
 

 
 

รายงานผลการดำเนินงานโครงการงานพัฒนาส่งเสรมิวินัย                       
คุณธรรม จริยธรรมนักเรียน ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๕                                   

ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ   ๒๕๖๕ 

 
 

  
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
    

 
                                                                  
 

 
 
 
 

โดย 
นางณภคพรณ์ อุปถัมภ์ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 

โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยา 
ตำบลนาหนองทุ่ม   อำเภอแก้งคร้อ   จังหวัดชัยภูม ิ
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ 



 
ส่วนราชการ โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยา   อำเภอแก้งคร้อ  จังหวัดชัยภูมิ 
ที…่………………………………..วันที่  ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ 
เรื่อง  รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการงานพัฒนาส่งเสริมวินัย คุณธรรม จริยธรรมนักเรียน 
 
เรียน   ผู้อำนวยการโรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยา 

    ข้าพเจ้านางณภคพรณ์ อุปถัมภ์ ตำแหน่ง พนักงานราชการ ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับผิดชอบ
โครงการงานพัฒนาส่งเสริมวินัย คุณธรรม จริยธรรมนักเรียน ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2565  
เพ่ือดำเนินการบริหารโครงการ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ คือ 

๑. เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจหลักธรรมของศาสนา  สร้างจิตสำนึกท่ีดีงาม มีศาสนาเป็น
เครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ 

๒. เพ่ือให้นักเรียนนำหลักธรรมมาใช้เป็นแนวปฏิบัติในชีวิตประจำวันได้ 
๓. เพ่ือให้นักเรียนสามารถดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างสงบสุข และเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้อื่น            

ในด้านความอดทน ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ กตัญญู รู้วินัย ห่างไกลอบายมุข 
โดยมีระยะเวลาการดำเนินงานระหว่างเดือน ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕ 

บัดนี้ โครงการงานพัฒนาส่งเสริมวินัย คุณธรรม จริยธรรมนักเรียน ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นเป็นที่
เรียบร้อยแล้ว จึงไดร้ายงานผลตามแบบรายงานการดำเนินงานโครงการ ที่แนบมาข้างต้นนี้ 
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
                   

             ลงชื่อ        ผู้เสนอโครงการ  
                             (นางณภคพรณ์   อุปถัมภ์)                                                                   
                                                                                  ผู้รายงาน 
               
ลงชื่อ      ลงชื่อ 
          (นางนุชนาฎ คุ้มศาสตรา)             (นายณัฏฐพล   ไคขุนทด) 
       หวัหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้                  หวัหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ 
   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 

 

ความเห็นของรองผู้อำนวยการ 
 

..................................................................... ................ 
...................................................................................  

 
  ลงชื่อ  

(นายวุฒิชัย รักหินลาด) 
รองผู้อำนวยการโรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยา 

 

ความเห็นของผู้อำนวยการ 
 

.....................................................................................  
......................................................................................  

 
ลงชื่อ ว่าที่ ร.อ. 

(จีระศักดิ์ แต่งผิว) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยา 

 

บันทึกข้อความ 



 
คำนำ 

 

 รายงานการดำเนินงานโครงการงานพัฒนาส่งเสริมวินัย คุณธรรม จริยธรรมนักเรียน จัดทำขึ้นเพ่ือ
รวบรวมหลักฐานเอกสารต่างๆ ที่เก่ียวข้องการกับการดำเนินงานของโครงการงานพัฒนาส่งเสริมวินัย คุณธรรม 
จริยธรรมนักเรียน รูปแบบการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู ้เรียนมีความรู้ความเข้าใจหลักธรรมของศาสนา                  
สร้างจิตสำนึกที่ดีงาม มีศาสนาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ  รายงานฉบับนี้ได้รวบรวมผลการดำเนินงานการ
วิเคราะห์ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ การสรุปผลความสำเร็จและความพึงพอใจของ
ผู้ที่มีส่วนร่วมในการดำเนินงาน ประมวลภาพการจัดกิจกรรม และหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้เพื่อเป็นส่วนหนึ่ง
ในการนำข้อมูลสำหรับการวางแผนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีของโรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยา                    
เป็นข้อมูลพื้นฐานประกอบการตัดสินใจต่างๆ ของผู้บริหารในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน                  
นาหนองทุ่มวิทยา  ให้มีคุณภาพ สามารถพัฒนานักเรียนให้มีมาตรฐานทางการศึกษา เป็นข้อมูลสำหรับ
บุคลากรและผู ้ที ่เกี ่ยวข้องสำหรับการจัดกิจกรรมต่างๆ เพื ่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของ นักเรียน                           
สร้างความเชื่อม่ันต่อชุมชนต่อไป 
 

