักเรียน นักเรียน ม.1-6 500.- พ.ค.– ก.ย. 62 ครตูระการ 
2. งานเวรประวัน และกิจกรรมหน้าเสาธง นักเรียน ม.1-6 500.- พ.ค.– ก.ย. 62 ครตูระการ 
3. อบรมคุณธรรมประจ าสัปดาห์ นักเรียน ม.1-6 500- พ.ค.– ก.ย. 62 ครูสุชาดา 
4. ปลูกจิตส านึกการท าดี นักเรียน ม.1-6 500.- พ.ค.– ก.ย. 62 ครูรัตติกาล 
5. ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดใน
สถานศึกษา นักเรียน ม.1-6 1,000.- พ.ค.– ก.ย. 62 ครูผจญ 

6. ป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ 
ไม่พร้อมในวัยเรียน นักเรียน ม.1-6 1,000.- พ.ค.– ก.ย. 62 ครูชนัญชิตา 

7. สวดมนต์หมู่ท านองสรภัญญะ และ
ประกวดมารยาทไทย นักเรียน ม.1-6 1,000.- พ.ค.– ก.ย. 62 ครูขวัญจิต 

8. วันพระในโรงเรียน นักเรียน ม.1-6 500.- พ.ค.– ก.ย. 62 ครูพัชราภา 
9. ค่ายคุณธรรม (กล้าน าคุณธรรม ด้วย
พลังบวร) นักเรียน ม.1-6 3,000.- พ.ค.– ก.ย. 62 ครูปินัชยา 

10. จิตอาสา สภานักเรียน นักเรียน ม.1-6 1,500.- พ.ค.– ก.ย. 62 ครูศิริลักษณ์ 
11. ปลูกใจเยาวชน คนรักษ์สิ่งแวดล้อม นักเรียน ม.1-6 1,000.- พ.ค.– ก.ย. 62 ครูสุดารัตน์ 
12. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ คู่คุณธรรม นักเรียน ม.1-6 1,000.- พ.ค.– ก.ย. 62 ครปูินัชยา 

รวมภาคเรียนที่ 1  12,000.- (หนึ่งหม่ืนสองพันบาทถ้วน) 
ภาคเรียนที่ 2 
1. งานวินัยนักเรียน นักเรียน ม.1-6 500.- พ.ย.62- มี.ค.63 ครูตระการ 
2. งานเวรประวัน และกิจกรรมหน้าเสาธง นักเรียน ม.1-6 500.- พ.ย.62- มี.ค.63 ครูตระการ 
3. อบรมคุณธรรมประจ าสัปดาห์ นักเรียน ม.1-6 500- พ.ย.62- มี.ค.63 ครูสุชาดา 
4. ปลูกจิตส านึกการท าดี นักเรียน ม.1-6 500.- พ.ย.62- มี.ค.63 ครูรัตติกาล 
5. ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดใน
สถานศึกษา นักเรียน ม.1-6 1,000.- พ.ย.62- มี.ค.63 ครูผจญ 

6. ป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ 
ไม่พร้อมในวัยเรียน นักเรียน ม.1-6 1,000.- พ.ย.62- มี.ค.63 ครูชนัญชิตา 

7. สวดมนต์หมู่ท านองสรภัญญะ และ
ประกวดมารยาทไทย นักเรียน ม.1-6 1,000.- พ.ย.62- มี.ค.63 ครูขวัญจิต 

8. วันพระในโรงเรียน นักเรียน ม.1-6 500.- พ.ย.62- มี.ค.63 ครูพัชราภา 
9. ค่ายคุณธรรม (กล้าน าคุณธรรม ด้วย
พลังบวร) นักเรียน ม.1-6 3,000.- พ.ย.62- มี.ค.63 ครูปินัชยา 

