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คำนำ 

        โครงการพัฒนาคุณธรรมคุณลักษณะที่พึงประสงค์และทักษะทางสังคมจัดทำขึ้นเพื่อเป็นการปลูกฝัง

เยาวชนในวัยเรียน ได้ ตระหนักถึงขนบธรรมเนียมประเพณีไทยอันดีงามในท้องถิ่นและวันสำคัญของชาติ 

คุณค่าหลักธรรมทาง พระพุทธศษสนา ตลอดจนส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะความคิดอย่างสร้างงสรรค์ มี

จินตนาการที่หลากหลาย มี นิสัยรักการอ่าน รักงานศิลปะ  สืบสานวัฒนธรรมของชาต ิวัฒนธรรมทางด้าน

ภาษาไทยอย่างถูกต้องตาม หลักเกณฑ์ทางภาษาควบคู่กันไป เลือกหลักธรรมทำงพระพุทธศาสนาใช้ในการ

ดำเนินชีวิต เพื่อพัฒนา ตนเอง สังคมและประเทศชาติ ปฏิบัตติามพีธีกรรมทางศาสนาให้ถูกต้อง มี

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ เอ้ืออาทร กตัญญูกตเวทีต่อบุพการแีละผู้มีพระคุณ 

       กิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาประกอบด้วย เช่น วันมาฆบูชา วันวสิาขบูชา วันอาสาฬหบูชา

และวันเข้าพรรษา กิจกรรมวันสำคัญของชาตไิด้แก่ วันพิธีไหว้ครู วันสุนทรภู่ วันภาษาไทยแห่งชาติ วันแม่ 

แห่งชาต ิวันเฉลิมพระชนมพรรษา   วันเด็กแห่งชาติวันอำลาสถาบัน  กิจกรรมส่งเสริมหลักสูตรและอ่ืน ๆ        

       ขอขอบคุณ นายอุดร  รู้ยาม ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านต้าตลาด คณะทำงานทุกท่านที่ ได้ร่วมมือ

ร่วมใจกันจัดกิจกรรมตามโครงการประสบผลสำเร็จด้วยดี 
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                                                                         บันทึกข้อความ 

 

ส่วนราชการ โรงเรียนชุมชนบ้านต้าตลาด 

 ที่..........พิเศษ/1 วันที่ 31 มีนำคม 2565 

เร่ือง สรุปผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณธรรมคุณลักษณะที่พึงประสงค์และทักษะทางสังคม 

 เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านต้าตลาด 

           ตามที่ข้าพเจา้ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับผิดชอบ โครงการพัฒนาคุณธรรมคุณลักษณะที่พึงประสงค์

และทักษะทางสังคมและได้ ดำเนินงานตามโครงการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ผลปรากฏว่าคณะครูและนักเรียน

ส่วนใหญ่ให้ความร่วมมือในการเป็นอย่างดี และมีแนวคิดให้จัดทำอีกในปีการศึกษาต่อไป ข้าพเจ้าและคณะ

ครูโรงเรียนชุมชนบ้านต้าตลาด ได้นำนักเรียนปฏิบัติกิจกรรม ดังนี้ 

1. กิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาศนา 

1.1 วันวสิาขบูชาและวันมาฆบูชา โรงเรียนมีการจัดทำป้ายนิเทศ นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมทาง และ

พิธีทางศาสนา ได้แก่ ช่วงเช้านักเรียนทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งร่วมกับผู้ปกครอง 

กิจกรรมฟังพระธรรมเทศนา แข่งขันการ ประกวดวาดภาพระบายสี และเรียงความ ของ

ห้องสมุด 

1.2 วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา  โรงเรียนมีการจัดป้ายนิเทศ  กิจกรรมแต่ง เทียนจำนำ