กลุ่มบริหารวิชาการ 
                          ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

สารบัญ 
หน้า 

คำนำ 
สารบัญ 
ตอนที ่1 บทนำ           1 

ชื่อโครงการ          1 
ผู้รับผิดชอบโครงการและผู้ร่วมโครงการ       1 
หลักการและเหตุผล         1 
วัตถุประสงค์ของโครงการ         1 
เป้าหมาย          1 
ตัวชี้วัดความสำเร็จของเป้าหมาย        2 
แผนดำเนินงาน/ผลการดำเนินงาน        2 
งบประมาณ          2 
ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ              3 
สถานที่ดำเนินโครงการ         4 
วิธีดำเนินโครงการ         4 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการดำเนินโครงการ      5 

ตอนที ่2 สรุปผลการประเมินโครงการ        6 
รายงานผลการประเมิน         6 
รายงานผลการการดำเนินงานตามตัวชี้วัด       7 
รายงานผลการติดตามการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์      7 

ภาคผนวก 
โครงการ 
เครื่องมือมือที่ใช้ประเมินโครงการ  
ประมวลภาพการดำเนินงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ตอนที่ 1 
บทนำ 

 

ชื่อโครงการ : งานพัฒนาส่งเสริมวินัย คุณธรรม จริยธรรมนักเรียน 
ผู้รับผิดชอบโครงการและผู้ร่วมโครงการ 
1. ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ  :  นางณภคพรณ์   อุปถัมภ์ 
2. ชื่อผู้ร่วมโครงการ (ถ้ามี)  :  นักเรียน ของโรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยา           
       

หลักการและเหตุผล 
ในปัจจุบันสังคมมีความเจริญก้าวหน้าในการพัฒนาประเทศด้วยวิทยาการสมัยใหม่คนส่วนใหญ่จึงยึด

ติดอยู่กับความสำเร็จทางวัตถุกันมากจนขาดความเอาใจใส่ในเรื ่องศาสนา  ศีลธรรม  คุณธรรม ประเพณี  
วัฒนธรรมท้องถิ่นความ จงรักภักดี ต่อสถาบันชาติ   ศาสนา  พระมหากษัตริย์  ปัญหาต่างๆ  ที่เกิดโดยเฉพาะ
ปัญหาเยาวชนส่วนหนึ่งเป็นปัญหาที่ ต้องแก้ไขด้วยศีลธรรมคุณธรรม  และบนพื้นฐานความกตัญญู  สังคมจึง
จะมีความสงบสุข  หากนักเรียนได้รับการเรียนรู้และอบรม ปลูกจิตสำนึกในเรื่อง ศีลธรรมคุณธรรมสมบูรณ์แล้ว 
นักเรียนก็จะสามารถเป็นบุคคลที่มีคุณภาพ " เก่ง  ดี  มีประโยชน์ " เมื่อเป็น เช่นนี้แล้วปัญหาก็ไม่ถูกสร้างให้
เกิดขึ้นแก่สังคม ซึ่งเป็นการลดปัญหาอีกทางด้วย การอบรมสั่งสอนเรื่องศีลธรรมคุณธรรมที่มีประสิทธิภาพนั้น 
จะมีเพียงแค่ความรู ้ด้านพุทธพิสัยอย่างเดียวไม่ได้  จะต้องอาศัย การปฏิบัติด้วยตนเอง ให้ถูกต้อง ตาม
หลักธรรมคำสอนของศาสนาอย่างแท้จริง  

โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยาจึงจัดทำ " โครงการพัฒนาเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม" อบรมศีลธรรมแก่
นักเรียน ซึ่งเป็นเยาวชนของชาติได้มีโอกาสศึกษาและปฏิบัติธรรมตามสมควรแก่วัย จะได้พัฒนาตนเองและ
สร้างสรรค์สังคม ได้รู้ซึ้งถึงหลักธรรม มีความรักความศรัทธา มีความใกล้ชิดกับพระพุทธศาสนา รวมถึงเพ่ือ
ยกระดับการพัฒนาจิตใจให้มั่งคงมีคุณธรรม มีความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์จึงได้
จัดทำโครงการค่ายคุณธรรมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ขึ้น โดยอาศัยความร่วมมือ
จากทุกฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ตั้งแต่ผู้บริหารสถานศึกษา พระสงฆ์ คณะครูในโรงเรียน นักเรียน เครือข่าย
ผู้ปกครอง ผู้ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมดำเนินงานค่ายคุณธรรมนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4  
 

