
สรุปโครงการกลุ่ม กลุ่มบริหารงานทั่วไป  ปีการศึกษา 2562 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นายคมสัน  ไชยปัดทุม / นางสาวกุลสิริ  สมบูรณ์ 

 
 
 

1. ชื่อโครงการ  โรงเรียนวิถีพุทธ 
2. วัตถุประสงค์ 

2.1. เพ่ือให้ผู้เรียนมีวินัยมีความรับผิดชอบปฏิบัติตนตามหลักธรรมเบื้องต้นของศาสนาที่นับถือมีความซื่อสัตย์
สุจริตมีความกตัญญูกตเวทีมีเมตตากรุณาเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่และเสียสละเพ่ือส่วนรวม 
 2.2. เพ่ือให้ผู้เรียนรู้จักประหยัดใช้ทรัพย์สิ่งของส่วนตนและส่วนรวมอย่างคุ้มค่านิยมไทยเห็นคุณค่าในภูมิ
ปัญญาไทยภูมิใจในความเป็นไทยและรักษาวัฒนธรรมไทย 
 2.3. เพ่ือให้ผู้เรียนมีความเพียรพยายามขยันอดทนละเอียดรอบคอบในการทางานและทางานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
 2.4. เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริตและหาความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่ตนสนใจ 
 2.5. เพ่ือให้ผู้เรียนมีความมั่นใจกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสมและให้เกียรติผู้อื่น 
3. เป้าหมาย  
 3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 

  3.1.1 ผู้เรียนทุกคนมีวินัยมีความรับผิดชอบปฏิบัติตนตามหลักธรรมเบื้องต้นของศาสนาที่ตนนับถือมี
ความซื่อสัตย์สุจริตมีความกตัญญูกตเวทีมีความเมตตากรุณาเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่และเสียสละเพ่ือส่วนรวม 

  3.1.2 ผู้เรียนทุกคนรู้จักประหยัดใช้ทรัพย์สิ่งของส่วนตนและส่วนรวมอย่างคุ้มค่านิยมไทยเห็นคุณค่า
ในภูมิปัญญาไทยภูมิใจในความเป็นไทยและรักษาวัฒนธรรมไทย 

  3.1.3  ผู้เรียนทุกคนมีความเพียรพยายามขยันอดทนละเอียดรอบคอบในการทางานและทางาน
ร่วมกับผู้อ่ืนได ้

3.1.4 ผู้เรียนทุกคนมีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริตและหาความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่ตนสนใจ 
3.1.5 ผู้เรียนทุกคนมีความมั่นใจกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสมและให้เกียรติผู้อ่ืน 

 3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  3.2.1 ผู้เรียนมีวินัยมีความรับผิดชอบปฏิบัติตนตามหลักธรรมเบื้องต้นของศาสนาที่ตนนับถือมีความ

ซื่อสัตย์สุจริตมีความกตัญญูกตเวทีมีความเมตตากรุณาเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่และเสียสละเพ่ือส่วนรวมร้อยละ 80 
  3.2.2 ผู้เรียนรู้จักประหยัดใช้ทรัพย์สิ่งของส่วนตนและส่วนรวมอย่างคุ้มค่านิยมไทยเห็นคุณค่าในภูมิ

ปัญญาไทยภูมิใจในความเป็นไทยและรักษาวัฒนธรรมไทยร้อยละ 80 
  3.2.3  ผู้เรียนมีความเพียรพยายามขยันอดทนละเอียดรอบคอบในการทางานและทางานร่วมกับ

ผู้อื่นได้ร้อยละ 80 
3.2.4  ผู้เรียนมีความรู้สึกท่ีดีต่ออาชีพสุจริตและหาความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่ตนสนใจร้อยละ 80 
3.2.5 ผู้เรียนมีความมั่นใจกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสมและให้เกียรติผู้อื่นร้อยละ 80 