พรรษา และเดินขบวนแห่เทียนจำนำพรรษาไปถวายวัดภายในเขตบริการของโรงเรียน 3 วัดได้

แก้ วัดสุขเกษม ต้ากลาง  วัดต้าบุญยืน และวัดพระธาตุแท่นแก้วศรีมงคล พร้อมกับร่วมรับฟัง

ธรรมเทศนาจากพระสงฆ์ 

2. . กิจกรรมวันสำคัญของชาติ 

2.1 กิจกรรมวันไหว้ครู โรงเรียนมีการจัดป้ายนิเทศ นักเรียนแต่ละชั้นจัดทำพำน ไหว้ครูและดอกไม้

ธูปเทียน เพื่อเข้ำร่วมพิธีไหว้ครูในช่วงเช้า  แข่งขันการ ประกวดวาดภาพระบายสี และ

เรียงความ ของห้องสมุด 

2.2 วันสุนทรภู่ วันภาษาไทยแห่งชาติ  นักเรียนปฏบิัติกิจกรรมที่หลำกหลำย โดยกำรเข้ำประกวด กจิกรรม

ดังต่อไปนี้ กำรวำดภำพระบำยสี กำรเขียนเรียงควำม กำรคัดลำยมอื กำรกล่ำวสุนทรพจน์ กำรแสดง ละคร จดั

ป้ำยนิเทศวันสุนทรภู่ กำรเขียนค ำประพันธ์หรือค ำขวัญ กำรอ่ำนท ำนองเสนำะ กำรประกวดร้องเพลง  
 



3. กิจกรรมวันสำคัญของพระมหากษัตริย์ 

3.1 วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระพันปีหลวง    วันเฉลิมพระชนมพรรษารัชกาลที่10   

วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯพระบรมราชินี โรงเรียนมีกิจกรรมถวายความ

จงรักภักดีโดยทำพิธีถวายพระพรชัยมงคล ลงนามถวายพระพร และกิจกรรมจิตอาสา 

     4. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านอ่ืนๆ 

            4.1  พัฒนาคุณธรรม จริยธรรมด้วยประชาธิปไตย  โรงเรียนมีกิจกรรมการเลือกตั้งสภานักเรียน              

            การทำงานหมวดห้องเรียนยอดเยี่ยม  กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ กิจกรรมวันศุกร์สุดสัปดาห์ 

            กิจกรรมการวิเคราะห์ข่าว 

           4.2  วันสำคัญทางกิจการลูกเสือ เนตรนารี  โรงเรียนมีกิจกรรมวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ                           

           วันถวายราชสดุดี  กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด 

            4.3 กิจกรรมวันอาเซียนและวันแม่   มีกิจกรรมการเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ ของประชาคมอาเซียน รวมถึง 

           ความสัมพันธ์กันระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน  กิจกรรม การแสดงของนักเรียน ความสามารถ 

           พิเศษด้านนาฏศิลป์   ตัวแทนนักเรียนประกวดขวัญใจอาเซียน ประกวดร้องเพลงเกี่ยวกับแม่ การมอบ   

           รางวัลให้แก่แม่ดีเด่น 

            4.4วันอำลาสถาบัน เพื่อให้นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 เลื่อนชั้น และนักเรียนที่จบการศึกษาภาคบังคับ 

(ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3) ไป ศึศึกษาต่อสถาบันอื่น มีกิจกรรมการแสดงประกอบ แจกเกียรติบัตร ให้แก่ 

นักเรียนที่มีจิตอาสา มีผลการเรียนดี มีมารยาทดี และมีความมประพฤติดี  

          จากการดำเนินกิจกรรมตลอดทั้งปีไม่พบปัญหาและอุปสรรค ด้านงบประมาณในการจัดกิจกรรม 

 

        จึงเรียนมาเพื่อทราบ 

                                                     ลงชื่อ  

                                                            (นางสาวมารยาท  จุฬากุล) 

                                                                     ครูชำนาญการพิเศษ 

                                                                 ผู้รับผิดชอบโครงการ  

 

