
 

 

 

 

 

 

 

 

รายงานผลการด าเนินงานโครงการ  
โครงการส่งเสริมคณุธรรมจริยธรรม และกิจกรรมการเรียนรู้วันส าคัญ 

 
 

 
 

 
 
 

 
โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ 

ต าบลส าโรงเหนือ   อ าเภอเมือง  จังหวัดสมุทรปราการ 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการเขต 1 



 

 

 

ก 
บทสรุป  

โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และกิจกรรมการเรียนรู้วันส าคัญ เน้นจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้
เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติให้ท าได้ คิดเป็น และท าเป็น รักการอ่านและเกิดการใฝ่รู้อย่าง
ต่อเนื่องผสมผสานสาระความรู้ด้านต่าง ๆ อย่างได้สัดส่วนสมดุลกัน รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมที่ดีงาม
และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ในทุกวิชา จัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม สื่อการเรียน และอ านวยความ
สะดวกเพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ และมีความรอบรู้ รวมทั้งสามารถใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ
เรียนรู้ ทั้งนี้ ผู้สอนและผู้เรียนอาจเรียนรู้ไปพร้อมกันจากสื่อการเรียนการสอนและแหล่งวิทยาการประเภทต่าง 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมจึงได้ด าเนินการจัดกิจกรรมเพ่ือสนับสนุนและ
ตอบสนองพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  

           โครงการนี้ได้ด าเนินการภายในโรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ ตั้งแต่พฤษภาคม 
2563  –  มีนาคม 2564 โดยได้ด าเนินกิจกรรมตามโครงการทั้งสิ้น 7 กิจกรรมแบ่งครูรับผิดชอบอย่างชัดเจน 
กิจกรรมที่ได้ด าเนินการมี 5 กิจกรรมและกิจกรรมที่ไม่ได้ด าเนินการมี 2 กิจกรรม คือ กิจกรรมวันศุกร์เราสุขใจ
และกิจกรรมแข่งขันวิชาการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 จากกิจกรรมของ
โครงการที่กล่าวข้างตนส่งผลให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจอยู่ ในระดับ มาก และสามารถปฏิบัติได้ใน
ชีวิตประจ าวัน โดยผู้ปกครองและชุมชนสามารถร่วมมือกับโรงเรียนในการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค ์

 
 
 
        

                   ลงชื่อ ..........................................................                                             
                   (นายภูวดล   ขันค ามาละ) 
               ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 
 
 
 
 

 



 

 

 

สารบัญ 
 

เร่ือง หน้า 
บทสรุป 
บันทึกข้อความ                                                                              

ก 
ข 

รายงานผลการด าเนินงาน 1 
ภาคผนวก 3 

โครงการ                                                                              4 
    ภาพประกอบ           8 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ข 

                                      บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์    อ าเภอเมือง   จังหวัดสมุทรปราการ 

ที่ ..............................................................................   วันที ่ 20 เมษายน 2564 
เรื่อง รายงานผลการด าเนินงานตามโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และกิจกรรมการเรียนรู้วันส าคัญ 
 
เรียน  ผู้อ านวยการโรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์    

  ด้วยกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ได้ด าเนินโครงการส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรม และกิจกรรมการเรียนรู้วันส าคัญ ประจ าปีการศึกษา 2563 ส าเร็จลุล่วงไปแล้วนั้น   
  กลุ่มสาระการเรียนรู้ขอรายงานผลการด าเนินงานโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และ
กิจกรรมการเรียนรู้วันส าคัญ  ดังกล่าวตามเอกสารที่แนบมาพร้อมหนังสือนี้ 

 
           จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

 
       ลงชื่อ ..........................................................                                             

                   (นายภูวดล   ขันค ามาละ) 
               ผู้รับผิดชอบโครงการ 

      
           
                   
 
 
 
 
 
  

 

 
 

ความคิดเห็นของรองผู้อ านวยการโรงเรียนฝ่ายวิชาการ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
       

                         ลงชื่อ 
 

                                          ( นายวริิยะ  ชะนะมา ) 
                                                                         รองผู้อ านวยการโรงเรียนฝ่ายวิชาการ 

