
โครงการ    สวมชุดขาวทุกวันพระ...รักษาศีล 
แผนงาน     ท่ัวไป 
สนองกลยุทธ ์  สพฐ. ข้อ 3 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายพรศักดิ์  อุปการดี ต าแหน่ง ครูช านาญการ 
ระยะเวลาด าเนินการ ตลอดปกีารศึกษา 2562 

1.หลักการและเหตุผล 

 โรงเรียนระวิราษฎร์บ ารุง สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานจังหวัดระนอง  เป็นโรงเรียน
วิถีพุทธ โรงเรียนระวิราษฎร์บ ารุง เห็นความส าคัญของพระพุทธศาสนา จึงปฏิบัติตามแนววิถีพุทธ เพื่อให้ ผู้บริหาร 
คณะครู บุคลากรและนักเรียน ได้ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างในด้านคุณธรรม จริยธรรม การปฏิบัติตนดี การแต่งกาย
ดี ท าให้เป็นที่ประจักษ์ของชุมชน และเห็นคุณค่าของศีลธรรม ตามหลักธรรมของศาสนา ท่ีมุ่งสอนให้ทุกคนเป็นคน
ดี ละเว้นการท าความช่ัว จึงได้ด าเนินการจัดท าโครงการสวมชุดขาวทุกวันพระ...รักษาศีล เป็นการปลูกจิตส านึกใน
การ คิดดี พูดดี ท าดี ซึ่งเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้โรงเรียนน าหลักธรรมสู่การปฏิบัติกับนักเรียนมากขึ้น ทาง
โรงเรียนระวิราษฎร์บ ารุงจึงได้จัดท ำโครงกำรนี้ขึ้น 

2.วัตถุประสงค์    
 เพื่อให้ ผู้บริหาร คณะครู บุคลากรและนักเรียน ได้ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างในด้านคุณธรรม จริยธรรม 
การปฏิบัติตนดี การแต่งกายดี ท าให้เป็นที่ประจักษ์ของชุมชน 
๓.  เป้าหมาย   
 เชิงปริมาณ  

   ผู้บริหาร คณะครู บุคลากรและนักเรียน ของโรงเรียนระวิราษฎร์บ ารุง สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐานจังหวัดระนอง  มีจิตส านึกในการ คิดดี พูดดี ท าดี 

เชิงคุณภาพ 
   ผู้บริหาร คณะครู บุคลากรและนักเรียน ของโรงเรียนระวิราษฎร์บ ารุง สังกัดส านักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพื้นฐานจังหวัดระนอง เป็นแบบอย่างในด้านคุณธรรม จริยธรรม การปฏิบัติตนดี การแต่งกายดี ท าให้
เป็นท่ีประจักษ์ของชุมชน  
4.กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินการ 
 ขั้นตอนการด าเนินการ 
 1.ประชุม 
 2.มอบหมายผู้รับผิดชอบ 
 3.แจ้งให้ทุกคนในสถานศึกษาทราบในการสวมชุดขาวในทุกวันพระ 
 4.ประเมินผล 



5.สถานทีแ่ละระยะเวลาในการด าเนินงาน 
 สถานที่ในการด าเนินงาน 

   โรงเรียนระวิราษฎร์บ ารุง 
ระยะเวลาในการด าเนินงาน 
   1 มกราคม 2562-31 ธันวาคม 2562 

6.งบประมาณ 
 - 

7.การประเมินผล 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือเครื่องใช้ 

ร้อยละ 100 ของผู้บริหาร คณะครู 
บุคลากรและนักเรียน เข้าร่วมสวม
ชุดขาวในทุกวันพระและปฏิบัติตน
เป็นแบบอย่าง ในด้าน คุณธรรม 
จริยธรรม การปฏิบัติตนดี การแต่ง
กายดี ท าให้ เป็น ท่ีประจักษ์ของ
ชุมชน  

- ป ร ะ เ มิ น ค ว า ม ร่ ว ม มื อ ข อ ง   
ผู้บริหาร คณะครู  บุคลากรและ
นักเรียน ในการสวมชุดขาวในทุกวัน
พระ 
- นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม รัก
การเรียนรู้ รักการท างานร่วมกัน 