วัตถุประสงค์ของโครงการ 
๑. เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจหลักธรรมของศาสนา  สร้างจิตสำนึกท่ีดีงาม มีศาสนา    
     เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ 
๒.  เพ่ือให้นักเรียนนำหลักธรรมมาใช้เป็นแนวปฏิบัติในชีวิตประจำวันได้ 
๓.  เพ่ือให้นักเรียนสามารถดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างสงบสุข และเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้อื่น  
     ในด้านความอดทน ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ กตัญญู รู้วินัย ห่างไกลอบายมุข 

เป้าหมาย   
 ด้านปริมาณ 
  ๑.  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ร้อยละ ๑๐๐                                   
ของโรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยา จำนวน  ๑๙๘  คน  

ด้านคุณภาพ 
๑. นักเรียนโรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยาสามารถพัฒนาตนเองได้ตามศักยภาพโดยได้รับการ

ดูแลจากโครงการค่ายคุณธรรมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 
ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม อยู่ในชุมชนและสังคมได้อย่างมีความสุข 



 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ/ เป้าหมาย  
 

ตัวช้ีวัด แผน/เป้าหมาย 
1. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน  ๑๙๘ คน 
2. ความพึงพอใจของผู้รับบริการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
3. ความรู้ความเข้าใจของผู้รับบริการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
4. ผู้รับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
5. ระยะเวลาที่ดำเนินการ จำนวน ๑ วัน 

 

แผนดำเนินงาน/ผลการดำเนินงาน 
 

แผนดำเนินการ/ขั้นตอนดำเนินงาน 
ผลการดำเนินงาน  

(✓= ดำเนินการ,  = ไม่ได้ดำเนินการ) 
ขั้นวางแผน (Plan)  
1. เสนอโครงการ ขออนุมัติงบประมาณ ✓ 
2. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน ✓ 
3. ประชุมชี้แจงเตรียมความพร้อมมอบหมายความรับผิดชอบ ✓ 
ขั้นดำเนินการ (Do)  
4.  ดำเนินโครงการ ✓ 
ขั้นสรุปและประเมินผล (Check)  
5. ประเมินผลโครงการ ✓ 
6. สรุปผลโครงการ ✓ 
ขั้นนำผลประเมินมาปรับปรุงการวางแผนครั้งต่อไป (Action)  
7. วางแผนการปรับปรุงครั้งต่อไป ✓ 

 

งบประมาณ  
1. ประเภทงบประมาณ    (✓) เงินอุดหนุนการศึกษา    (    ) เงินรายได้สถานศึกษา 
   (    ) เงินระดมทรัพยากร      (    ) เงินอื่นๆ ………………….……………………. 

2. การใช้งบประมาณ 
2.1 งบประมาณท่ีได้รับอนุมัติ  10,000   บาท 
2.2 งบประมาณท่ีใช้ไป   9,290   บาท 
2.3 งบประมาณคงเหลือ     710    บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ 
วันที่  ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕ 
โดยมีปฏิทินปฏิบัติงานตามโครงการดังนี้ 
 

ระยะเวลา กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
เดือนตุลาคม 2564 
 
 
 

1. ขั้นวางแผน (Plan) 
1.1  ประชุมปรึกษาร่วมกันระหว่างหัวหน้ากลุ่ม
บริหารทั่วไปกับคณะครูกลุ่มบริหารทั่วไป 
1.2  จัดทำโครงการงานเครือข่ายผู้ปกครองและ
ปฐมนิเทศนักเรียนเสนอผู้บริหารเพื่อพิจารณา
เห็นชอบ 
1.3  แต่งตั้งคณะกรรมการผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับการ
จัดกิจกรรมแต่ละงานแต่ละกิจกรรมตามความ
เหมาะสม 
1.4  สร้างความเข้าใจกับนักเรียนเพ่ือกำหนดแนวทาง
ในการดำเนินการ 
1.5  ติดต่อประสานงานเตรียมความพร้อม                 
ทั้งด้านสถานที่   
1.6  กำหนดระยะเวลาในการดำเนินการ                         
และวิธีประเมินผล 

นางณภคพรณ์  อุปถัมภ์ 
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม    

เดือนสิงหาคม ๒๕๖๕ 
 

2.ขั้นดำเนินการ (Do) 
การปฏิบัติงานตามแผนงานที่วางไว้โดยมีขั้นตอนใน
การดำเนินงาน  ดังนี้ 
2.1  บันทึกเสนอผู้บริหารเพื่อขออนุญาตดำเนินการ
โครงการ  
2.2  ดำเนินการตามโครงการ  
ในช่วงเวลาตามปฏิทินโครงการ 
โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้บริหาร ครู บุคลากร 
นักเรียน ของโรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยา 
โดยมีกิจกรรมดำเนินการดังนี้ 

