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แบบรายงานผลการจัดโครงการ/กิจกรรม 
โรงเรียนวัดถ้้าปลาวิทยาคม ส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 

 

1.  ชื่อโครงการ/กิจกรรม  :  ส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรม 

2.  ผู้รับผิดชอบโครงการ  :  นางอรอนงค์  จอมแปง 

3. วัตถุประสงค์  : 
3.1  เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร 
3.2  เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมี คุณลักษณะเป็นลูกท่ีดี นักเรียนที่ดีและคนดีของสังคม 
3.3  เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่าง 
3.4  เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนตระหนัก รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม 

  3.5  เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนบรรลุตามวิสัยทัศน์ ปรัชญา และอัตลักษณ์ของโรงเรียน 
 

4 การปรับปรุงระหว่างด้าเนินงาน (ถ้ามี) 

ปัญหา อุปสรรค การปรับปรุงแก้ไข 
1.  ครูบางส่วนไม่สามารถด าเนินการ

ตามแผนที่วางไว้  เนื่องจากติดงาน
ราชการ   

2. มีกิจกรรมพิเศษอ่ืนๆแทรก 
3. มีกิจกรรมส่งเสรมิคุณธรรม

จริยธรรมเพิ่มเติม  จากนโยบาย
รัฐบาล  เป็น  12  ข้อ 

 
 
 

1. มอบหมายให้ครูท่านอ่ืนปฏิบัตหินา้ที่แทน 
2. ประเมินผลการจดักิจกรรมแบบบรูณาการ 
3. มีการสอดแทรกคณุธรรมเพิ่มเติม  ขณะจัดกิจกรรมหน้าเสาธง  

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและสอดแทรกในแผนการจดักิจกรรมการ
เรียนรู้ของแตล่ะรายวิชาทั้ง  8  กลุ่มสาระ 

 
5 ประสิทธิภาพของโครงการ 

ตัวช้ีวัดความส้าเร็จ เกณฑ์ ผลการประเมิน สรุปผล 
1.คุณภาพของหลักสูตรสถานศึกษาที่เหมาะสม
และสอดคล้องกับท้องถิ่น 

ดี ดีมาก ผ่าน 

2.ร้อยละของครูที่มีการจัดการเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญและสอดคล้องกับท้องถิ่นใน
ระดับดีข้ึนไป 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 70 ไมผ่่าน 

3.ร้อยละของนักเรียนที่ได้เข้าร่วมกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 3 รายการขึ้นไป 

ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ผ่าน 

4.ร้อยละของครูที่ได้รับการนิเทศการใช้และ
พัฒนาหลักสูตร และการจัดการเรียนการสอน 

ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ผ่าน 
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6.  ประสิทธิผลของโครงการ 
   6.2  การใช้ทรัพยากร 

งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ  งบประมาณที่ใช้จ่ายจริง  สรุป 

10,000 บาท 10,000 บาท เหลือ/เกิน...........0............ บาท 

เวลาที่ก้าหนด  เวลาที่ใช้จริง  สรุป 

ตลอดป ีวัน/เดือน ...........-............. วัน/เดือน ทันเวลา ไม่ทันเวลา 

 

  6.2  ความพึงพอใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 

ครูร้อยละ 90 มีความพึงพอใจโครงการในภาพรวม ระดับดีขึ้นไป 

นักเรียนร้อยละ 95  มีความพึงพอใจโครงการในภาพรวม ระดับดีขึ้นไป  

คณะครูและนักเรียน  ร้อยละ 95 .มีความพึงพอใจโครงการในภาพรวม ระดับดีขึ้นไป  

  6.3  ผลกระทบต่อสังคม/สิ่งแวดล้อม   

 ไม่มี 

/ มี  ได้แก่  เป็นกิจกรรมเร่งด่วนที่ทุกหน่วยงานต้องด าเนินการตามนโยบายของรัฐ  ให้ทุกภาคส่วนต้องสร้าง
ความตระหนักร่วมกัน  อันจะส่งผลดีต่อการพัฒนาด้านคุณธรรม  จริยธรรม  ซึ่งมีความส าคัญเพ่ือเป็นพ้ืนฐานในการ
พัฒนานักเรียน  พัฒนาโรงเรียน  สังคมประเทศชาติโดยรวมและระดับมหัพภาคสืบไป 

    

 
 

         ลงชื่อ............................................  ผู้รายงานข้อมูล 
                                           (นางอรอนงค์  จอมแปง) 
                                   หัวหน้าโครงการ/กิจกรรม 
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ภาคผนวก 
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ตารางอบรมจริยธรรม  ( วันศุกร์ ) คาบที่ 6 

 
ครั้งท่ี 1 วัน/เดือน/ปี กลุ่มสาระฯ ครูรับผิดชอบ หัวข้อ 

1 23 พฤษภาคม 2557 หยุดเรียนตามค าสั่งของ คสช. 