 

 



ความเห็นผู้บริหาร  

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

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

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

 

 

 

 

                                                        ลงชื่อ   

(นายอุดร  รูย้าม)  
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แบบสรุปรายงานโครงการ 

 พัฒนาคุณธรรมคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์และทักษะทางสังคม 

ประจำปีการศึกษา 2565 

        1. หลักการและเหตุผล 

การศึกษาเป็นกระบวนการสำคัญยิ่งในการพัฒนาคนให้มีคุณภาพมีความสามารถที่จะปรับตัวได้

อย่างรู้เท่า ทันการเปลี่ยนแปลงต่างๆและมีคุณลักษณะตามที่ประเทศชาติพึงประสงค์ เหมาะแก่

กาลเวลาและบริบทสังคมไทยดัง ปรากฏจากนโยบายทางการปฏิรูปการศึกษาให้ความสำคัญสูงสุด

กับการปฏิรูปการเรียนรู้ โดยยึดผู้เรียนเป็น ศูนย์กลาง มีการจัดกระบวนการเรียนรู้ ที่สอดคล้องกับ

ความสนใจและความถนัดของผู้เรียน เน้นการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม เพื่อให้คนสามารถพัฒนา

สู่การเป็นคนที่สมบูรณ์ คือ เป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุขอย่างแท้จริง 

 ดังนั้น โรงเรียนชุมชนบ้านต้าตลาด จึงได้พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม ที่พึง

ประสงค์ เพื่อให้สอดคล้องกับอุดมการณ์ และหลักการในการจัดการศึกษา เพื่อมุ่งให้เกิด

คุณลักษณะของคนไทยที่พึงประสงค์ ทั้งในฐานะพลเมืองและพลโลกสอดคล้องตามมาตรฐานและ

หลักสูตรของโรงเรียนที่ได้กำหนดไว้ 
2. วัตถุประสงค์  

2.1 ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด โดยไม่ขัดกับ

กฎหมายและ วัฒนธรรมอันดีของสังคม  

2.2 ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรม การส่งเสริมค่านิยม 12 ประการ ค่ายคุณธรรม การบริหารจัดการ

สิ่งแวดล้อม ลูกเสือ-เนตรนารี จิตอาสา และการเข้าค่ายลูกเสือ 
3. เป้าหมาย  

3.1 ร้อยละ 90 ของผู้เรียนผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรสถานศึกษา

ระดับ“ดี”ขึ้นไป 

4. วิธีการดำาเนินการ  

4.1 ประชุมวางแผนจัดทำโครงการ 

 4.2 คณะครูประชุมร่วมกัน  

- สำรวจวันสำคัญที่จะดำเนินการในรอบปีการศึกษา 

 - กำหนดแต่งต้ังคณะทำงาน 

4.3 คณะทำงานประชุมดำเนินกิจกรรมจากโครงการ 



   4.3.1 กิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ได้แก่วันวิสาขบูชาและวันมาฆบูชา อาสาฬหบูชา

และวันเข้าพรรษาดังนี ้ 

- จัดป้ายนิเทศ  

- จัดประกวดแข่งขันวาดภาพระบายสีและเรียงความชั้นประถมศึกษาชั้นที่ 1-มัธยมศึกษาปีที่ 1-3  

- จัดตกแต่งเทียนจำนำพรรษา  

- จัดแห่เทียน 

 - จัดกิจกรรมฟังธรรม  

4.3.2 กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเข้าสุทิดาฯ พระบรมราชิน ี 

- จัดเตรียมสถานที ่ 

- จัดป้ายนิเทศวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเข้าสุทิดาฯ พระบรมราชินี 

- ลงนำมถวายพระพรและกล่าวถวายพระพร  

4.3.3 กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 

 - จัดเตรียมสถานที่ 

 - จัดป้ำยนิเทศวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 

- ลงนามถวายพระพรและกล่าวถวายพระพร 

4.3.4 กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯพระบรมราชชนนี พันปีหลวง 