 ความคิดเห็นของผู้อ านวยการโรงเรียน 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
                          ลงชื่อ 

 

                                                                                 ( นายอิทธิพัทธ์    ธรีะวรรณสาร ) 
                                                                                   ผู้อ านวยการโรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ 
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รายงานผลการด าเนินงาน 
 

1. ความเป็นมาและความส าคัญของโครงการและการประเมินโครงการ 
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545  

มาตรา 24 การฝึกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ และการประยุกต์ความรู้มาใช้เพ่ือ
ป้องกันและแก้ไขปัญหา โดยการจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติให้ท าได้ คิด
เป็น และท าเป็น รักการอ่านและเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่องผสมผสานสาระความรู้ด้านต่าง ๆ อย่างได้สัดส่วน
สมดุลกัน รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมที่ดีงามและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ในทุกวิชา จัดบรรยากาศ 
สภาพแวดล้อม สื่อการเรียน และอ านวยความสะดวกเพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ และมีความรอบรู้ รวมทั้ง
สามารถใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ ทั้งนี้ ผู้สอนและผู้เรียนอาจเรียนรู้ไปพร้อมกันจากสื่อ
การเรียนการสอนและแหล่งวิทยาการประเภทต่าง กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมจึง
ได้ด าเนินการจัดกิจกรรมเพ่ือสนับสนุนและตอบสนองพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ   

2. วัตถุประสงค์ของการประเมินโครงการ 
 1. เพ่ือทราบผลการด าเนินงาน 
 2. เพ่ือทราบปัญหา อุปสรรคของการด าเนินงาน 
 3. เพ่ือเป็นข้อมูลในการจัดท าโครงการในการปีการศึกษา 2564 
 
3. ขอบเขตของการด าเนินงานโครงการ...เขียนสรุปจากโครงการที่ได้รับอนุมัติ 

1.1 เป้าหมายของโครงการ นักเรียนระดับอนุบาล ประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง ระดับมัธยมศึกษาปีที่      
                6  มีร่วมในการสืบสานประเพณีที่ดีงามของชาวไทยและสืบทอดพระพุทธศาสนา  ปฏิบัติตน    
                เป็นศาสนิกชนที่ดีต่อศาสนาที่ตนนับถือและศึกษาแหล่งเรียนรู้จากชุมชนเพ่ือสร้างความสัมพันธ์   
                ระหว่างโรงเรียนกับวัด 

1.2  สถานที่ด าเนินการคือ โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ พฤษภาคม 2563  –  มีนาคม     
                 2564 

1.3  ขั้นตอนการด าเนินงานและกิจกรรมที่ส าคัญ 
      1.3.1  ประชุมครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพ่ือชี้แจง    

                 วัตถุประสงค์ของโครงการ       
      1.3.2  แต่งตั้งบุคลากรรับผิดชอบกิจกรรมต่างๆ 
      1.3.3  จัดท าปฏิทินด าเนินการ    
      1.3.4  ด าเนินกิจกรรมตลอดปีการศึกษา 
      1.3.5  สรุปและรายงานประจ าปี      
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4. ผลการประเมินโครงการ 
    ผลการประเมินความส าเร็จของโครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน ปีการศึกษา 2563 
 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ แหล่งที่มาของข้อมูล เงื่อนไขความส าเร็จ 

1. ร้อยละของนักเรียนสามารถด าเนินกิจกรรมส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรม และกิจกรรมการเรียนรู้วันส าคัญ 

สังเกตพฤติกรรม ,  
การตอบแบบประเมิน 

รอ้ยละ 95 

2. ร้อยละของนักเรียนร่วมในการสืบสานประเพณีท่ีดีงาม
ของชาวไทยและสืบทอดพระพุทธศาสนา 

สั ง เ ก ต พ ฤ ติ ก ร ร ม
สอบถาม 

ร้อยละ 100 

3. ร้อยละของนักเรียนได้ศึกษาแหล่งเรียนรู้จากชุมชนเพื่อ
สร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับวัดเพิ่มมากขึ้น 