2 30 พฤษภาคม 2557    ผอ. ปฐมนิเทศ  

3 6 มิถุนายน 2557 
 

ครูลลนา บุญญาอารักษ์  ความดีสากล 5 ประการ 

4 13 มิถุนายน 2557  วิทยาศาสตร์ ครูอรอนงค์  จอมแปง  คนดี มีน้ าใจ 

5 20 มิถุนายน 2557  ภาษาไทย ครูวิภานันท์  โพธิ์ทิพย์  ซื่อสัตย์ สุจริต 

6 27 มิถุนายน 2557  การงานฯ ครูณรงค์  ดารารัตน์  มีวินัย 

7 4 กรกฎาคม 2557  คณิตศาสตร์ ครูวันเพ็ญ   มูลเมืองค า  ใฝ่เรียนรู้ 

8 11 กรกฎาคม 2557  คณิตศาสตร์ ครูพรรณี   มามาตร์ อยู่อย่างพอเพียง 

9 25 กรกฎาคม 2557  สังคมฯ ครูพัชราภรณ์ อิ่มอมรพงศ์ มุ่งมั่นในการท างาน 

10 1 สิงหาคม 2557  การงานฯ ครูภัทรานิชฐ์   ตาวงศ์ศรี  รักความเป็นไทย 
11 8 สิงหาคม 2557 ภาษา 

ต่างประเทศ 
ครูพิลาวัลย์  จันทร์กอง พระคุณแม่ 

12 15 สิงหาคม 2557 ภาษา 
ต่างประเทศ 

ครูติรวดี   งามทรง มีจิตสาธารณะ 

13 22 สิงหาคม 2557  การงานฯ ครูกัมพล   อ่ินค า  การรู้จักตนเอง 
14 29 สิงหาคม 2557  ภาษาไทย ครูพรธิวา  พันธุรี  ความสามัคคี 
15 5 กันยายน 2557 ภาษา 

ต่างประเทศ 
ครูมณฑิยา  พุทธรักษา ความกตัญญู 

16 12 กันยายน 2557  คณิตศาสตร์ ครูสิริวัชญา  จันทะคุณ  ความประหยัด 

17 19 กันยายน 2557    ครูปริศนา  แสนป้อ ประเมินผล 
 
** การอบรมแต่ละครั้งต้องมีครูท่ีปรึกษามาควบคุมดูแลนักเรียนในห้องของตนเองอย่างน้อย 1 คน โดย
นั่งหลังแถวของนักเรียน ** 
 
นักเรียนทุกคน สวมเสื้อสมี่วง 
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                                     ตารางบ้าเพ็ญประโยชน์และจิตอาสาสาธารณะ   
  ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย วันศุกร์ ตั้งแต่คาบ 7 เป็นต้นไป 

  
ตารางบ้าเพ็ญประโยชน์และจิตอาสาสาธารณะ  ( วันศุกร ์) 

 
ครั้งท่ี 1 วัน/เดือน/ปี วัดมงคลธรรมกายาราม ร.ร. ครูรับผิดชอบ 

1 23 พฤษภาคม 2557 หยุดเรียนตามค าสั่ง คสช. 

2 30 พฤษภาคม 2557 ซักซ้อมแผ่นดินไหว ทุกระดับชั้น ครู ทุกคน 
3 6 มิถุนายน 2557 ม. 5 ม.4 ,ม.6 ครู ม.ปลาย 
4 13 มิถุนายน 2557 ม.6 ม.4,ม.5 ครู ม.ปลาย 
5 20 มิถุนายน 2557 ม.4 ม.5 ,ม.6 ครู ม.ปลาย 
6 27 มิถุนายน 2557 ม. 5 ม.4 ,ม.6 ครู ม.ปลาย 
7 4 กรกฎาคม 2557 ม.6 ม.4,ม.5 ครู ม.ปลาย 
8 11 กรกฎาคม 2557 ม.4 ม.5 ,ม.6 ครู ม.ปลาย 
9 25 กรกฎาคม 2557 ม. 5 ม.4 ,ม.6 ครู ม.ปลาย 
10 1 สิงหาคม 2557 ม.6 ม.4,ม.5 ครู ม.ปลาย 
11 8 สิงหาคม 2557 ม.4 ม.5 ,ม.6 ครู ม.ปลาย 
12 15 สิงหาคม 2557 ม. 5 ม.4 ,ม.6 ครู ม.ปลาย 
13 22 สิงหาคม 2557 ม.6 ม.4,ม.5 ครู ม.ปลาย 
14 29 สิงหาคม 2557 ม.4 ม.5 ,ม.6 ครู ม.ปลาย 
15 5 กันยายน 2557 ม. 5 ม.4 ,ม.6 ครู ม.ปลาย 
16 12 กันยายน 2557 ม.6 ม.4,ม.5 ครู ม.ปลาย 
17 19 กันยายน 2557 ประเมินผล ทุกระดับชั้น ครู ม.ปลาย 