   - จัดป้ายนิเทศวันวันเฉลิมพระชนมพรรษา 

   - ลงนามถวายพระพรและกล่าวถวายพระพร 

4.3.5 กิจกรรมวันไหว้ครู 

- นักเรียนชั้นอนุบำล 2- มัธยมศึกษำปีที่ 3 จัดทำพานธูปเทียน 

 – พำนดอกไม้  

- จัดเตรียมสถานที ่ 

- พิธีไหว้ครู 

4.3.6 กิจกรรมวันสุนทรภู่ 

 - จัดป้ายนิเทศวันสุนทรภู่ 

 - ประกวดการวาดภาพระบายสี คัดลายมือ ประกวดแต่งคำประพันธ์ ประเภทกลอนสุภาพ ประกวด  

   เรียงความ 

 - มอบเกียรติบัตร และ รางวัลนักเรียนที่ชนะการประกวด 

 



 4.3.7 กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ  

- จัดเตรียมสถานที่ 

 - ประกวดการคัดลายมือ ตอบปัญหา การแสดงละคร  

- มอบเกียรติบัตร และรางวัลผู้ชนะการประกวด 

4.3.8 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติและวันอาเซียน 

 - จัดเตรียมสถานที่ 

 - จัดป้ายนิเทศวันแม่แห่งชาติ  

- ลงนามถวายพระพรและกล่าวถวายพระพร 

 - ประกวดร้องเพลงเกี่ยวกับแม่  

- ประกวดการวาดภาพระบายสี การเขียนเรียงความ  

 - คัดเลือกและมอบเกียรติบัตรแม่ดีเด่น  

- มอบเกียรติบัตร และรำงวัลแก่นักเรียนที่ชนะกำรประกวด 

- กิจกรรม การแสดงของนักเรียน ความสามารถพิเศษด้านนาฏศิลป์   

              - ตัวแทนนักเรียนประกวดขวัญใจอาเซียน 

              - จัดทำซุ้มความรู้เกี่ยวกับอาเซียนเร่ืองอาหาร เคร่ืองดื่ม และการแต่งกาย 

              4.3.9 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ  

              - การเล่นดนตรีไทย  

              - การแสดงเต้นประกอบเพลง  

              - ทายปัญหาวันเด็ก 

                - เกมมหาสนุก  

              - แลกของขวัญ 

4.3.10 กิจกรรมวันอำลาสถาบัน  

- มอบประกาศนียบัตรนักเรียนจบหลักสูตรการศึกษาภาคบังคับ (ม.3) 

 - มอบเกียรติบัตรนักเรียนชั้นอนุบำลปีที่ 3 ที่เลื่อนขึ้น  

- จัดทำดอกไม้ติดเสื้อ  

- ฟังพระธรรมเทศนาจากท่านพระครูประพัชภูมิรัช 

 - รุ่นน้องแสดงมุทิตาจิต 

 

            4.3.11 พัฒนาคุณธรรม จริยธรรมด้วยประชาธิปไตย   



             - กิจกรรมการเลือกตั้งสภานักเรียน              

             - การทำงานหมวดห้องเรียนยอดเยี่ยม   

              - กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ  

            - กิจกรรมวันศุกร์สุดสัปดาห์ 

           -  กิจกรรมการวิเคราะห์ข่าว 

         4.3.12  วันสำคัญทางกิจการลูกเสือ เนตรนารี   

            - วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ                           

           -  วันถวายราชสดุดี  

           -  กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด 

4.4 ติดตามผลและประเมินผลการดำเนินงาน 

 4.5 สรุปรายงานผลการดำเนินโครงการ  

        - จัดทำเอกสารรายงานเป็นรูปเล่ม 

 

