
แบบรายงานโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม  

งบประมาณ ๒๕๖๔ 

 

 

 

 

โดย   

นางสาวจินตนา  ต่อสกุล 

ต าแหน่งครูผู้ช่วย 

 

 

 

 

โรงเรียนบ้านค าหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาว   

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต ๑ 
 

 

 

 



 
 

บันทึกข้อความ 
 

ส่วนราชการ    โรงเรียนบ้านค าหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาว    อ าเภอบ้านฝาง    จังหวัดขอนแก่น 
ที ่ .................พิเศษ.............................................    วันที ่ ................๒๘...กุมภาพันธ์....๒๕๖๔......................... 
เรื่อง  รายงานการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม 
 

เรียน  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านค าหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาว 
ข้าพเจ้า.......นางสาวจินตนา....ต่อสกุล..............  ต าแหน่ง.........ครูผู้ชว่ย........ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับผิดชอบ
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม ให้กับนักเรียน ป.๖ - ม.๓   ตามแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓  เพ่ือ
ด าเนินโครงการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ คือ 
          ๑.  เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจหลักธรรมของศาสนา สร้างจิตส านึกท่ีดีงาม มีศาสนาเป็นเครื่องยึด
เหนี่ยวจิตใจ 

๒.  เพ่ือให้นักเรียนน าหลักธรรมมาใช้เป็นแนวปฏิบัติในชีวิตประจ าวันได้ 
๓.  เพ่ือให้นักเรียนสามารถด าเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างสงบสุขและเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้อื่นในด้านความ

อดทน ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ กตัญญู รู้วินัย ห่างไกลอบายมุข โดยมีระยะเวลาการด าเนินงานวันที่ ๒๘  กุมภาพันธ์ 
๒๕๖๔ 

บัดนี้  โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม ให้กับนักเรียน ป.๖ - ม.๓ ได้ด าเนินการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  
จึงรายงานผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแบบรายงานการด าเนินโครงการ เอกสารตามแนบ 

 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

                  ลงชื่อ 
     ( นางสาวจินตนา  ต่อสกุล ) 

         ผู้รายงาน 
 

                   
 
ความคิดเห็นผู้อ านวยการ 

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

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

ลงชื่อ 
           ( นางธราภรณ์  จิตรสม) 

                                                                     ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านค าหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาว 
 



 

 

 

โครงการ/กิจกรรม : โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมให้กับนักเรียน 

แผนงาน : บริหารทั่วไป 

กลยุทธ์ : กลยุทธ์ที่ 1 

สนองกลยุทธ์สถานศึกษา : กลยุทธ์ที่ 1 

สอดคล้องกับมาตรฐานการศกึษาของสถานศึกษา : มาตรฐานที่ 1,2,3,4 

ผู้ที่รับผิดชอบ : นางสาวจินตนา  ต่อสกุล 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

๑. หลักการและเหตุผล 

การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ ตามแนววิถีพุทธ เป็นการจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้มี
โอกาสพัฒนาตนเองด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีพึงประสงค์ รวมทั้งค่านิยมของคนไทย 12 ประการ โดยใช้
หลักธรรมเป็นแนวทางในการด าเนินชีวิต ท าให้เห็นคุณค่าของการท าความดี ซึ่งเป็นที่ยอมรับของสังคม ก่อให้เกิด
ความรู้สึกท่ีดี  มีความหวัง และก าลังใจในการด ารงตนในฐานะนักเรียนที่มีคุณภาพ และ เป็นเยาวชนที่ดีของ
ประเทศชาติ 

โรงเรียนบ้านค าหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาวเห็นความส าคัญ และความจ าเป็นที่ควรด าเนินโครงการเช่นนี้อย่าง
ต่อเนื่อง   จึงได้จัดท าโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ตามแนววิถีพุทธขึ้น 
๒. วัตถุประสงค์ 

๑.  เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจหลักธรรมของศาสนา สร้างจิตส านึกท่ีดีงาม มีศาสนาเป็นเครื่องยึด
เหนี่ยวจิตใจ 

๒.  เพ่ือให้นักเรียนน าหลักธรรมมาใช้เป็นแนวปฏิบัติในชีวิตประจ าวันได้ 

๓.  เพ่ือให้นักเรียนสามารถด าเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างสงบสุขและเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้อื่นในด้านความ
อดทน ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ กตัญญู รู้วินัย ห่างไกลอบายมุข 