- การสังเกต 

8.ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ผู้บริหาร คณะครู บุคลากรและนักเรียน ได้ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างในด้านคุณธรรม จริยธรรม การปฏิบัติ
ตนดี การแต่งกายดี ท าให้เป็นที่ประจักษ์ของชุมชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบรายงานผลการด าเนินการของ “โครงการสวมชุดขาวทุกวันพระ...รักษาศีล” 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจังหวัดระนอง   

โรงเรียนระวิราษฎร์บ ารุง ต าบลบางพระเหนือ อ าเภอละอุน่ จังหวัดระนอง 
1.ข้อมูลพื้นฐาน 
 1) ครูผู้รับผิดชอบโครงการ นายพรศักดิ์  อุปการดี  
 2) ผู้บริหาร คณะครู บุคลากรและนักเรียน สวมชุดขาวทุกวันพระ จ านวน 183 คน 
(ข้อมูล ณ 27 มิถุนายน 2559) 

ข้อมูล 
ครูทั้งหมด 

ข้อมูล 
บุคลากรทางการศึกษา 

ข้อมูล 
นักเรียนท้ังหมด 

ความร่วมมือในการ 
สวมชุดขาวทุกวันพระ 

ร้อยละ 

12 คน 3 คน 168 คน ทุกคนให้ความร่วมมือ
ในการสวมชุดขาวทุก
วันพระ 

100% 

2.ข้อมูลผลการด าเนินงาน 
 1) ช่ือโครงการ/กิจกรรม 

โครงการสวมชุดขาวทุกวันพระ...รักษาศีล 
2) วัตถุประสงค์    

 เพื่อให้ ผู้บริหาร คณะครู บุคลากรและนักเรียน ได้ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างในด้านคุณธรรม จริยธรรม 
การปฏิบัติตนดี การแต่งกายดี ท าให้เป็นที่ประจักษ์ของชุมชน 
3.เป้าหมายความส าเร็จ 
  เชิงปริมาณ 

     ผู้บริหาร คณะครู บุคลากรและนักเรียน ของโรงเรียนระวิราษฎร์บ ารุง สังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานจังหวัดระนอง  มีจิตส านึกในการ คิดดี พูดดี ท าดี 
  เชิงคุณภาพ 

     ผู้บริหาร คณะครู บุคลากรและนักเรียน  ของโรงเรียนระวิราษฎร์บ ารุง สังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานจังหวัดระนอง เป็นแบบอย่างในด้านคุณธรรม จริยธรรม การปฏิบัติ
ตนดี การแต่งกายดี ท าให้เป็นที่ประจักษ์ของชุมชน  
4.วิธีการด าเนินงาน 

   1.ประชุม 
    2.มอบหมายผู้รับผิดชอบ 
    3.แจ้งให้ทุกคนในสถานศึกษาทราบในการสวมชุดขาวในทุกวันพระ 
    4.ประเมินผล 



5.ผลการด าเนินงาน 
    1.ผู้บริหาร คณะครู บุคลากรและนักเรียน ของโรงเรียนระวิราษฎร์บ ารุง สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐานจังหวัดระนองทุกคนให้ความร่วมมือในการสวมชุดขาวทุกวันพระ...รักษาศีล 
    2.ผู้บริหาร คณะครู บุคลากรและนักเรียน ได้ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างในด้านคุณธรรม จริยธรรม การ
ปฏิบัติตนดี การแต่งกายดี ท าให้เป็นที่ประจักษ์ของชุมชน 
6.ระยะเวลาด าเนินงาน 
    1 มกราคม 2562- 31 ธันวาคม 2562  
7.ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ/ความคิดเห็นเพิ่มเติม 
    ไม่มี 
8.ภาพกิจกรรม 
 

 
  
  

 
 

 

 

ภาพที่ 1 “โครงการสวมชุดขาวทุกวันพระ...รักษาศีล” 

 
 

 

 

 

 

ภาพที่ 2 “โครงการสวมชุดขาวทุกวันพระ...รักษาศีล” 



โครงการ    วิถีพุทธ 
แผนงาน     ท่ัวไป 
สนองกลยุทธ ์  สพฐ. ข้อ 3 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายพรศักดิ์  อุปการดี ต าแหน่ง ครูช านาญการ 
ระยะเวลาด าเนินการ ตลอดปกีารศึกษา 2562 