10. จิตอาสา สภานักเรียน นักเรียน ม.1-6 1,500.- พ.ย.62- มี.ค.63 ครูศิริลักษณ์ 



11. ปลูกใจเยาวชน คนรักษ์สิ่งแวดล้อม นักเรียน ม.1-6 1,000.- พ.ย.62- มี.ค.63 ครูสุดารัตน์ 
12. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ คู่คุณธรรม นักเรียน ม.1-6 1,000.- พ.ย.62- มี.ค.63 ครูปินัชยา 

รวมภาคเรียนที่ 2  12,000.- (หนึ่งหม่ืนสองพันบาทถ้วน) 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 24,000.- ( สองหม่ืนสี่พันบาทถ้วน )   

 
รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อ / จัดจ้างตามจ านวนเงินที่แท้จริง 

ที ่ กิจกรรม งบประมาณ 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 

1 งานวินัยนักเรียน 
-  แฟ้มและไส้แฟ้มส าหรับเก็บข้อมูล 
-  สื่อการประชาสัมพันธ์การแต่งกายท่ีถูกระเบียบ 
-  ปัตตาเลี่ยนส าหรับตัดผมนักเรียน 
-  น้ ามันส าหรับหยอดปัตตาเลี่ยน 
-  หวีแบบหนา – บาง 
-  กรรไกร 
-  ตู้ส าหรับเก็บเอกสาร 
-  เก้าอ้ี/โซฟาส าหรับรับรองผู้ติดต่อ 
-  กรรไกรตัดเล็บ 
-  กระดาษ A4 70  แกรม  1 กล่อง 
-  ไม้กวาดทางมะพร้าว (ส าหรับการบ าเพ็ญประโยชน์) 

- - 1,000.- 1,000.- 

2 งานเวรประวัน และกิจกรรมหน้าเสาธง 
-  แฟ้มและไส้แฟ้มส าหรับเก็บข้อมูล 
-  กระดาษ A4 70  แกรม  1 กล่อง 
-  แฟ้มสนาม 

- - 1,000.- 1,000.- 

3 อบรมคุณธรรมรายสัปดาห์ 
- กระดาษ A4 70  แกรม  1 กล่อง 
- ตลับหมึก HP1102 1 ตลับ 
- ดอกไม้ ธูปเทียน ส าหรับบูชาพระ 
- พานดอกไม้แห้ง 
- ป้ายไวนิล 
- น้ าดื่มส าหรับกิจกรรม 
- ของที่ระลึกส าหรับวิทยากร 
- อาหารและเครื่องดื่มส าหรับวิทยากร 
- ถ่านไฟฉายส าหรับไมค์ลอย 

- - 1,000.- 1,000.- 

4 ปลูกจิตส านึกการท าดี  
   -  A4 70  แกรม  1 กล่อง 

- ตลับหมึก HP1102 2ตลับ 
- กระดาษปกคละสี 
- สันรูด 
- แผ่นใสรองปก 
- แฟ้ม 
- ไส้แฟ้ม 
- โล ่

  -    กรอบเกียรติบัตร 

- - 1,000.- 1,000.- 

 
 
 
 



รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อ / จัดจ้างตามจ านวนเงินที่แท้จริง 

ที ่ กิจกรรม งบประมาณ 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 

5 ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา  
- ชุดตรวจสารเสพติดในปัสสาวะ 
- ของตอบแทนวิทยากร 
- ป้ายไวนิล 
- ขนมเบรก-อาหารกลางวัน 

-  เกียรติบัตร 

- - 2,000.- 2,000.- 

6 ป้องกันและแก้ ไขปัญหาการตั้ งครรภ์ ไม่พร้อม                            
ในวัยเรียน 

- ของตอบแทนวิทยากร 
- ชุดตรวจสารเสพติดในปัสสาวะ 
- ป้ายไวนิล 
- ขนมเบรก-อาหารกลางวัน 
- เกียรติบัตร 

