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โครงการหลัก การสงเสริมการจัดการศึกษาแนวพุทธดวยการจัดการเรียนรูแบบ Active Learning ใน                

        สถานศึกษา  

โครงการยอย โครงการคายโครงงานคุณธรรมสงเสริมอัตลักษณโรงเรียนวิถีพุทธ ดวยการจัดการ     

       เรียนรูแบบ Active Learning 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ    ฝาย กิจการนักเรียน      งาน สงเสริมคุณธรรม จริยธรรม “  

สนองมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สพฐ.) ขอท่ี  3   

สนองยุทธศาสตรโรงเรียน ขอท่ี 1  

ลักษณะโครงการ       ใหม   ตอเนื่อง  

ผูรับผิดชอบโครงการ     นางสาวสิริธร  ยิ้มประเสริฐ 

ระยะเวลาดําเนินการ      8 – 18 สิงหาคม 2565 
 

1. หลักการและเหตุผล 

 โครงการการสงเสริมการจัดการศึกษาแนวพุทธดวยการจัดการเรียนรูแบบ Active Learning 

เริ่มจากท่ีกระทรวงศึกษาธิการมีแนวคิดใหมีการนําหลักธรรมสําคัญในพระพุทธศาสนาเปนแนวทางใน

การบริหาร และพัฒนานักเรียนอยางบูรณาการในชีวิตประจําวัน เพ่ือพัฒนาการกิน อยู ดู ฟง เปน 

โดยผานกระบวนการ ทางวัฒนธรรม แสวงหาปญญาและวิถีวัฒนธรรมเมตตา มีโรงเรียนสมัครเขารวม

โครงการมากข้ึนจนถึง เดือนตุลาคม 2564 มีโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีมัธยมศึกษา

สุพรรณบุรี มีความสนใจเขารวมโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ และมีกระบวนการพัฒนาท่ีมีประสิทธิภาพ

มากยิ่งข้ึนตามลําดับ โรงเรียนวิถีพุทธ มีจุดเนน พัฒนาตามหลักไตรสิกขาท่ีศึกษาพัฒนา 3 ดาน อยาง

บูรณาการ คือ ศีล สมาธิ ปญญาซ่ึงหลักไตรสิกขาจะสงผลใหผูไดรับการศึกษาพัฒนาสูการมีชีวิตท่ีดี

งาม มีความสุขและดําเนินชีวิตไดอยางเหมาะสมอันเปนสวนสําคัญทําใหเกิดสันติภาพในสังคม 

การศึกษาแนววิถีพุทธจึงเปนวิถีชีวิตแบบไทยท่ีมีพระพุทธศาสนาเปนรากฐานและพ้ืนฐานในวิถีชีวิต

และจิตใจโรงเรียนบรรหารแจมใสวิทยา 6 ซ่ึงเปนโรงเรียนวิถีพุทธรุนระดับ 1 เห็นความสําคัญของ

โครงการและไดรับมอบหมายใหดําเนินการสงเสริมการจัดการศึกษาแนวพุทธดวยการจัดการเรียนรู

แบบ Active Learning เพ่ือสงเสริม สนับสนุนใหโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีมัธยมศึกษา

สุพรรณบุรี ไดแลกเปลี่ยนความรู ไดแบบอยางในการปฏิบัติท่ีดีตอไป 

2. วัตถุประสงค 

 1) เพ่ือสงเสริม สนับสนุน กิจกรรมนักเรียนใหมีความรูความเขาใจในการทําโครงงาน

คุณธรรมในโรงเรียน ดวยการจัดการเรียนรูแบบ Active Learning ในสถานศึกษา และไดแลกเปลี่ยน

ความรู ไดแบบอยาง ในการปฏิบัติท่ีดี 

  



3. เปาหมาย 

 เชิงปริมาณ 

 นักเรียนโรงเรียนบรรหารแจมใสวิทยา6 จํานวน 50 คน 

 เชิงคุณภาพ 

 นักเรียนโรงเรียนบรรหารแจมใสวิทยา6 มีสวนรวม ความรูความเขาใจในการทําโครงงาน

คุณธรรมในโรงเรียน ดวยการจัดการเรียนรูแบบ Active Learning ในสถานศึกษา และไดแลกเปลี่ยน