สังเกตพฤติกรรม การ
ร่วมกิจกรรม 

ร้อยละ 95 

4. ร้อยละของนักเรียนได้ท ากิจกรรมที่สร้างประโยชน์
ให้กับตนเองและสังคม 

สังเกตพฤติกรรม ร้อยละ 95 

 
5. สรุปค่าใช้จ่ายของโครงการ/กิจกรรม 
    6,190.00 
6. สรุปผลและขอ้เสนอแนะ 
 สรุปผล 
 6.1 ผลการด าเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และกิจกรรมการเรียนรู้วันส าคัญ 
ประจ าปีการศึกษา 2563 โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ นักเรียนมีส่วนรวมในการสืบสานประเพณีท่ีดี
งามของชาวไทยและสืบทอดพระพุทธศาสนา  
 6.2  นักเรยีนมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมที่สร้างประโยชน์ให้กับตนเองและสังคม  

ข้อเสนอแนะ 
 6.3  กิจกรรมในปีการศึกษา 2564 ควรเอื้อกับการจัดการเรียนการสอน สถานการณ์การแพร่ระบาด 
ของไวรัสโควิด-19 
 6.4 การด าเนินงานโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และกิจกรรมการเรียนรู้วันส าคัญ มีหลาย
กิจกรรมที่ควรบูรณาการร่วมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆเพ่ือให้สอดคล้องกับการเรียนในชั้นเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

4 
ชื่อโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และกิจกรรมการเรียนรู้วันส าคัญ 

ชื่อ  งาน  /กิจกรรม ....................................................................................................................... 
ลักษณะโครงการ / กิจกรรม            (  ) โครงการต่อเนื่อง       (   )  โครงการใหม่ 
                                              (   ) กิจกรรมใหม่               (   ) กิจกรรมต่อเนื่อง 
แผนงาน    ฝ่ายบริหารทั่วไป  
ระยะเวลาด าเนินงาน   พฤษภาคม 2563  –  มีนาคม 2564 
ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม   นายภูวดล   ขันค ามาละ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน  ข้อที่   …………………………………………………… 
 
1. หลักการและเหตุผล   

  ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 
มาตรา 24   การฝึกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ และการประยุกต์ความรู้มาใช้
เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหา โดยการจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติให้ท า
ได้ คิดเป็น และท าเป็น รักการอ่านและเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่องผสมผสานสาระความรู้ด้านต่าง ๆ อย่างได้
สัดส่วนสมดุลกัน รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมที่ดีงามและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ในทุกวิชา  จัด
บรรยากาศ สภาพแวดล้อม สื่อการเรียน และอ านวยความสะดวกเพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ และมีความรอบ
รู้ รวมทั้งสามารถใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ ทั้งนี้ ผู้สอนและผู้เรียนอาจเรียนรู้ไปพร้อมกัน
จากสื่อการเรียนการสอนและแหล่งวิทยาการประเภทต่าง  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรมจึงได้ด าเนินการจัดกิจกรรมเพื่อสนับสนุนและตอบสนองพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 

2. วัตถุประสงค์   
1. เพ่ือให้นักเรียนร่วมในการสืบสานประเพณีที่ดีงามของชาวไทยและสืบทอดพระพุทธศาสนา 
2. เพ่ือให้นักเรียนได้ปฏิบัติตนเป็นศาสนิกชนที่ดีต่อศาสนาที่ตนนับถือ 
3. เพ่ือให้นักเรียนได้ศึกษาแหล่งเรียนรู้จากชุมชนเพ่ือสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับวัด 
4. เพ่ือให้นักเรียนได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 

3.  เป้าหมาย   
 3.1  เชิงปริมาณ   

 นักเรียนทุกระดับชั้นเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆร้อยละ 95 
 3.2  เชิงคุณภาพ   

 นักเรียนและบุคลากรของโรงเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ 
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4.  ขั้นตอนการด าเนินงาน / กิจกรรม / เวลา 
        4.1 ประชุมครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพ่ือชี้แจงวัตถุประสงค์ของโครงการ 
        4.2  แต่งตั้งบุคลากรรับผิดชอบกิจกรรมต่างๆ 
        4.3  จัดท าปฏิทินด าเนินการ 
        4.4   ด าเนินการตามตารางกิจกรรมวันส าคัญ 
 