- - 2,000.- 2,000.- 

7 สวดมนต์หมู่ท านองสรภัญญะ และประกวด 
มารยาทไทย 

- A4 70  แกรม  1 กล่อง 
- ดอกไม้ ธูปเทียน ส าหรับบูชาพระ 
- ถ่านไฟฉายส าหรับไมค์ลอย 
- เกียรติบัตร 
- ป้ายไวนิล 

- - 2,000.- 2,000.- 

8 วันพระในโรงเรียน 
- A4 70  แกรม  1 กล่อง 
- ป้ายไวนิล 
- ดอกไม้ ธูปเทียน ส าหรับบูชาพระ 
- ถ่านไฟฉายส าหรับไมค์ลอย 

- - 1,000.- 1,000.- 

9 ค่ายคุณธรรม (กล้าน าคุณธรรม ด้วยพลังบวร) 
- กระดาษ A4 70  แกรม  1 กล่อง 
- ดอกไม้ ธูปเทียน ส าหรับบูชาพระ 
- ป้ายไวนิล 
- น้ าดื่มส าหรับกิจกรรม 
- ของที่ระลึกส าหรับวิทยากร 
- อาหารและเครื่องดื่มส าหรับวิทยากร 
- ถ่านไฟฉายส าหรับไมค์ลอย 
- ตลับหมึก HP1102 1 ตลับ 

- - 6,000.- 6,000.- 

  



ที ่ กิจกรรม งบประมาณ 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 

10 จิตอาสา สภานักเรียน 
  -  กระดาษหน้าขาวหลังเทา 
  -  กระดาษโปสเตอร์สี 
  -  เกียรติบัตร 
  -  ปากกาเคมี 
  -  กาวลาเท็กซ์ 
  -  กาว 2 หน้า (แบบบาง) 
  -  ป้ายไวนิล/ประชาสัมพันธ์ 
  -  อุปกรณ์จัดบอร์ดสภานักเรียน 
  -  อุปกรณ์ท าความสะอาด 
  -  กระดาษ A4 70 แกรม 2 กล่อง 
  -  ตลับหมึก HP1102 1 ตลับ 

- - 3,000.- 3,000.- 

11 ปลูกใจเยาวชน คนรักษ์สิ่งแวดล้อม 
  -  กระดาษหน้าขาวหลังเทา 
  -  กระดาษโปสเตอร์สี 
  -  เกียรติบัตร 
  -  ปากกาเคมี 
  -  กาวลาเท็กซ์ 
  -  กาว 2 หน้า (แบบบาง) 
  -  ป้ายไวนิล/ประชาสัมพันธ์ 
  -  อุปกรณ์ท าความสะอาด 
  -  กระดาษ A4 70 แกรม 2 กล่อง 
  -  ตลับหมึก HP1102 1 ตลับ 

- - 2,000.- 2,000.- 

12 พัฒนาแหล่งเรียนรู้ คู่คุณธรรม 
- ป้ายอะคริลิก 
- อุปกรณ์เจาะรู และติดตั้งป้าย 

- - 2,000.- 2,000.- 

 
7. ตัวบ่งชี้ท่ี  (ระบุเป็นค่าร้อยละ) 

7.1 นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์  ผ่านเกณฑ์คุณภาพไมน่้อยกว่าร้อยละ 80 
7.2 นักเรียนมีผลการประเมินเป็นนักเรียนที่ดีของโรงเรียน ผ่านเกณฑ์คุณภาพไมน่้อยกว่าร้อยละ80 
7.3 นักเรียน มีผลการประเมินเป็นลูกท่ีดีของพ่อแม่ ผ่านเกณฑค์ุณภาพไมน่้อยกว่า ร้อยละ 80 
7.4 นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมไมน่้อยกว่าร้อยละ 80 

 

8.  การประเมินผล 
ตัวบ่งชี้สภาพความส าเร็จของโครงการ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัด 

เป้าหมาย/ผลผลิต 
ด้านคุณภาพ 
1)  นักเรียน มีคุณธรรม  จริยธรรม และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ผ่านเกณฑ์
คุณภาพตามที่สถานศึกษาก าหนด 