ความรู ไดแบบอยาง ในการปฏิบัติท่ีดี 

4. สถานท่ีดําเนินการ 

 โรงเรียนบรรหารแจมใสวิทยา6 

5. ระยะเวลาดําเนินการ 

 วันท่ี 8 – 18 สิงหาคม 2565 

6. กิจกรรมและการดําเนินงาน 

 

กิจกรรมสําคัญ ระยะเวลา แหลง

งบประมาณ 

งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

ข้ันวางแผนการดําเนินงาน (Plan) 

1. เสนอแผนงานเพ่ือขออนุมัติ 

2. แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน 

3. ประชุมคณะกรรมการดําเนินงาน 

เพ่ือรวมวางแผนการจัดทําโครงการ

สงเสริมการจัดการศึกษาแนวพุทธ ดวย

การจัดการเรียนรูแบบ Active 

Learning 

 

8 ส.ค. 65 

 

10 ส.ค. 65 

  น.ส.สิริธร   

     ยิ้มประเสริฐ 

ข้ันดําเนินงาน (Do) 

4. จัดทําคําสั่งการปฏิบัติงานโครงการ

คายโครงงานคุณธรรมส ง เสริม อัต

ลักษณโรงเรียนวิถีพุทธ ดวยการจัดการ

เรียนรูแบบ Active Learning 

5. ดําเนินการจัดโครงการคายโครงงาน

คุณธรรมสงเสริมอัตลักษณโรงเรียนวิถี

พุทธ  ด ว ยการจั ดการ เรี ยนรู แบบ 

 

15 ส.ค. 65 

 

 

 

17 ส.ค. 65 

 

 

 

สพม.สพ 

 

 

 

 

 

2,000 

 

น.ส.สิริธร   

     ยิ้มประเสริฐ 

กลุมสาระการ

เรียนรูสังคม

ศึกษา ศาสนา

และวัฒนธรรม 

 



Active Learning 

ข้ั น ติ ด ต า ม แ ล ะ ต ร ว จ ส อ บ ก า ร

ดําเนินงาน(Check) 

6. ประเมินผลการดําเนินงานการอบรม 

 

 

 

17 ส.ค. 65 

 

น.ส.สิริธร   

     ยิ้มประเสริฐ 

กลุมสาระการ

เรียนรูสังคม

ศึกษา ศาสนา

และวัฒนธรรม 

ข้ันปรับปรุงแกไขตามแผน (Action) 

7. ประเมินผลจากการดําเนินงาน  

8. สรุปและจัดทํารูปลมรายงานผลการ

ดําเนินงาน 

18 ส.ค. 65   น.ส.สิริธร   

     ยิ้มประเสริฐ 

กลุมสาระการ

เรียนรูสังคม

ศึกษา ศาสนา

และวัฒนธรรม 

 

7. งบประมาณ จํานวน 2,000 บาท (หาพันบาทถวน) เปนคาใชจายดังนี้ 

- คาวิทยากร เปนเงิน 1,000 บาท 

- คาอาหารเบรคนักเรียน เปนเงิน 1,000 บาท 

8. การติดตามและประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสําเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 

นักเรียนมีความรูความเขาใจใน

การทําโครงงานคุณธรรมใน

โรงเรียน ดวยการจัดการเรียนรู

แบบ Active Learning ใน

สถานศึกษา และไดแลกเปลี่ยน

ความรู  ไดแบบอยาง ในการ

ปฏิบัติท่ีดี 

- การเขียนรางโครงงาน

คุณธรรม  

- แบบประเมินการทําโครงงาน

คุณธรรม  

 

9. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

1) นักเรียนมีความรูความเขาใจในการทําโครงงานคุณธรรมในโรงเรียน ดวยการจัดการเรียนรูแบบ 

Active Learning ในสถานศึกษา และไดแลกเปลี่ยนความรู ไดแบบอยาง ในการปฏิบัติท่ีดี 

 



 

ลงชื่อ……………….............……..ผูเสนอโครงการ 

                                     (นางสาวสิริธร  ยิ้มประเสริฐ) 

 

 

                                 ลงชื่อ……………….............…….. 