- ค่ายคุณธรรมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 

นางณภคพรณ์  อุปถัมภ์ 
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม    

เดือนกันยายน 2565 3. ขั้นสรุปและประเมินผล (Check) 
3.1  ดำเนินการประเมินผลการจัดกิจกรรมตาม
โครงการ โดยใช้แบบประเมินโครงการ 
3.2  ข้อมูลที่เป็นมาตราส่วนประมาณค่า                   
( Rating  Scale ) ใช้วิธีแจกแจงความถี่                   
หาค่าเฉลี่ย  ( ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) 
ทั้งในรายข้อและภาพรวมเทียบกับเกณฑ์ ดังนี้  
4.51-5.00    หมายถึง มีความเหมาะสม/การ
ปฏิบัติอยู่ในระดับมากท่ีสุด 

นางณภคพรณ์  อุปถัมภ์ 
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม    





3.51-4.50    หมายถึง มีความเหมาะสม/การ
ปฏิบัติอยู่ในระดับมาก 
2.51-3.50    หมายถึง มีความเหมาะสม/การ
ปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง 
1.51-2.50    หมายถึง มีความเหมาะสม/การ
ปฏิบัติอยู่ในระดับน้อย 
1.00-1.50    หมายถึง มีความเหมาะสม/การ
ปฏิบัติอยู่ในระดับน้อยที่สุด 
 3.3  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
1.  ค่าเฉลี่ย (Arithmetic: X ) 
2.  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน                                            
( Standard  Deviation  : S.D. ) 
3.4  รายงานผลการดำเนินงานต่อผู้บริหารและ
บุคลากรโรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยา 

เดือนกันยายน 2565 4. ขั้นนำผลประเมินมาปรับปรุงการวางแผนครั้ง
ต่อไป (Action) 
คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล สรุปผลการดำเนินงาน  
ปัญหา  อุปสรรค และข้อเสนอแนะของกลุ่มตัวอย่าง 
ผู้รับผิดชอบจึงได้นำสารสนเทศท่ีได้มาปรับปรุง 
พัฒนาการดำเนินการจัดกิจกรรมในครั้งต่อไปให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

นางณภคพรณ์  อุปถัมภ์ 
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม    

 

สถานที่ดำเนินโครงการ 
หอประชุมโรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยา 
 

วิธีดำเนินโครงการ 
1. ขั้นเตรียมการ 
 - ประชุมประชุมวางแผน 
 - จัดทำโครงการ 
 - ขออนุมัติโครงการ 
 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 
 

2.  ขั้นดำเนินการ 
  - กิจกรรมค่ายคุณธรรมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 
3.  ขั้นสรุปและประเมินผล 
   - สรุปผลการดำเนินงานเสนอต่อผู้บริหาร และบุคลากรโรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยา 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการดำเนินโครงการ 

๑. นักเรียนมีความภาคภูมิใจในความเป็นไทยรักและเทิดทูนสถาบันชาติ ชาติ ศาสนา                                  
และพระมหากษัตริย์  

๒. นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม  และค่านิยมที่พึงประสงค์  
๓. นักเรียนมีคุณลักษณะตามวิสัยทัศน์ คำขวัญ และอัตลักษณ์ของโรงเรียน 
๔. นักเรียนที่ได้ร่วมกิจกรรมวันสำคัญต่างๆ  และมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมไทย 



ตอนที่ 2 
สรุปผลการประเมินโครงการ 

 

รายงานผลการประเมิน 
ผลการดำเนินงานในภาพรวม 

1. เชิงปริมาณ จำนวนกลุ่มเป้าหมายคาดไว้  1๙๘  คน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1                    
และ 4  ของโรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยา           

2. เชิงคุณภาพ ความพึงพอใจของผู้ร่วมกิจกรรม ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 วิธีการประเมินผล 
๒.๑ กลุ่มเป้าหมายที่เป็นนักเรียน  จำนวน ๑๙๘ คน  

 

ผลที่ได้รับจากการดำเนินงาน 
ผลการประเมินโครงการหลังการดำเนินงานโดยรวมเฉลี่ยทุกด้านอยู่ในระดับมากท่ีสุด 

และมีคะแนนเฉลี่ยในแต่ละด้านดังนี้คือ ร้อยละ 80 จากการดำเนินงานโครงการงานพัฒนาส่งเสริมวินัย 
คุณธรรม จริยธรรมนักเรียน มีข้อพิจารณาในการดำเนินงาน  ดังนี้ 

๑.  เป็นโครงการที่ได้ให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจหลักธรรมของศาสนา  สร้างจิตสำนึกท่ีดีงาม               

มีศาสนาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ นักเรียนนำหลักธรรมมาใช้เป็นแนวปฏิบัติในชีวิตประจำวันได้ เพ่ือให้

นักเรียนสามารถดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างสงบสุข และเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้อ่ืน ในด้านความอดทน ขยัน 

ประหยัด ซื่อสัตย์ กตัญญู รู้วินัย ห่างไกลอบายมุข  

ผลการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์และตัวชี้วัดของโครงการ  
ผลการดำเนินงานมีความสอดคล้องกับตัวชี้วัดโครงการงานพัฒนาส่งเสริมวินัย คุณธรรม จริยธรรม

นักเรียน ดังนี้  
๑. เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจหลักธรรมของศาสนา  สร้างจิตสำนึกท่ีดีงาม มีศาสนา    
    เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ 
๒. เพ่ือให้นักเรียนนำหลักธรรมมาใช้เป็นแนวปฏิบัติในชีวิตประจำวันได้ 
๓. เพ่ือให้นักเรียนสามารถดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างสงบสุข และเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้อ่ืน  
    ในด้านความอดทน ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ กตัญญู รู้วินัย ห่างไกลอบายมุข 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

ผลการประเมินโครงการ/ประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ  
ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 

ตารางท่ี 1 ข้อมูลจำนวนนักเรียน ผู้ปกครอง ที่เข้าร่วมกิจกรรม  
 

 
สถานภาพ 

จำนวน  
ร้อยละที่เข้าร่วม เป้าหมาย เข้าร่วม 

นักเรียน ๑๙๘ ๑๙๘ ๑๐๐ 
จากตารางที่ 1  แสดงให้เห็นว่าผู้เข้าร่วมกิจกรรม     มีสถานภาพ  
                          นักเรียน       จำนวน   ๑๙๘   คน     คิดเป็นร้อยละ 100 
 

ตารางท่ี 2  ผลการประเมินโครงการ 

ที ่ รายการประเมิน 

ระดับความคิดเห็นของผู้ประเมิน 
(คิดเป็นร้อยละ) 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย 

1. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจหลักธรรมของศาสนา                     
สร้างจิตสำนึกท่ีดีงาม มีศาสนาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ 

๖0.00 ๓0.00 10.00 - 

2. นักเรียนนำหลักธรรมมาใช้เป็นแนวปฏิบัติในชีวิตประจำวันได้ ๕0.00 ๔0.00 ๑๐.00 - 
3. นักเรียนสามารถดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างสงบสุข และเป็น

แบบอย่างที่ดีแก่ผู้อ่ืน ในด้านความอดทน ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ 
กตัญญู รู้วินัย ห่างไกลอบายมุข 

๗๐.00 ๑0.00 20.00 - 

 

รายงานผลการการดำเนินงานตามตัวช้ีวัด 
 

ตารางท่ี 3 ผลการดำเนินตามตัวช้ีวัด  
 

รายการ แผน/เป้าหมาย ผล การบรรลุเป้าหมาย 
1. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน  ๑๙๘  คน จำนวน  ๑๙๘  คน (√ ) บรรลุ 

( ) ไม่บรรลุ 
2. ความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ (√ ) บรรลุ 
( ) ไม่บรรลุ 

3. ความรู้ความเข้าใจของ
ผู้รับบริการ 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ (√ ) บรรลุ 
( ) ไม่บรรลุ 

4. ผู้รับบริการนำความรู้ไป
ใช้ประโยชน์ 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ (√ ) บรรลุ 
( ) ไม่บรรลุ 

5. ระยะเวลาที่ดำเนินการ จำนวน  ๑  วัน จำนวน  ๑  วัน (√ ) บรรลุ 
( ) ไม่บรรลุ 

 
 
 
 



 
 
รายงานผลการติดตามการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
 

ตารางท่ี 4 สรุปผลการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์  

ประเด็นการวัดการนำความรู้ไปใช้ 
กลุ่มเป้าหมาย  

จำนวน 
(คน) 

ร้อยละ 

๑. เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจหลักธรรมของศาสนา  สร้าง
จิตสำนึกท่ีดีงาม มีศาสนา เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ 
๒. เพ่ือให้นักเรียนนำหลักธรรมมาใช้เป็นแนวปฏิบัติในชีวิตประจำวันได้ 
๓. เพ่ือให้นักเรียนสามารถดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างสงบสุข และ
เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้อ่ืน ในด้านความอดทน ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ 
กตัญญู รู้วินัย ห่างไกลอบายมุข 

 
 

๑๙๘ 

๑๐๐ 
 

๑๐๐ 
๑๐๐ 

 
๑๐๐ 

 

จากตารางที่ 4 แสดงว่าผลการประเมินโครงการงานพัฒนาส่งเสริมวินัย คุณธรรม จริยธรรมนักเรียน 
 