1.หลักการและเหตุผล 

 โรงเรียนระวิราษฎร์บ ารุง สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานจังหวัดระนอง  เป็นโรงเรียน
วิถีพุทธ โรงเรียนระวิราษฎร์บ ารุง เห็นความส าคัญของพระพุทธศาสนา จึงปฏิบัติตามแนววิถีพุทธ เพื่อให้ ผู้บริหาร 
คณะครู บุคลากรและนักเรียน ได้ปฏิบั ติตนเป็นแบบอย่างในด้านคุณธรรม จริยธรรม  การปฏิบั ติตนดี 
เนื่องจาก สังคมในปัจจุบันของมนุษย์ทุกวันนี้เต็มไปด้วยการแข่งขัน   ขาดความเอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่เน้นหนักการพัฒนา
ความเจริญทางด้านวัตถุ  ขาดการพัฒนาทางด้านจิตใจ  จึงส่งผลให้ปัญหาสังคมเกิดขึ้นท่ัวทุกหนแห่งและมี
แนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ  ดังข่าวคราวท่ีปรากฏตามส่ือต่าง ๆ  ซึ่งสาเหตุของส่ิงเหล่านี้มาจากมนุษย์ลืมพัฒนา
ทางด้านจิตใจของตนเอง  มนุษย์ขาดคุณธรรม  จริยธรรมซึ่งเป็นแนวปฏิบัติในการด าเนินชีวิตประจ าวัน ดังนั้นทาง
โรงเรียนระวิราษฎร์บ ารุงจึงได้จัดท ำโครงกำรนี้ขึ้น 
2.วัตถุประสงค์    
 เพื่อให้ ผู้บริหาร คณะครู บุคลากรและนักเรียน ได้ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างในด้านคุณธรรม จริยธรรม 
การปฏิบัติตนดี มีความเอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่เน้นหนักการพัฒนาทางด้านจิตใจ ท าให้เป็นที่ประจักษ์ของชุมชน 
๓.  เป้าหมาย   
 เชิงปริมาณ  

   ผู้บริหาร คณะครู บุคลากรและนักเรียน ของโรงเรียนระวิราษฎร์บ ารุง สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐานจังหวัดระนอง  มีจิตส านึกในการ คิดดี พูดดี ท าดี 

เชิงคุณภาพ 
   ผู้บริหาร คณะครู บุคลากรและนักเรียน ของโรงเรียนระวิราษฎร์บ ารุง สังกัดส านักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพื้นฐานจังหวัดระนอง เป็นแบบอย่างในด้านคุณธรรม จริยธรรม การปฏิบัติตนดี ท าให้เป็นท่ีประจักษ์
ของชุมชน  
4.กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินการ 
 ขั้นตอนการด าเนินการ 
 1.ประชุม 
 2.มอบหมายผู้รับผิดชอบ 
 3.แจ้งให้ทุกคนในสถานศึกษาทราบในการร่วมพิธีทางพระพุทธศาสนา 



4.ประเมินผล 
5.สถานทีแ่ละระยะเวลาในการด าเนินงาน 
 สถานที่ในการด าเนินงาน 

   วัดระวิมงคลธรรม หมู่ท่ี 5 ต าบลบางพระเหนือ อ าเภอละอุ่น จังหวัดระนอง 
ระยะเวลาในการด าเนินงาน 
   1 มกราคม 2559-31 ธันวาคม 2562 

6.งบประมาณ 
 - 

7.การประเมินผล 
7.1 เคร่ืองมือ 

               - แบบสังเกตพฤติกรรม 

               - ร้อยละ 90 นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมวันส าคัญต่างๆ 

           7.2 วิธีวัด 

               - การสังเกตพฤติกรรม 

               - การสวดมนต์ของนักเรียน 

8.ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ผู้บริหาร คณะครู บุคลากรและนักเรียน ได้ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างในด้านคุณธรรม จริยธรรม  มีความ
เอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่เน้นหนักการพัฒนาทางด้านจิตใจ ท าให้เป็นที่ประจักษ์ของชุมชน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบรายงานผลการด าเนินการของ “วิถีพุทธ” 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจังหวัดระนอง   