กิจกรรมที่ดำเนินการโครงการ 

ที่ วัน  เดือน ปี กิจกรรม คณะทำงาน 

1 16 กุมภาพันธ์ 
2565 

วันมาฆบูชา 
- ตักบาตรข้าสารอาหารแห้ง 
- ฟังพระธรรมเทศนา 

ครู มารยาท  จุฬากุล 
ครูนุชรี ไชยเนตร  
คณะครู 
นักเรียน 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่ 

17 มีนาคม 
2565 

 
 
 
 
 
 
 
 

วัน เดือน ปี 

วันอำลาสถาบัน 
- มอบประกาศนียบัตรนักเรียนจบหลักสูตรการศึกษาภาคบังคับ 
(ม.3) 
- มอบเกียรติบัตรนักเรียนชั้นอนุบำลปีที่ 3 ที่เลื่อนขึ้น 
- จัดทำดอกไม้ติดเสื้อ 
- ฟังพระธรรมเทศนาจากท่านพระครูประพัชภูมิรัช 
- รุ่นน้องแสดงมุทิตาจิต 
 
 
 
กิจกรรม 

ครู มารยาท  จุฬากุล 
คณะครู 

สภานักเรียน 
 
 
 
 
 
 
 

คณะทำงาน 



 
3 พฤษภาคม 

2565 
วันวิสาขบูชา 

- วาดภาพระบายสีและเรียงความ 
ครู สุพิน อินทะวงศ์

และคณะครู 
4 3 มิถุนายน 

2565 
วันฉลิมพระชนมพรรษาพระราชินี 
- ถวายพานพุ่ม 
- ลงนามในสมุดถวายพระพร 

ครู มารยาท  จุฬากุล
และคณะครู 

5 9 มิถุนายน 
2565 

วันไหว้ครู ครูอารมณ์ สุขจินดา 
คณะครู สภานักเรียน 

6 
 
 

26 มิถุนายน 
2565 

วันสุนทรภู่ 
- จัดป้ายนิเทศวันสุนทรภู่ 
- ประกวดการวาดภาพระบายสี คัดลายมือ ประกวดแต่งคำ
ประพันธ์ ประเภทกลอนสุภาพ ประกวดเรียงความ 
- มอบเกียรติบัตร และ รางวัลนักเรียนที่ชนะการประกวด 

ครูวิลาสินี  วรรณ
สอน คณะครู 

7 13-14 
กรกฎาคม 

2565 

วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา 
- จัดประกวดแข่งขันวาดภาพระบายสีและเรียงความ                         
ชั้นประถมศึกษาชั้นที่ 1-มัธยมศึกษาปีที่ 3 
- จัดตกแต่งเทียนจำนำพรรษา 
- จัดแห่เทียน 
- จัดกิจกรรมฟังธรรม 
 

ครู มารยาท  จุฬากุล 
ครู สุพิน อินทะวงศ์ 

คณะครู 
นักเรียน 

8 28 กรกฎาคม 
2565 

วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 
- จัดป้ายนิเทศวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 
- ลงนามถวายพระพรและกล่าวถวายพระพร 
 

ครู มารยาท  จุฬากุล
และคณะครู 

9 29 กรกฎาคม 
2565 

วันภาษาไทยแห่งชาติ 
- การประกวดแต่งกลอน 
 - การประกวดคัดลายมือ 

ครูวิลาสินี  วรรณ
สอน คณะครู 

10 
 
 
ที่ 

3 สิงหาคม 
2565 
 
วัน เดือน ปี 

ลูกเสือ เนตรนารี   
  -  กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด 
 
กิจกรรม 

ครูธีรนัย ตันติกียรติ
เจริญ 
คณะครู 
คณะทำงาน 



 
11 
 
 
 
 
 
 

 11 สิงหาคม 
2565 
 
 
 