 
- ครูกนกวรรณ   มโนสร้อย   มีหน้าท่ี ติดต่อประสานกับวัดมงคลธรรมกายาราม 

- ครูท่ีปรึกษา ม. ปลาย มีหน้าท่ีควบคุมดูแลเขตพื้นท่ีในบ าเพ็ญประโยชน์และจิตอาสา 
                            สาธารณะ ตามหลักความดีสากล 5 ห้อง เน้นย้ าห้องน้ า ห้องส้วม 
 (ห้องใดที่ไปบ้าเพ็ญประโยชน์จิตอาสาที่วัดมงคลฯ ขอให้มีครูที่ปรึกษาไปควบคุมดูแลห้องละ 1 คน) 
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ตารางบ้าเพ็ญประโยชน์และจิตอาสาสาธารณะ 
          ชัน้มัธยมศึกษาปทีี่ 2 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3     วันศุกร์ ตั้งแต่คาบ 7 เป็นต้นไป 

  
ตารางบ้าเพ็ญประโยชน์และจิตอาสาสาธารณะ  ( วันศุกร์ ) 

 
ครั้งท่ี 1 วัน/เดือน/ปี วัดถ้้าปลา ร.ร. ครูรับผิดชอบ 

1 23 พฤษภาคม 2557 หยุดเรียนตามค าสั่งของ คสช. 

2 30 พฤษภาคม 2557 ซักซ้อมแผ่นดินไหว ทุกระดับชั้น ครู ทุกคน 
3 6 มิถุนายน 2557 ม. 3 ม.2 ครู ม.ต้น 
4 13 มิถุนายน 2557 ม.2 ม.3 ครู ม.ต้น 

5 20 มิถุนายน 2557 ม. 3 ม.2 ครู ม.ต้น 

6 27 มิถุนายน 2557 ม.2 ม.3 ครู ม.ต้น 

7 4 กรกฎาคม 2557 ม. 3 ม.2 ครู ม.ต้น 

8 11 กรกฎาคม 2557 ม.2 ม.3 ครู ม.ต้น 

9 25 กรกฎาคม 2557 ม. 3 ม.2 ครู ม.ต้น 

10 1 สิงหาคม 2557 ม.2 ม.3 ครู ม.ต้น 

11 8 สิงหาคม 2557 ม. 3 ม.2 ครู ม.ต้น 

12 15 สิงหาคม 2557 ม.2 ม.3 ครู ม.ต้น 

13 22 สิงหาคม 2557 ม. 3 ม.2 ครู ม.ต้น 

14 29 สิงหาคม 2557 ม.2 ม.3 ครู ม.ต้น 

15 5 กันยายน 2557 ม. 3 ม.2 ครู ม.ต้น 

16 12 กันยายน 2557 ม.2 ม.3 ครู ม.ต้น 

17 19 กันยายน 2557 ประเมินผล ทุกระดับชั้น ครู ม.ต้น 

 
- ครูณรงค์  ดารารัตน์   มีหน้าท่ี ติดต่อประสานกับวัดถ้ าปลา 

- ครูท่ีปรึกษา ม. 2 และ ม.3  มีหน้าท่ีควบคุมดูแลเขตพื้นที่ในบ าเพ็ญประโยชน์และจิตอาสา 
                            สาธารณะ ตามหลักความดีสากล 5 ห้อง เน้นย้ าห้องน้ า ห้องส้วม 

   (ห้องใดที่ไปบ้าเพ็ญประโยชน์จิตอาสาที่วัดถ้้าปลา ขอให้มีครูที่ปรึกษาไปควบคุมดูแลห้องละ 1 คน) 
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กิจกรรมแห่
เทียนจ้าน้า
พรรษา          
 
 
 
 

 
 
 
 
                       
 
 

 
กิจกรรมวันไหว้ครู 

 
   
 
 
 
 
 

       กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่                                     กิจกรรมวันลอยกระทง 
 
   
 
 
 
 
 
 

         กิจกรรมชุมนุมอาเซียน                                               กิจกรรมวันสถาปนาลูกเสือ 
 
 