โรงเรียนระวิราษฎร์บ ารุง ต าบลบางพระเหนือ อ าเภอละอุน่ จังหวัดระนอง 
 

1.ข้อมูลพื้นฐาน 
 1) ครูผู้รับผิดชอบโครงการ นายพรศักดิ์  อุปการดี  
 2) ผู้บริหาร คณะครู บุคลากรและนักเรียน ร่วมพิธีทางพระพุทธศาสนา จ านวน 183 คน 
(ข้อมูล ณ 27 มิถุนายน 2559) 

ข้อมูล 
ครูทั้งหมด 

ข้อมูล 
บุคลากรทางการศึกษา 

ข้อมูล 
นักเรียนท้ังหมด 

ความร่วมมือในการ 
เข้าร่วมพิธี

พระพุทธศาสนา 

ร้อยละ 

12 คน 3 คน 168 คน ทุกคนให้ความร่วมมือ
ใ น ก า ร เ ข้ า ร่ ว ม พิ ธี
พระพุทธศาสนา 

100% 

2.ข้อมูลผลการด าเนินงาน 
 1) ช่ือโครงการ/กิจกรรม 

โครงการวิถีพุทธ 
2) วัตถุประสงค์    

  เพื่อให้ ผู้บริหาร คณะครู บุคลากรและนักเรียน ได้ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างในด้านคุณธรรม 
จริยธรรม การปฏิบัติตนดี มีความเอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่เน้นหนักการพัฒนาทางด้านจิตใจ ท าให้เป็นที่ประจักษ์ของชุมชน 
3.เป้าหมายความส าเร็จ 
 เชิงปริมาณ 

     ผู้บริหาร คณะครู บุคลากรและนักเรียน ของโรงเรียนระวิราษฎร์บ ารุง สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐานจังหวัดระนอง  มีจิตส านึกในการ คิดดี พูดดี ท าดี 
 เชิงคุณภาพ 

     ผู้บริหาร คณะครู บุคลากรและนักเรียน ของโรงเรียนระวิราษฎร์บ ารุง สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐานจังหวัดระนอง เป็นแบบอย่างในด้านคุณธรรม จริยธรรม การปฏิบัติตนดี ท าให้เป็นท่ีประจักษ์
ของชุมชน  
4.วิธีการด าเนินงาน 

   1.ประชุม 
    2.มอบหมายผู้รับผิดชอบ 
    3.แจ้งให้ทุกคนในสถานศึกษาทราบในการสวมชุดขาวในทุกวันพระ 



    4.ประเมินผล 
5.ผลการด าเนินงาน 
    1.ผู้บริหาร คณะครู บุคลากรและนักเรียน ของโรงเรียนระวิราษฎร์บ ารุง สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐานจังหวัดระนองทุกคนให้ความร่วมมือในการสวมชุดขาวทุกวันพระ...รักษาศีล 
    2.ผู้บริหาร คณะครู บุคลากรและนักเรียน ได้ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างในด้านคุณธรรม จริยธรรม      
การปฏิบัติตนดี ท าให้เป็นที่ประจักษ์ของชุมชน 
6.ระยะเวลาด าเนินงาน 
    1 มกราคม 2559 - 31 ธันวาคม 2562  
7.ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ/ความคิดเห็นเพิ่มเติม 
    ไม่มี 
8.ภาพกิจกรรม 
 
 

 
 

 

 

 

ภาพที่ 3 ข้าราชการและนักเรียนร่วมกิจกรรม...ทอดกฐินสามัคคี ณ วัดระวิมงคลธรรม 12 พฤศจิกายน2559 
 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4 ข้าราชการครูและนักเรียนร่วมกิจกรรม...วันมาฆบูชา ณ วัดระวิมงคลธรรม วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560   



 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 5 ข้าราชการครูและนักเรียนร่วมกิจกรรม...ธรรมมะสุดสัปดาห์ วันที่ 22 มิถุนายน 2561 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 6 ข้าราชการครูและนักเรียนร่วมกิจกรรม...โครงการฝึกอบรมและปฏิบัติธรรมครอบครัวอบอุ่น
ด้วยพระธรรม30 สิงหาคม 2562 