ปัญหา/อุปสรรค 
-  

ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะสำหรับนำผลการประเมินไปใช้ มีดังนี้คือ 
         การดำเนินโครงการงานพัฒนาส่งเสริมวินัย คุณธรรม จริยธรรมนักเรียน 
ข้อเสนอแนะสำหรับหัวข้อการประเมินต่อไปคือ 

ควรจัดกิจกรรมกับนักเรียนในทุกระดับชั้นในครั้งต่อไป 
 

การนำเอาผลประเมินไปพัฒนา/ปรับปรุง/แก้ไข โดยมีแผนการปรับปรุง ดังนี้ 
๑. โครงการนี้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพโรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยา ควรดำเนินการ

กิจกรรมโครงการนี้ต่อไป เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจหลักธรรมของศาสนา สร้างจิตสำนึก
ที่ดีงาม มีศาสนาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจควรเน้นให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมและการประสานงานที่ดี  
ในการทำงานร่วมกันเพ่ือให้ผลจากการดำเนินงานโครงการบรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมายอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 

หากเป็นโครงการเดิม ได้นำผลการประเมินจากการจัดโครงการครั้งก่อนมาปรับปรุง ดังนี้ 
1. เพ่ิมระยะเวลาการจัดค่ายคุณธรรมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 และให้นักเรียนใน

ระดับชั้นอื่นเข้าร่วมกิจกรรมทุกๆ ระดับชั้น 
 
                ลงชื่อ                                 ผู้รายงาน 

                           ( นางณภคพรณ์  อุปถัมภ์ ) 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาคผนวก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

โครงการ    งานพัฒนาส่งเสริมวินัย คุณธรรม จริยธรรมนักเรียน 
ลักษณะโครงการ    (    ) โครงการใหม่     ( ✓) โครงการต่อเนื่อง 
สนองกลยุทธ์ สพฐ.  

กลยุทธ์ที ่1 เสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยา 
กลยุทธ์ที ่5 พัฒนาระบบสนับสนุน การบริหารจัดการและเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ 

สนองกลยุทธ์ สพม.ชย.  
กลยุทธ์ที ่3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  

สนองกลยุทธ์โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยา 
กลยุทธ์ที่ 4 มีการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ศิลปวัฒนธรรม สร้างค่านิยมที่ดี

งามมีคุณลักษณะที่พ่ึงประสงค์ สุขภาพสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
ระยะเวลาดำเนินการ   :  ตุลาคม 2564 ถึง กันยายน  2565 
ผู้รับผิดชอบโครงการ     :  นางณภคพรณ์  อุปถัมภ์ 
กลุ่มงาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้  :  กลุ่มบริหารทั่วไป,กลุ่มงานบริหารวิชาการ  


 
1. หลักการและเหตุผล      
 ในปัจจุบันสังคมมีความเจริญก้าวหน้าในการพัฒนาประเทศด้วยวิทยาการสมัยใหม่คนส่วนใหญ่จึงยึด
ติดอยู่กับความสำเร็จทางวัตถุกันมากจนขาดความเอาใจใส่ในเรื ่องศาสนา  ศีลธรรม  คุณธรรม ประเพณี  
วัฒนธรรมท้องถิ่นความ จงรักภักดี ต่อสถาบันชาติ   ศาสนา  พระมหากษัตริย์  ปัญหาต่างๆ  ที่เกิดโดยเฉพาะ
ปัญหาเยาวชนส่วนหนึ่งเป็นปัญหาที่ ต้องแก้ไขด้วยศีลธรรมคุณธรรม  และบนพื้นฐานความกตัญญู  สังคมจึง
จะมีความสงบสุข  หากนักเรียนได้รับการเรียนรู้และอบรม ปลูกจิตสำนึกในเรื่อง ศีลธรรมคุณธรรมสมบูรณ์แล้ว 
นักเรียนก็จะสามารถเป็นบุคคลที่มีคุณภาพ " เก่ง  ดี  มีประโยชน์ " เมื่อเป็น เช่นนี้แล้วปัญหาก็ไม่ถูกสร้างให้
เกิดขึ้นแก่สังคม ซึ่งเป็นการลดปัญหาอีกทางด้วย การอบรมสั่งสอนเรื่องศีลธรรมคุณธรรมที่มีประสิทธิภาพนั้น 
จะมีเพียงแค่ความรู ้ด้านพุทธพิสัยอย่างเดียวไม่ได้  จะต้องอาศัย การปฏิบัติด้วยตนเอง ให้ถูกต้อง ตาม
หลักธรรมคำสอนของศาสนาอย่างแท้จริง โรงเรียนดอนศิลาผางามวิทยาคมจึงจัดทำ " โครงการพัฒนา
เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม" อบรมศีลธรรมแก่นักเรียน ซึ่งเป็นเยาวชนของชาติได้มีโอกาสศึกษาและปฏิบัติ
ธรรมตามสมควรแก่วัย จะได้พัฒนาตนเองและสร้างสรรค์สังคม ได้รู้ซึ้งถึงหลักธรรม มีความรักความศรัทธา มี
ความใกล้ชิดกับพระพุทธศาสนา รวมถึงเพื่อยกระดับการพัฒนาจิตใจให้มั่งคงมีคุณธรรม มีความจงรักภักดีต่อ
สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์จึงได้จัดทำโครงการค่ายคุณธรรมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ
มัธยมศึกษาปีที่ 4ขึ้น โดยอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ตั้งแต่ผู้บริหารสถานศึกษา พระสงฆ์ 
คณะครูในโรงเรียน นักเรียน เครือข่ายผู้ปกครอง ผู้ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วม
ดำเนินงานค่ายคุณธรรมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา      ปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4  
 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1  เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจหลักธรรมของศาสนา  สร้างจิตสำนึกท่ีดีงาม มีศาสนาเป็น

เครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ 
2.2  เพื่อให้นักเรียนนำหลักธรรมมาใช้เป็นแนวปฏิบัติในชีวิตประจำวันได้ 
2.3  เพื่อให้นักเรียนสามารถดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างสงบสุข และเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้อื่น ใน

ด้านความอดทน ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ กตัญญู รู้วินัย ห่างไกลอบายมุข 
 



 
3. เป้าหมาย 
 3.1  ด้านปริมาณ 
  3.1.1  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ร้อยละ 100                                   
ของโรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยา จำนวน  198  คน  

3.2  ด้านคุณภาพ 
3.2.1 นักเรียนโรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยาสามารถพัฒนาตนเองได้ตามศักยภาพโดยได้รับ

การดูแลจาก 
โครงการค่ายคุณธรรมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม อยู่ใน
ชุมชนและสังคมได้อย่างมีความสุข 
 

4. กิจกรรมและการดำเนินการ 
ระยะเวลา กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

เดือนตุลาคม 2564 
 
 
 

1. ขั้นวางแผน (Plan) 
1.1  ประชุมปรึกษาร่วมกันระหว่างหัวหน้ากลุ่ม
บริหารทั่วไปกับคณะครูกลุ่มบริหารทั่วไป 
1.2  จัดทำโครงการงานเครือข่ายผู้ปกครองและ
ปฐมนิเทศนักเรียนเสนอผู้บริหารเพื่อพิจารณา
เห็นชอบ 
1.3  แต่งตั้งคณะกรรมการผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับการ
จัดกิจกรรมแต่ละงานแต่ละกิจกรรมตามความ
เหมาะสม 
1.4  สร้างความเข้าใจกับนักเรียนเพ่ือกำหนดแนวทาง
ในการดำเนินการ 
1.5  ติดต่อประสานงานเตรียมความพร้อม                 
ทั้งด้านสถานที่   
1.6  กำหนดระยะเวลาในการดำเนินการ                         
และวิธีประเมินผล 

นางณภคพรณ์  อุปถัมภ์ 
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม    

เดือนสิงหาคม 2565 
 

2.ขั้นดำเนินการ (Do) 
การปฏิบัติงานตามแผนงานที่วางไว้โดยมีขั้นตอนใน
การดำเนินงาน  ดังนี้ 
2.1  บันทึกเสนอผู้บริหารเพื่อขออนุญาตดำเนินการ
โครงการ  
2.2  ดำเนินการตามโครงการ  
ในช่วงเวลาตามปฏิทินโครงการ 
โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้บริหาร ครู บุคลากร 
นักเรียน ของโรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยา 
โดยมีกิจกรรมดำเนินการดังนี้ 