ที ่ กิจกรรมการด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1 
กิจกรรมวันศุกร์เราสุขใจ 

- มารยาทดีศรี ม.ก.จ. 
ทุกวันศุกร์ 

           ครูวลัยพร  มุสิกมาศ 
ครูวรวุฒิ  กฐินเทศ 

2 วันไหว้ครู มิถุนายน 63 
ครูภูวดล  ขันค ามาละ 
ครูวลัยพร  มุสิกมาศ 

3 วันอาสาฬหบูชา /วันเข้าพรรษา กรกฎาคม 63 
ครูชาคริต  สิมลิ้ม 
ครูทยิดา  เลาเฟย 

4 วันส าคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ ตลอดปีการศึกษา 
ครูอัญชลี  คณานับ 
ครูจามร  จิตรบุญมา 
ครูวรวุฒิ   กฐินเทศ 

5 วันอาเซียน สิงหาคม 63 
ครูทยิดา  เลาเฟย 
ครูชาคริต  สิมลิ้ม 
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กิจกรรมธรรมสนามหลวง 
     - ค่าพาหนะในการเดินทางของ
พระอาจารย์ 
    - ค่าวัสดุอุปกรณ์สนับสนุนการสอน 

พ.ค. – ธ.ค. 63 
ครูจามร  จิตรบุญมา 
ครูภูวดล  ขันค ามาละ 
ครูวรวุฒิ  กฐินเทศ 

7 กิจกรรมแข่งขันวิชาการ มิ.ย. – ธ.ค. 63 
ครูวลัยพร  มุสิกมาศ 
ครูอัญชลี  คณานับ 
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5.  งบประมาณและทรัพยากร 
 

ที ่ รายการการใช้งบประมาณและทรัพยากร จ านวนเงิน(บาท) หมายเหตุ 

1 
กิจกรรมวันศุกร์เราสุขใจ 

- มารยาทดีศรี ม.ก.จ. 
500  

2 วันไหว้ครู 4,500  
3 วันอาสาฬหบูชา /วันเข้าพรรษา 5,000  

4 วันส าคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ 8,000  

5 วันอาเซียน 1,000  

6 
กิจกรรมธรรมสนามหลวง 
    - ค่าพาหนะในการเดินทางของพระอาจารย์ 
    - ค่าวัสดุอุปกรณ์สนับสนุนการสอน 

1,000  

7 กิจกรรมแข่งขันวิชาการ   

 รวม 20,000  
 

6.   การติดตามและประเมินผล (ให้วัดและประเมินผลจากเป้าหมาย) 
 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล 

นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมทุกกิจกรรม การตอบแบบประเมิน แบบประเมิน 
 

 
7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. นักเรียนมีจิตสาธารณะ 
2. นักเรียนไดร้ับการพัฒนากระบวนการคิดและพัฒนาจิตใจ 
3. นักเรียนได้ท ากิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับสังคมและสร้างความสัมพันธ์ระหว่างตัวนักเรียนกับโรงเรียนและ

วัดของนักเรียนเพ่ิมมากขึ้น 
4. นักเรียนปฏิบัติตนอย่างมีคุณค่าและเหมาะสม 
5. นักเรียนได้ท ากิจกรรมที่สร้างประโยชน์ให้กับตนเองและสังคม 

 
 



 

 

 

  

  ลงชื่อ   ...................................................................ผู้เสนอโครงการ 
                               (นายภูวดล  ขันค ามาละ)   

                  ต าแหน่ง ครู ค.ศ.1                    
            

    ลงชื่อ    ...................................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
                   (นางสาวปฐมาภรณ์   สืบนิสัย)  

          ผูช้่วยผู้อ านวยการฝ่ายบริหารท่ัวไป 
 
 
                     อนุมัติโครงการ 
                               
                                           (นายอิทธิพัทธ์     ธีระวรรณสาร) 

                ผู้อ านวยการโรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

 

       ภาพประกอบโครงการ 

 