                                     (นางสาวธัญชนก เนียมแตง) 

รองผูอํานวยการโรงเรียนบรรหารแจมใสวิทยา6 

 

 

 

ลงชื่อ………………………………………ผูอนุมัติโครงการ 

                                         (นายวีระ  ปนเจริญ) 

                                ผูอํานวยการโรงเรียนบรรหารแจมใสวิทยา6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

กําหนดอบรมโครงการคายโครงงานคุณธรรมสงเสริมอัตลักษณโรงเรียนวิถีพุทธ  

ดวยการจัดการเรียนรูแบบ Active Learning 

 วันท่ี 17 สิงหาคม 2565 ณ หองโสตทัศนศึกษา โรงเรียนบรรหารแจมใสวิทย6 

**************************************************** 

08.30 น. – 09.00 น.  นักเรียนลงทะเบียนเขาอบรม  

09.00 น. – 09.30 น.  พิธีเปดการอบรม 

09.30 น. – 10.30 น.  อบรมเรื่องความรูเบื้องตนเก่ียวกับการจัดทําโครงงานคุณธรรม  

10.30 น. – 11.00 น.  พักรับประทานอาหารวาง  

11.00 น. – 12.00 น.  ฝกการเขียนโครงงานคุณธรรม 

12.00 น. – 13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 น. – 14.00 น.  แบงกลุมปฏิบัติกิจกรรมโครงงานคุณธรรมสงเสริมอัตลักษณโรงเรียนวิถี

   พุทธ 

14.00 น. – 14.30 น. พักรับประทานอาหารวาง  

14.30 น. – 15.30 น. แตละกลุมนําเสนอโครงงานคุณธรรม 

15.30 น. – 16.00 น. แลกเปลี่ยน/สอบถาม/ขอคิดเห็นเสนอแนะ/ปดการอบรม 

 

หมายเหตุ กําหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ภาคผนวก 

 

 

 

 

 

 



 

รายงานผลการดําเนินงาน การสงเสริมการจัดการเรียนรูในสถานศึกษาแนวพุทธ  

คายโครงงานคุณธรรมสงเสริมอัตลักษณโรงเรียนวิถีพุทธ  

ดวยการจัดการเรียนรูแบบ Active Learning 

โรงเรียนบรรหารแจมใสวิทยา6 

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี 

1. หลักการและเหตุผล 

 โครงการการสงเสริมการจัดการศึกษาแนวพุทธดวยการจัดการเรียนรูแบบ Active Learning 

เริ่มจากท่ีกระทรวงศึกษาธิการมีแนวคิดใหมีการนําหลักธรรมสําคัญในพระพุทธศาสนาเปนแนวทางใน

การบริหาร และพัฒนานักเรียนอยางบูรณาการในชีวิตประจําวัน เพ่ือพัฒนาการกิน อยู ดู ฟง เปน 

โดยผานกระบวนการ ทางวัฒนธรรม แสวงหาปญญาและวิถีวัฒนธรรมเมตตา มีโรงเรียนสมัครเขารวม

โครงการมากข้ึนจนถึง เดือนตุลาคม 2564 มีโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีมัธยมศึกษา

สุพรรณบุรี มีความสนใจเขารวมโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ และมีกระบวนการพัฒนาท่ีมีประสิทธิภาพ

มากยิ่งข้ึนตามลําดับ โรงเรียนวิถีพุทธ มีจุดเนน พัฒนาตามหลักไตรสิกขาท่ีศึกษาพัฒนา 3 ดาน อยาง

บูรณาการ คือ ศีล สมาธิ ปญญาซ่ึงหลักไตรสิกขาจะสงผลใหผูไดรับการศึกษาพัฒนาสูการมีชีวิตท่ีดี

งาม มีความสุขและดําเนินชีวิตไดอยางเหมาะสมอันเปนสวนสําคัญทําใหเกิดสันติภาพในสังคม 

การศึกษาแนววิถีพุทธจึงเปนวิถีชีวิตแบบไทยท่ีมีพระพุทธศาสนาเปนรากฐานและพ้ืนฐานในวิถีชีวิต

และจิตใจโรงเรียนบรรหารแจมใสวิทยา 6 ซ่ึงเปนโรงเรียนวิถีพุทธรุนระดับ 1 เห็นความสําคัญของ

โครงการและไดรับมอบหมายใหดําเนินการสงเสริมการจัดการศึกษาแนวพุทธดวยการจัดการเรียนรู

แบบ Active Learning เพ่ือสงเสริม สนับสนุนใหโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีมัธยมศึกษา

สุพรรณบุรี ไดแลกเปลี่ยนความรู ไดแบบอยางในการปฏิบัติท่ีดีตอไป 

2. วัตถุประสงค 

 1) เพ่ือสงเสริม สนับสนุน กิจกรรมนักเรียนใหมีความรูความเขาใจในการทําโครงงาน

คุณธรรมในโรงเรียน ดวยการจัดการเรียนรูแบบ Active Learning ในสถานศึกษา และไดแลกเปลี่ยน

ความรู ไดแบบอยาง ในการปฏิบัติท่ีดี 

  

3. เปาหมาย 

 เชิงปริมาณ 

 นักเรียนโรงเรียนบรรหารแจมใสวิทยา6 จํานวน 50 คน 

 เชิงคุณภาพ 



 นักเรียนโรงเรียนบรรหารแจมใสวิทยา6 มีสวนรวม ความรูความเขาใจในการทําโครงงาน

คุณธรรมในโรงเรียน ดวยการจัดการเรียนรูแบบ Active Learning ในสถานศึกษา และไดแลกเปลี่ยน

ความรู ไดแบบอยาง ในการปฏิบัติท่ีดี 

4. สถานท่ีดําเนินการ 

 โรงเรียนบรรหารแจมใสวิทยา6 

5. ระยะเวลาดําเนินการ 

 วันท่ี 8 – 18 สิงหาคม 2565 

6. กิจกรรมและการดําเนินงาน 

กิจกรรมสําคัญ ระยะเวลา แหลง

งบประมาณ 

งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

ข้ันวางแผนการดําเนินงาน (Plan) 

1. เสนอแผนงานเพ่ือขออนุมัติ 

2. แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน 

3. ประชุมคณะกรรมการดําเนินงาน 

เพ่ือรวมวางแผนการจัดทําโครงการ

สงเสริมการจัดการศึกษาแนวพุทธ ดวย

การจัดการเรียนรูแบบ Active 

Learning 

 

8 ส.ค. 65 

 

10 ส.ค. 65 

  น.ส.สิริธร   

     ยิ้มประเสริฐ 

ข้ันดําเนินงาน (Do) 

4. จัดทําคําสั่งการปฏิบัติงานโครงการ

คายโครงงานคุณธรรมส ง เสริม อัต

ลักษณโรงเรียนวิถีพุทธ ดวยการจัดการ

เรียนรูแบบ Active Learning 

5. ดําเนินการจัดโครงการโครงการคาย

โครงงานคุณธรรมสงเสริมอัตลักษณ

โรงเรียนวิถีพุทธ ดวยการจัดการเรียนรู

แบบ Active Learning 

ข้ันติดตามและตรวจสอบการ

ดําเนินงาน(Check) 

6. ประเมินผลการดําเนินงานการอบรม 

 

15 ส.ค. 65 

 

 

 

17 ส.ค. 65 

 

 

 

 

 

17 ส.ค. 65 

 

สพม.สพ 

 

 

 

 

 

2,000 

 

น.ส.สิริธร   

     ยิ้มประเสริฐ 

กลุมสาระการ

เรียนรูสังคม

ศึกษา ศาสนา

และวัฒนธรรม 

 

 

 

 

 

 



ข้ันปรับปรุงแกไขตามแผน (Action) 

7. ประเมินผลจากการดําเนินงาน  

8. สรุปและจัดทํารูปลมรายงานผลการ

ดําเนินงาน 

18 ส.ค. 65   น.ส.สิริธร   

     ยิ้มประเสริฐ 

กลุมสาระการ

เรียนรูสังคม

ศึกษา ศาสนา

และวัฒนธรรม 

 

7. งบประมาณ จํานวน 2,000 บาท (หาพันบาทถวน) เปนคาใชจายดังนี้ 

- คาวิทยากร เปนเงิน 1,000 บาท 

- คาอาหารเบรคนักเรียน เปนเงิน 1,000 บาท 

 

8. ผลลัพธของโครงการ/กิจกรรม (ดัชนีช้ีความสําเร็จ / คิดเปนรอยละ ของเชิงคุณภาพและเชิง

ปริมาณ)  

 1. นักเรียนมีความรูความเขาใจในการทําโครงงานคุณธรรมในโรงเรียน ดวยการจัดการเรียนรู

แบบ Active Learning ในสถานศึกษา และไดแลกเปลี่ยนความรู ไดแบบอยาง ในการปฏิบัติท่ีดี 