๓. เป้าหมาย 

เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

   -  ด้านคุณภาพ นักเรียนที่ผ่านการเข้าค่ายแล้วเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในทางท่ีดี มีสัมมาคารวะ                       
มีวินัย มีความอ่อนน้อมถ่อมตน มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ต่อสังคม มีความอดทน มีความเสียสละ มีจิตสาธารณะ
และมีสภาพจิตใจที่ดีข้ึน  



เป้าหมายเชิงปริมาณ  

1.ครูบุคลากรและนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ – มัธยมศึกษาปีที่ ๓ โรงเรียนบ้านค าหัวช้างโนนตุ่นป่า-
มะนาวร้อยละ 100 เข้าร่วมกิจกรรม  

๔. กิจกรรม/ระยะเวลาและสถานที่ 
 

การด าเนินโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านค าหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาว  
ในวันที่  ๒๘  กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕๔ เป็นระยะเวลา ๑ วัน  โดยมีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓  จ านวน ๓๐ คน และครูรวมถึงบุคลากร จ านวน  ๙   คน มีขั้นตอนการด าเนินงาน
ดังนี้ 
 

ขั้นเตรียมการ 
1. คณะครู ได้ติดต่อประสานงานการจัดเตรียมกิจกรรม และวางแผนการขั้นตอนในการด าเนินงาน

และจัดท าโครงการฯ 
๒. ผู้รับผิดชอบโครงการเสนอโครงการต่อผู้อ านวยการ เพ่ือพิจารณาอนุมัติและขออนุมัติงบประมาณ 
สนับสนุนตามแผนปฏิบัติการ 

๓. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน และประชุมคณะครู เพ่ือรับทราบบทบาทหน้าที่ของตน 
ก าหนดการ และรูปแบบการจัดกิจกรรม 

ขั้นด าเนินการ 
๑. ด าเนินโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ณ หอ้งประชุมโรงเรียนบ้านค าหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาว   

อ าเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น เป็นระยะเวลา ๑ วัน คือวันที่ ๒๘  กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔  โดยมีนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ ๖ และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓  จ านวน ๓๐ คน และครูรวมถึงบุคลากร จ านวน  
๙   คน ห้องประชุมโรงเรียนบ้านค าหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาว  อ าเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น 

๒. กิจกรรมเริ่ม เวลา ๐๙.๐๐ น. การอบรมจะเป็นลักษณะของการปฏิบัติธรรม ฟังการบรรยายธรรม 
ท ากิจกรรม เล่นเกม ศึกษาธรรมะจากธรรมชาติ เพ่ือให้นักเรียนไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับสิ่งเสพติด รักตนเอง รักบิดา 
รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รู้จักบทบาทหน้าที่ของตนเอง ตั้งใจใฝ่หาความรู้ เคารพเชื่อฟังครู สร้าง
ชื่อเสียงให้กับโรงเรียนและประเทศชาติต่อไป 

ขั้นประเมินผล 
ผู้รับผิดชอบโครงการได้เก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้เข้าร่วมอบรม โดยการสอบถามความพึงพอใจ 

 
๕. งบประมาณ  

จ านวน 8,๕๔๒ บาท จากงบอุดหนุนการศึกษา เพื่อเป็นค่าวัสดุและอุปกรณ์  ในการด าเนินกิจกรรม 

6. การประเมินผล 

ในการรายงานผลการด าเนินงานโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม เก็บรวบรวมข้อมูล โดยใช้วิธีสังเกต และ
ประเมินจากผลการสอบความความพึงพอใจ 
 

 



7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

๑.  นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจหลักธรรมของศาสนา สร้างจิตส านึกท่ีดีงาม มีศาสนาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยว
จิตใจ 

๒.  นักเรียนน าหลักธรรมมาใช้เป็นแนวปฏิบัติในชีวิตประจ าวันได้ 

๓.  นักเรียนสามารถด าเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างสงบสุขและเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้อ่ืนในด้านความอดทน 
ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ กตัญญู รู้วินัย ห่างไกลอบายมุข 

 

    ลงชื่อ     ผู้เสนอโครงการ/กิจกรรม 

          นางสาวจินตนา  ต่อสกุล 

    ต าแหน่งครผูู้ช่วย โรงเรียนบ้านค าหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาว 

 

 

    ลงชื่อ     ผู้อนุมัติโครงการ 

            นางธราภรณ์   จิตรสม 

                                     ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนโรงเรียนบ้านค าหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพกิจกรรม 

 

 

 



 



 