การประเมินต่าง ๆ  แบบประเมินต่าง ๆ 

2) นักเรียน ได้เรียนรู้ค าสอนทาง
พระพุทธศาสนาและแนวปฏิบัติของชาว
พุทธเพื่อเตรียมตัวให้พร้อมส าหรับการ
ด าเนินชีวิตที่พึงปฏิบัติในสังคม 

สอบถามความคิดเห็นของ
นักเรียนในการเข้าร่วม

กิจกรรม 
แบบสอบถาม 



8.  การประเมินผล 
ตัวบ่งชี้สภาพความส าเร็จของโครงการ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัด 

เป้าหมาย/ผลผลิต 
ด้านปริมาณ 
1) นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์   
ผ่านเกณฑ์คุณภาพไมน่้อยกว่าร้อยละ 80 

ประเมินคุณลักษณะ                 
อันประสงค์ 

แบบประเมินคุณลักษณะอัน
ประสงค์ 

2) นักเรียนมีผลการประเมินเป็นนักเรียนที่ดี
ของโรงเรียน ผ่านเกณฑ์คุณภาพไมน่้อยกว่า
ร้อยละ  80 

ประเมินการเป็นนักเรียน 
ที่ดีของโรงเรียน 

แบบประเมินการเป็นนักเรียน 
ที่ดีของโรงเรียน 

3)  นักเรียน มีผลการประเมินเป็นลูกท่ีดีของ
พ่อแม่ ผ่านเกณฑค์ุณภาพไม่น้อยกว่า                      
ร้อยละ 80 

ประเมินการเป็นลูกท่ีดี 
ของพ่อแม่ 

แบบประเมินการเป็นลูกที่ดี 
ของพ่อแม่ 

4)  นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรมไมน่้อยกว่าร้อยละ 80 แจงนับจ านวนนักเรียน แบบเช็คชื่อนักเรียน 

 
 
9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

9.1 นักเรียน มีคุณธรรม  จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่สถานศึกษาก าหนด 
9.2 นักเรียน ไดศ้ึกษาเรียนรู้ค าสอนทางพระพุทธศาสนาและแนวปฏิบัติของชาวพุทธเพ่ือพร้อมส าหรับ 

การด าเนินชีวิตที่พึงปฏิบัติในสังคม  
 
 
10.  การก ากับติดตาม 
    1) นิเทศ ตรวจสอบผลการด าเนินงาน  
    2) การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
    3) สรุปและรายงานผลการปฏิบัติงาน 

     
 

ลงชื่อ ........................................................ ผู้เสนอโครงการ 
                  ( นายตระการ    กล้ากสิกิจ ) 
            ต าแหน่ง  ครชู านาญการพิเศษ 
 
 
ความคิดเห็นรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารทั่วไป 
 

 
 
 
     ลงชื่อ ........................................................ ผู้เห็นชอบโครงการ  
                         ( นางสาวปินัชยา  นาคจ ารูญ ) 
         ครู ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารทั่วไป 
 

 
 
 



 
 
ความเห็นของรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ 
 
 

 
     ลงชื่อ ........................................................ ผู้เห็นชอบโครงการ  
                             ( นางมาลินี  มูระวงษ ์) 
            ครู ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ 
 
 

ความเห็นของผู้อ านวยการโรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคม 
 
 

 

ผลการพิจารณา       งบประมาณที่ได้รับ 
 อนุมัติกิจกรรม/ โครงการ    เต็มจ านวน 
………………………………………………………………   ไม่เต็มจ านวน 
……………………………………………………………… 
 ไม่อนุมัติกิจกรรม/ โครงการ      
………………………………………………………………. 
………………………………………………………………. 

 
     ลงชื่อ ..........................................................  
                           ( นายวิวรรธน์ชัย  พิลึก) 
                        ผู้อ านวยการโรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคม 
 

 
 
 