รอยละ ๙๕  

9. ภาพกิจกรรมดําเนินงาน  

 

 

 

 

ลงชื่อ……………….............……..ผูรายงาน 

                                         (นางสาวสิรธิร  ยิ้มประเสริฐ) 

        22 สิงหาคม 2565 

 

 

ลงชื่อ……………………………………… 

                                                 (นายวีระ  ปนเจริญ) 

                                ผูอํานวยการโรงเรียนบรรหารแจมใสวิทยา6 

 

 



ภาพการดําเนินกิจกรรม 
 

 

 

 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

 

 

 

 

  



  



 



  



 

  



 



โรงเรียนบรรหารแจมใสวิทยา  6 
โครงการ  พัฒนาคุณภาพชีวิตสงเสริมจิตดวยหลักธรรม 
แผนงาน  สงเสริมคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงคท่ีดีงาม 
สนอง     นโยบาย สพฐ. ท่ี  3  ยุทธศาสตร  สพม.9 ท่ี 3    กลยุทธ รร.ท่ี 1    
   มาตรฐานการศึกษาท่ี ๑,3 
ผูรับผิดชอบ  งานสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม 
ระยะเวลา  ตลอดปงบประมาณ 

หลักการและเหตุผล 
 ตามท่ีรัฐบาลไดใหความสําคัญในการพัฒนาสังคมเปนไปท่ีความรัก ความสามัคคี มุงม่ันท่ีจะสราง
สังคมเขมแข็งใหคนในชาติอยูเย็นเปนสุขรวมกัน อยางสมานฉันท บนพ้ืนฐานของคุณธรรม เรงรัดการปฏิรูป
การศึกษา โดยยึดคุณธรรม นําความรู พัฒนาคนโดยใชคุณธรรมเปนพ้ืนฐานของกระบวนการเรียนรูท่ีเชื่อมโยง 
ความรวมมือของสถาบันครอบครัว ชุมชน สถาบันศาสนา และสถาบันการศึกษา โดยมีเปาหมายใหผูเรียน
ไดรับการปลูกฝงคานิยม ในการนําคุณธรรมพ้ืนฐาน  8  ประการ เปนหลักในการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง งานสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม ไดเล็งเห็นถึงความสําคัญของการพัฒนาเด็ก และเยาวชน ให
เปนผูมีคุณธรรม จริยธรรม ไมยึดติดกับวัตถุนิยม จึงไดจัดกิจกรรมตาง ๆ เพ่ือปลูกฝงทางดานคุณธรรม 
จริยธรรมใหกับเยาวชน เพ่ือจรรโลงสภาพจิตใจใหนักเรียนไดเรียนรูหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา และ
สามารถนําไปปฏิบัติใชใหเกิดประโยชนในชีวิตประจําวันได 
 
วัตถุประสงค 

1. เพ่ือใหนักเรียนไดเรียนรูหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาอยางถูกตองและสามารถนําไปปฏิบัติให
เกิดประโยชนในชีวิตประจําวันได 

2. เพ่ือปลูกฝงและสงเสริมใหนักเรียนมีความกตัญูกตเวทีตอผูมีพระคุณ 
3. เพ่ือปลูกฝงและสงเสริมคานิยมท่ีดีงามใหกับเยาวชน 
 

เปาหมาย 
 เชิงปริมาณ นักเรียนทุกระดับชั้น 
 เชิงคุณภาพ 1.  นักเรียนเปนคนดี มีความประพฤติอยูในกรอบของศีลธรรม จริยธรรม 
   2.  นักเรียนสามารถนําหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาไปปฏิบัติใชใหเกิด  
                                 ประโยชนในชีวิตประจําวันได 
 
 
 
 
 
 
 
 
วิธีการดําเนินงาน 



ท่ี รายการ/กิจกรรม ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 
1 คายปฏิบัติธรรม ม.4 - ม.6 ,ปวช 2- ปวช3 มิ.ย.๖๕ นางสาวสิริธร ยิ้มประเสริฐ 