- ค่ายคุณธรรมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 

นางณภคพรณ์  อุปถัมภ์ 
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม    



เดือนกันยายน 2565 3. ขั้นสรุปและประเมินผล (Check) 
3.1  ดำเนินการประเมินผลการจัดกิจกรรมตาม
โครงการ โดยใช้แบบประเมินโครงการ 
3.2  ข้อมูลที่เป็นมาตราส่วนประมาณค่า                   
( Rating  Scale ) ใช้วิธีแจกแจงความถี่                   
หาค่าเฉลี่ย  ( ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) 
ทั้งในรายข้อและภาพรวมเทียบกับเกณฑ์ ดังนี้  
4.51-5.00    หมายถึง มีความเหมาะสม/การ
ปฏิบัติอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
3.51-4.50    หมายถึง มีความเหมาะสม/การ
ปฏิบัติอยู่ในระดับมาก 
2.51-3.50    หมายถึง มีความเหมาะสม/การ
ปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง 
1.51-2.50    หมายถึง มีความเหมาะสม/การ
ปฏิบัติอยู่ในระดับน้อย 
1.00-1.50    หมายถึง มีความเหมาะสม/การ
ปฏิบัติอยู่ในระดับน้อยที่สุด 
 3.3  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
1.  ค่าเฉลี่ย (Arithmetic: X ) 
2.  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน                                            
( Standard  Deviation  : S.D. ) 
3.4  รายงานผลการดำเนินงานต่อผู้บริหารและ
บุคลากรโรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยา 

นางณภคพรณ์  อุปถัมภ์ 
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม    

เดือนกันยายน 2565 4. ขั้นนำผลประเมินมาปรับปรุงการวางแผนครั้ง
ต่อไป (Action) 
คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล สรุปผลการดำเนินงาน  
ปัญหา  อุปสรรค และข้อเสนอแนะของกลุ่มตัวอย่าง 
ผู้รับผิดชอบจึงได้นำสารสนเทศท่ีได้มาปรับปรุง 
พัฒนาการดำเนินการจัดกิจกรรมในครั้งต่อไปให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

นางณภคพรณ์  อุปถัมภ์ 
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม    

 

5.รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
5.1  งบประมาณท่ีได้รับอนุมัติ  10,000   บาท 
5.2  งบประมาณท่ีใช้ไป   9,290   บาท 
5.3  งบประมาณคงเหลือ     710    บาท 

6. การวัดและประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จของ

โครงการ 
วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

6.1  ด้านปริมาณ 
      6.1.1  นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 และ

ประเมินความพึงพอใจ
โครงการงานพัฒนาส่งเสริม

- แบบประเมินความพึงพอใจ
โครงการงานพัฒนาส่งเสริม





มัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนนา
หนองทุ่มวิทยา  

วินัย คุณธรรม จริยธรรม
นักเรียน  

วินัย คุณธรรม จริยธรรม
นักเรียน  

- ประเมินจากรายงาน 
6.2  ด้านคุณภาพ 
      6.2.1  นักเรียนโรงเรียนนา
หนองทุ่มวิทยาสามารถพัฒนา
ตนเองได้ตามศักยภาพโดยได้รับ
การดูแลจากโครงการค่าย
คุณธรรมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 
ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม อยู่ใน
ชุมชนและสังคมได้อย่างมี
ความสุข 
 

ประเมินความพึงพอใจ
โครงการงานพัฒนาส่งเสริม
วินัย คุณธรรม จริยธรรม
นักเรียน  

- แบบประเมินความพึงพอใจ
โครงการงานพัฒนาส่งเสริม
วินัย คุณธรรม จริยธรรม
นักเรียน  

- ประเมินจากรายงาน 

 

7. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
7.1  นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจหลักธรรมของศาสนา  สร้างจิตสำนึกท่ีดีงาม มีศาสนาเป็นเครื่อง                            

ยึดเหนี่ยวจิตใจ 
7.2  นักเรียนนำหลักธรรมมาใช้เป็นแนวปฏิบัติในชีวิตประจำวันได้ 
7.3  นักเรียนสามารถดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างสงบสุข และเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้อ่ืน                                     

ในด้านความอดทน ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ กตัญญู รู้วินัย ห่างไกลอบายมุข 
 
 

                  ลงชื่อ                       ผู้เสนอโครงการ 
             ( นางณภคพรณ์ อุปถัมภ์ ) 

พนักงานราชการ 
 
 
 ลงชื่อ               ผู้เห็นชอบโครงการ     ลงชื่อ                     ผู้เห็นชอบโครงการ 
          ( นางนุชนาฎ คุ้มศาสตรา )                                      (นายณัฏฐพล ไคขุนทด)                                 
         หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้                                    หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ 
    สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 
 
 

ลงชื่อ                           ผู้เห็นชอบโครงการ 
                                               ( นายวฒุิชัย   รักหนิลาด ) 
                                    รองผู้อำนวยการโรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยา 
 
 
 



      ว่าที่ร้อยเอก                     ผู้อนุมัติโครงการ 
                                                 ( จีระศักดิ์   แต่งผิว ) 
                                      ผู้อำนวยการโรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยา 

ประมวลภาพการดำเนินงาน 

โครงการงานพัฒนาส่งเสริมวินัย คุณธรรม จริยธรรมนักเรียน 

 

 
 

 



 

 

 
 

 
 

 

 



 

 

 

 
 

 
 