วันแม่แห่งชาติ และวันอาเซียน 
- การประกวดวาดภาพระบายสี  
- การประกวดแต่งกลอน 
 - การประกวดเขียนเรียงความ 
- คัดเลือกและมอบเกียรติบัตรแม่ดีเด่น  
- มอบเกียรติบัตร และรางวัลแก่นักเรียนที่ชนะการประกวด 
- กิจกรรม การแสดงของนักเรียน ความสามารถพิเศษด้านนาฏศิลป์ 
- ตัวแทนนักเรียนประกวดขวัญใจอาเซียน 
- จัดทำซุ้มความรู้เกี่ยวกับอาเซียนเร่ืองอาหาร เคร่ืองดื่ม และการ
แต่งกาย 
  

ครู มารยาท  จุฬากุล 
คณะครูและสภา
นักเรียน 
 
 
 
 

12 
 
 

12 สิงหาคม 
2565 
 
 

วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯพระบรมราช
ชนนี พันปีหลวง 
  - จัดป้ายนิเทศวันวันเฉลิมพระชนมพรรษา 
  - ลงนามถวายพระพรและกล่าวถวายพระพร 

ครูวิชชุตรา จุมปู 
คณะครู 

13 ตลอดปี
การศึกษา 

พัฒนาคุณธรรม จริยธรรมด้วยประชาธิปไตย   
- กิจกรรมการเลือกตั้งสภานักเรียน              
- การทำงานหมวดห้องเรียนยอดเยี่ยม   
 - กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ  
 - กิจกรรมวันศุกร์สุดสัปดาห์ 
 -  กิจกรรมการวิเคราะห์ข่าว 

ครู มารยาท  จุฬากุล 
คณะครูและสภา
นักเรียน 
 

 

5.งบประมาณ  

ตั้งไว้ .......................40,000.............................. บำท 

 ใช้ไป .......................40,000................................ บำท  

คงเหลือ .........................-................................ บำท 

 

 

6. ตัวชี้วัดความสำเร็จ / วิธีการติดตาม / เคร่ืองมือการประเมินผลการปฏิบัติงาน 



ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ในการประเมิน 

แบบประเมินโครงการ ส่วนใหญ่ประเมินว่า 
 - ดำเนินการตามลำดับของโครงการ 
 - บรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค ์
 - ปรึกษาหารือร่วมกันเพื่อแก้ปัญหา 
- นำไปปรับปรุงโครงการ / กิจกรรมต่อไป  
– มีปัญหาและอุปสรรคบ้างแต่สามารถ
แก้ปัญหาได้ 
 - มีประโยชน์มากในการพัฒนาโรงเรียน/
นักเรียน/บุคลากร 
 - ความสนใจและเขา้ร่วมกิจกรรม / โครงการ
มาก 

- การสัมภาษณ์ 
-การสังเกตุ 
-การตอบแบบประเมิน 

แบบประเมินโครงการ 

 

7. สรุปผลการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ 

ที่  วัตถุประสงค์ของ โครงการ/ กิจกรรม สภาพความสำเร็จ ผลการดำเนินงาน 

บรรล ุ ไม่บรรล ุ

1 เพื่อให้ นักเรียน คณะครู เลือกใช้หลักธรรมในการ
ดำเนินชีวิต พัฒนาตนเองและสังคมเข้าร่วมพิธีกรรม 

ทางศาสนาได้ถูกต้อง 

/   

2 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะการคิดอย่าง
สร้างสรรค์ มีจินตนาการ มีนิสัยรักงานศิลปะ 
วิพากษ์ วิจารณ์ งานศิลป์ได้ถูกต้อง 

/   

3 เพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมของชาติ และ 

วัฒนธรรมทางภาษาไทยควบคู่กันไป 
/   

4 เพื่อปลูกฝัง นักเรียนคณะครู ให้มีนิสัยรักการอ่าน มี 
คุณธรรมจริยธรรม และเป็นการพัฒนา การเรียนการ
สอน มีทักษะการใช้ภาษาไทยมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  

/   

 