     และคณะ 

2 กิจกรรมวันสําคัญ 
- วันอาสาฬหบูชา 

 ก.ค. 6๕ 

3 เขาวัดปฏิบัติธรรม ตลอดปงบประมาณ 
 
สถานท่ีดําเนินการ โรงเรียนบรรหารแจมใสวิทยา  6  , วัดใหมศรีสุพรรณ , วัดดอนไร 
 
 
งบประมาณ  งบประมาณท่ีใชท้ังหมด   ๑๓,๓๖๐  บาท (อุดหนุนเรียนฟรี) 
 
 
ท่ี รายการ/กิจกรรม ประเภทของเงิน รวมเงิน 

ตอบแทน ใชสอย วัสดุ สาธารณู
ปโภค 

1 คายปฏิบัติธรรม ม.4 - ม.6 , 
ปวช.2 - ปวช.3 

๕,๐๐๐  ๙๖๐  ๕,๙๖๐ 

2 กิจกรรมวันสําคัญ 
- วันอาสาฬหบูชา 

  ๗,400  ๗,400 

3 เขาวัดปฏิบัติธรรม      
       
       
 หมายเหต ุขอถัวจายทุกรายการ      

รวมเงิน  ๕,๐๐๐  ๘,๓๖๐  ๑๓,๓๖๐ 
รวมท้ังส้ิน 39,120  

 
การติดตามและประเมินผล 

ท่ี ตัวช้ีวัด วิธีการประเมินผล เครื่องมือท่ีใช 
1 นักเรียนรอยละ  95  ไดเขาวัดทําบุญ 

และรวมกิจกรรมวันสําคัญทางศาสนา 
-  สอบถาม 
-  รายงานผลการ 
   ปฏิบัติงาน 

-  แบบสอบถาม 
-  แบบรายงานผลการ 
   ปฏิบัติงาน 

2 นักเรียนชั้น ม.4 – ม.6  และ ปวช. 1 – 
ปวช.3  ทุกคน  เขาคายอบรมคุณธรรม 

-  สอบถาม 
-  รายงานผลการ 
   ปฏิบัติงาน 

-  แบบสอบถาม 
-  แบบรายงานผลการ 
   ปฏิบัติงาน 

 
 
 



ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
1. นักเรียนไดเรียนรูหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา และคุณธรรมพ้ืนฐาน  8  ประการ 
2. นักเรียนมีความรูความเขาใจเก่ียวกับหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาและสามารถนําไปปรับใชให

เกิดประโยชนในชีวิตประจําวัน อันจะสงผลดีตอสังคมและประเทศชาติในอนาคต 
3. นักเรียนมีความรัก ความสามัคคี และอยูรวมกันอยางมีความสุข 
4. นักเรียนมีความรัก ความกตัญูตอผูมีพระคุณ 

 
 
 
 
    ลงชื่อ     สิริธร  ยิ้มประเสริฐ   ผูรับผิดชอบโครงการ 
             ( นางสาวสิริธร  ยิ้มประเสริฐ) 
 
 
 
    ลงชื่อ      อํานวย  เนตรมณี  ผูเสนอโครงการ 
                 (นายอํานวย  เนตรมณี) 
           หวัหนาฝายบริหารกิจการนักเรียน 
 
 
    ลงชื่อ      ธัญชนก  เนียมแตง  ผูใหความเห็นชอบโครงการ 
               (นางสาวธัญชนก  เนียมแตง) 
    รองผูอํานวยการโรงเรียนบรรหารแจมใสวิทยา 6 
 
 
 
    ลงชื่อ         วีระ  ปนเจริญ  ผูอนุมัติโครงการ 
                    (นายวีระ  ปนเจริญ) 
               ผูอํานวยการโรงเรียนบรรหารแจมใสวิทยา 6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ประมาณการคาใชจาย 

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตสงเสริมจิตดวยหลักธรรม 
ฝาย บริหารกิจการนักเรียน  งาน สงเสริมคุณธรรมจริยธรรม 

.............................................................................. 
ทรัพยากร ประเภทของเงิน  

รวม ท่ี รายการ จํานวน ราคา/
หนวย 

ตอบแทน ใชสอย วัสดุ สาธาร
ณูปโภค 

 คายปฏิบัติธรรม  
ม.4 - ม.6 , 
ปวช.2 - ปวช.3 

       

1 ปายกิจกรรม 1 ผืน    300   
2 อาหารวิทยากร อาหารวาง 

เครื่องดื่ม 
๑ วัน ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐     

๓ กระดาษทําเกียรติบัตร
กรอบทองเคA4 

๓ หอ 220   ๖๖๐   

    ๕,๐๐๐  ๙๖๐  ๕,๙๖๐ 
         
 กิจกรรมวันสําคัญทาง

พระพุทธศาสนา 
       

1 คาตกแตงตนเทียน 2 ตน 2,000   4,000   
2 ตนเทียน 2 ตน 1,500   3,000   
3 ฐานเทียน 2 ฐาน 200   400   
4 ตกแตงสถานท่ี        
      ๗,400  ๗,400 
         
         

หมายเหต ุขอถัวจายทุกรายการ        
รวม ๕,๐๐๐  ๘,๓๖๐  ๑๓,๓๖๐ 

รวมท้ังส้ิน ๑๓,๓๖๐  
 

 
 
 

 
 
 
 
 



โรงเรียนบรรหารแจมใสวิทยา  6 
โครงการ  เสริมสรางจิตสํานึกและสืบสานความเปนไทย 
แผนงาน  สงเสริมคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงคท่ีดีงาม 
สนอง     นโยบาย สพฐ. ท่ี  3   ยุทธศาสตร  สพม.9 ท่ี 3   กลยุทธ รร.ท่ี 1   
   มาตรฐานการศึกษาท่ี 1 
ผูรับผิดชอบ  งานสงเสริมกิจกรรมนักเรียน 
ระยะเวลา  ตลอดปงบประมาณ 

หลักการและเหตุผล 
  ปจจุบันเยาวชนตองเผชิญปญหาในชีวิตประจําวันท้ังปญหาในครอบครัว ปญหาในโรงเรียน ปญหา
สังคมและชุมชน ซ่ึงหากไมไดรับการสงเสริมชี้นําหรือปลูกฝงดานคุณธรรม จริยธรรม คานิยมท่ีถูกตองดีงาม
แลว อาจทําใหเยาวชนมีคุณลักษณะอันไมพึงประสงคได งานสงเสริมกิจกรรมนักเรียนจึงไดจัดโครงการ
เสริมสรางจิตสํานึกและสืบสานความเปนไทยข้ึน เพ่ือใหนักเรียนทุกคนในโรงเรียน ไดรับการสงเสริมสนับสนุน
ใหตระหนักถึงความสําคัญดานคุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย มีความซ่ือสัตยสุจริต รับผิดชอบตอหนาท่ี มี
ความกตัญูตอผูมีพระคุณ ตลอดจนมีจิตสํานึกในความเปนไทย ปฏิบัติตนเปนแบบอยางทีดีของสังคม และอยู
รวมกับผูอ่ืนในสังคมอยางเปนสุข 
 
วัตถุประสงค 

1. เพ่ือปลูกฝงใหนักเรียน รัก เคารพคุณครู รูบุญคุณพอแม และมีคุณธรรมจริยธรรม 
2. เพ่ือเสริมสรางใหนักเรียนมีจิตสํานึกในความเปนไทย รักชาติ ศาสน กษัตริยและแผนดิน 
3. เพ่ือใหนักเรียนไดรวมกิจกรรมตามประเพณีและวัฒนธรรมไทย อยางมีความสุข 

เปาหมาย 
 เชิงปริมาณ 1.   นักเรียนทุกคนของโรงเรียนบรรหารแจมใสวิทยา  6  ไดเขารวม 
         กิจกรรม   
   2.   จํานวนกิจกรรมท่ีจัด 5 กิจกรรม 
 เชิงคุณภาพ นักเรียนท่ีเขารวมกิจกรรมทุกคนไดปฏิบัติกิจกรรมอยางมีความสุข 
   และมีประสิทธิภาพ                   
 
วิธีการดําเนินการ 

ท่ี รายการ / กิจกรรม ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 
1 พิธีไหวครู 17 มิถุนายน 6๔ นายสิทธิชัย  สมประสงค 

และคณะ 2 วันแมแหงแผนดิน 11 สิงหาคม 6๔ 
3 วันข้ึนปใหม 4 มกราคม 6๕ 
4 วันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.๑๐ ๒8 กรกฎาคม ๖๕ 
5 วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจา

พระบรามราชินี 
3 มิถุนายน 6๕ 

 
สถานท่ีดําเนินการ โรงเรียนบรรหารแจมใสวิทยา  6    
 



งบประมาณ  งบประมาณท่ีใชท้ังหมด 15,000  บาท (อุดหนุนเรียนฟรี) 
 