 

8.สรุปผลการดำเนินงานตามเป้าหมาย / ตัวชี้วัด 



ท่ี เปา้หมาย / ตัวชี้วัดของ โครงการ / 
กิจกรรม 

สภาพความสำเร็จ ผลการดำเนินงาน 

บรรลุ ไม่บรรลุ 

 
1 

เชิงปริมาณ 
คณะครู โรงเรียนชุมชนบ้านต้าตลาด  
จำนวน 21 คน นักเรียน โรงเรียนชุมชน
บ้านต้าตลาด จำนวน 209 คน  

 
/ 

  
ดีมาก 

 
1 
 
 
 
 
2. 
 
 
3. 

เชิงคุณภาพ 

คณะครู โรงเรียนชุมชนบ้านต้าตลาด  
นักเรียนทุกคนสามารถปฏิบัติตาม 

หลักธรรม ทางพระพุทธศาสนา และ
ประเพณีอันดีงามของ ไทยได้ 
อย่างถูกต้อง คิดเป็นร้อยละ80 

นักเรียนมีทักษะการคิดอย่าง
สร้างสรรค์มีจินตนาการ สามารถสร้าง
งานศิลปะได้ คิดเป็นร้อยละ80 
นักเรียน ให้มีนิสัยรักการอ่าน มี 
คุณธรรมจริยธรรม และเป็นการพัฒนา 
การเรียนการสอน มีทักษะการใช้
ภาษาไทยมีประสิทธิภาพยิ่งขึน้ คิดเป็น
ร้อยละ 80 

 
/ 
 
 
 
 
/ 
 
 
/ 

  
ดี 
 
 
 
 

ดี 
 
 

ดี 

 

 

 

 

 

 

 

9. สรุปผลในภาพรวม  



9.1 จุดเด่นของโครงการ / กิจกรรม  

 - นักเรียนรู้จักการแสดงออกซึ่งความเคารพต่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และผู้มีพระคุณ ได้อย่างเหมาะสม 

- โรงเรียนเป็นจุดศูนย์กลางการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม อบรมบ่มนิสัย ความรักชาติ ประเพณีอันดีงาม 

- นักเรียนกล้าแสดงออก 

 9.2 จุดที่ควรพัฒนาของโครงการ / กิจกรรม  

- เชิญชวนผู้ปกครองและส่งเสริมนักเรียน ให้เข้าร่วมกิจกรรมวันสำคัญและประเพณีของไทย ที่ทางโรงเรียน 

จัดขึ้น  

 - จัดกิจกรรมให้นักเรียนใช้ทักษะการอ่าน การเขียนนอกเวลาเรียน เข้าห้องสมุด หรือนำนักเรียนศึกษา 

แหล่งเรียนรู้นอกโรงเรียน การจัดนิทรรศการหรืออ่ืน ๆ  

9.3 ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาของโครงกำร / กิจกรรม ในคร้ังนี้ 

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

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

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

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

( นางสาวมารยาท   จุฬากุล )  

ตำแหน่ง ครู คศ.3 

ผู้รายงาน 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ เกณฑ์การสรุปผลระดับคุณภาพ 



ดีมาก หมายถึง ผลการประเมินจากแบบสอบถาม อยู่ในระดับร้อยละ 91 - 100 
ดี                 หมายถึง ผลการประเมินจากแบบสอบถาม อยู่ในระดับร้อยละ 71 - 90 

ปานกลาง หมายถึง ผลการประเมินจากแบบสอบถาม อยู่ในระดับร้อยละ 51 - 70 
น้อย หมายถึง ผลการประเมินจากแบบสอบถาม อยู่ในระดับร้อยละ 31 - 50 

น้อยที่สุด หมายถึง ผลการประเมินจากแบบสอบถาม อยู่ในระดับร้อยละ 0 – 30 
 

ความเห็นหัวหน้างานแผนงาน บริหารงานทั่วไป  

ผลการดำเนินงาน   

□  บรรลุผลตามเปา้หมาย                                                                   □ ไม่บรรลุตามเป้าหมาย 

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

                                                  ลงชื่อ (นาวพวงทอง    สุทธศิลป์) 

 31 / สิงหาคม / 2565 

ความเห็นผู้อำนวยการ  

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

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

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

 

                                                                            ลงช่ือ  

                                                                                    ( นายอุดร    รู้ยาม ) 

                                                                                           31 / สิงหาคม / 2565 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ก 

 แบบประเมินโครงการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
แบบประเมินโครงการ 

ชื่อโครงการ พัฒนาคุณธรรมคุณลักษณะที่พึงประสงค์และทักษะทางสังคม ประจำปีการศึกษา 2565 

ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวมารยาท   จุฬากุล นางสุพิน  อินทะวงศ์ นางสาวอารมณ์  สุขจินดา 

1. การดำเนินงำนของโครงการ 

                □     ดำเนินการตามลำดับโครงการ  

                □      ดำเนินการบางขั้นตอนในโครงการ 

                □       อยู่ระหว่างการดำเนินการตามโครงการ  

                □       ยังไม่ได้ดำเนินการ  

2.  ผลสำเร็จของโครงการ  

               □ บรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์  

               □  บรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์เป็นบางข้อ  

               □ ไม่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์  

3.  วิธีการปรับปรุงและพัฒนางานรวมทั้งผลของการประเมิน  

               □    ปรึกษาหารือร่วมกันเพื่อแก้ปัญหา 

               □    นำไปปรับปรุงโครงการ / กิจกรรมต่อไป  

              □ ไม่มีการปรับปรุงและพัฒนา 

4.ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน  

               □ ไม่มีปัญหา  

               □  มีปัญหาและอุปสรรคบ้างแต่สามารถแก้ปัญหาได้ 

5.ประโยชน์ที่ได้จากโครงการ / กิจกรรม  

              □ มีประโยชน์มากในการพัฒนาโรงเรียน / นักเรียน / บุคลากร  

              □ มีประโยชน์น้อยมาก  



 

6. พฤติกรรมของบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการ / กิจกรรม  

             □ มีความสนใจและเข้าร่วมกิจกรรม / โครงการมาก  

             □ เขา้ร่วมโครงการ / กิจกรรมน้อย  

ข้อเสนอแนะ เพื่อปรับปรุงแก้ไขในการดำเนินงานคร้ังต่อไป 

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

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

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

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

 

( ลงชื่อ )               ......................................................................                    ผู้ประเมิน  

                                     ( ..................................................... ) 

 

 

 

 

 

 

 

 



ภาคผนวก ข 

รูปภาพประกอบ 

 

 

 

 



       

 

 

กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ 

     



     

    

 
กิจกรรมวันมาฆบูชา 

 



    

    

 
กิจกรรมวันปัจฉิมนิเทศ(อำลาสถาบัน ) 

 



 

 

 
กิจกรรมวันไหว้ครู 



 

  

 
 

วันฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพระบรมราชิน ี



 
 

 
 

 
 

วันฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 



  

    

    

   

กิจกรรมวันเข้าพรรษา 

 



   

   

กิจกรรมแข่งขันทักษะภาษาไทยในวันภาษาไทยแห่งชาติ 

   

 
กิจกรรมการประกวดแข่งขันวาดภาพระบายสี เรียงความ วันสุนทรภู่ 



   

   

 

   
   กิจกรรมวันอาเซียน      

 



    

                                            

    

     

วันฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกติิ์  

พระราชชนนพีันปหีลวง 



 

    

     
 

  
   กิจกรรมลูกเสือต้านยาเสพติด 



 

      
 

   กิจกรรมวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ 



   

  

  

 

กิจกรรมทำความดีด้วยหัวใจ ( จิตอาสา ) 



 

 

 