ท่ี รายการ/กิจกรรม ประเภทของเงิน รวมเงิน 

ตอบแทน ใชสอย วัสดุ สาธารณู
ปโภค 

1 พิธีไหวครู  600 3,330  3,930 
2 วันแมแหงแผนดิน  600 270  870 
3 วันข้ึนปใหม  600 9,200  9,800 
4 วันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.๑๐   200  200 
5 วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระ

นางเจาพระบรามราชินี 
  200  200 

       
 หมายเหต ุขอถัวจายทุกรายการ      

รวมเงิน  1,800 13,200  15,000 
รวมท้ังส้ิน 15,000  

 
การติดตามและประเมินผล 
 

ท่ี ตัวช้ีวัด วิธีการประเมินผล เครื่องมือท่ีใช 
1 นักเรียนเขารวมกิจกรรมอยางมีความสุข สอบถาม แบบสอบถาม 
2 นักเรียนทุกคน ไดรวมกิจกรรม รายงานผลการ

ปฏิบัติงาน 
แบบรายงานผลการ
ปฏิบัติงาน 

 
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. นักเรียนมีความรัก เคารพ เชื่อถือและศรัทธาคุณครูและโรงเรียน 
2. นักเรียนมีความกตัญูกตเวทีตอพอแมผูมีพระคุณ 
3. นักเรียนมีจิตสํานึกในความเปนชาติไทย 

 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
    ลงชื่อ       สิทธชิัย  สมประสงค  ผูรับผิดชอบโครงการ 
                (นายสิทธิชัย  สมประสงค) 
 
 
 
    ลงชื่อ      อํานวย  เนตรมณี  ผูเสนอโครงการ 
                 (นายอํานวย  เนตรมณี) 
         หัวหนาฝายบริหารกิจการนักเรียน 
 
 
 
    ลงชื่อ    ธัญชนก  เนียมแตง  ผูใหความเห็นชอบโครงการ 
               (นางสาวธัญชนก  เนียมแตง) 
    รองผูอํานวยการโรงเรียนบรรหารแจมใสวิทยา 6 
 
 
 
 
    ลงชื่อ           วีระ  ปนเจริญ  ผูอนุมัติโครงการ 
                    (นายวีระ  ปนเจริญ) 
               ผูอํานวยการโรงเรียนบรรหารแจมใสวิทยา 6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ประมาณการคาใชจาย 
โครงการเสริมสรางจิตสํานึกและสืบสานความเปนไทย 

ฝาย บริหารกิจการนักเรียน  งานสงเสริมกิจกรรมนักเรียน 
..................................... 

ทรัพยากร ประเภทของเงิน  
รวม ท่ี รายการ จํานวน ราคา/

หนวย 
ตอบแทน ใชสอย วัสดุ สาธารณู

ปโภค 

 พิธีไหวคร ู        
1 อุปกรณทําพานไหวครู 15 

หอง 
200   3,000   

2 สายสิญจน 1 มวน 130   130   
3 เทปโฟมสองหนา 3M5 ม. 1 มวน 200   200   
4 อาหารและเครื่องดื่ม 30 ชุด 20  600    
     600 3,300  3,930 
 วันแมแหงแผนดิน        

๑ เทปโฟมสองหนา 3M  
 5 เมตร 

1 มวน 200   200   

2 ลูกแม็กซยิงบอรด เบอร  
T๓-๑๐ MB 

๒ กลอง ๓๕   70   

3 อาหารและเครื่องดื่ม 30 ชุด 20  600    
     600 270  870 
 วันข้ึนปใหม        

1 ของขวัญและของรางวัล 92 ชิ้น 100   9,200   
2 อาหารและเครื่องดื่ม 30 ชุด 20  600    
     600 9,200  9,800 
 พิธีเฉลิมพระชนมพรรษา ร.

๑๐ 
       

๑ เทปโฟมสองหนา 3M 5 ม. ๑ มวน 200   200   
      200  200 
 วันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจา
พระบรามราชินี 

       

1 เทปโฟมสองหนา 3M 5 ม. ๑ มวน 200   200   
      200  200 

หมายเหต ุขอถัวจายทุกรายการ        
รวม  1,800 13,200  15,000 

รวมท้ังส้ิน 15,000  
 