4. กิจกรรม 
 - กิจกรรมน้องไหว้พ่ี 

- กิจกรรมปฏิบัติสัมพันธ์ ( 5 ค ามงคลคือ สวัสดี ขอบคุณขอบใจไม่เป็นไรขอโทษ)  
- กิจกรรมไหว้พระสวดมนต์ (แปล)  
- แผ่เมตตา (แปล) และสงบนิ่งสมาธิตอนเช้าก่อนเรียน 
- กิจกรรมกล่าวค าพิจารณาอาหารก่อนการรับประทานกลางวันรับประทานอาหารอย่างมีสติไม่หกไม่เหลือ 



- กิจกรรมกลุ่ม โดยการแบ่งนักเรียนเป็นกลุ่มรับผิดชอบท าความสะอาดบริเวณโรงเรียนและระบบในห้อง
ต่างๆ 

- กิจกรรมบันทึกความดี 
- เข้าแถวเพื่อรับบริการอาหารกลางวันและอ่ืน 
- ครูสอนสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมโดยการบูรณาการเข้ากับกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ 
- การปฏิบัติกิจกรรมประจ าวันของนักเรียนได้แก่เคารพพ่อแม่ก่อนมาโรงเรียนและกลับถึงบ้าน 
- กิจกรรมสวดมนต์สรภัญญะประจ าสัปดาห์ทุกวันพระ 
- กิจกรรมการเรียนการสอนพุทธศาสนากับพระครู 
- อาราธนาศีลอาราธนาธรรมชั่วโมงแนะแนว / ชุมนุม 
- คณะครูและนักเรียนแต่งกายชุดขาวทุกวันพระ 
- กิจกรรมส่งเสริมให้ครูและชุมชนร่วมกันปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนน้อมน าหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงอย่างต่อเนื่องเช่นการอบรมหน้าเสาธงของครูเวรประจาวันกิจกรรมส าคัญ   เช่นวันพ่อ  วัน  
วันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษาวันออกพรรษา วันวิสาขบูชาวันมาฆบูชา ประเพณีลอยกระทง วันปิยมหาราช วันเด็ก  
วัน ปีใหม่ วันอ าลาอาลัย นักเรียนป.6 

- กิจกรรมเข้าค่ายธรรมคีตา ชั้นป.4 
  - กิจกรรมเข้าค่ายพุทธบุตร ชั้นป.5 
5. ผลการประเมิน 
 1.  ผู้เรียนร้อยละ 100 มีวินัยมีความรับผิดชอบปฏิบัติตนตามหลักธรรมเบื้องต้นของศาสนาที่นับถือมีความ
ซื่อสัตย์สุจริตมีความกตัญญูกตเวทีมีเมตตากรุณาเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่และเสียสละเพ่ือส่วนรวม 
 2.  ผู้เรียนร้อยละ 100 รู้จักประหยัดใช้ทรัพย์สิ่งของส่วนตนและส่วนรวมอย่างคุ้มค่านิยมไทยเห็นคุณค่าใน
ภูมิปัญญาไทยภูมิใจในความเป็นไทยและรักษาวัฒนธรรมไทย 
 3.  ผู้เรียนร้อยละ 100 มีความพยายามขยันอดทนละเอียดรอบคอบในการทางานและท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
 4.   ผู้เรียนร้อยละ 100 มีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริตและหาความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่ตนสนใจ 
 5.  ผู้เรียนมีความมั่นใจกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสมและให้เกียรติผู้อื่น 
6. สอดคล้องกับ 
  6.1 กลยุทธ์ในโรงเรียน     ข้อ  1. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาตามหลักสูตรและส่งเสริม
ความสามารถด้านเทคโนโลยีเพ่ือเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ 
 6.2 มาตรฐานภายใน สพฐ. ข้อ  1. พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
 6.3 มาตรฐานภายนอก สมศ. ข้อ  1. พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
 

7. สรุปผลการด าเนินกิจกรรมตามโครงการ 
 7.1 ด้านบริบท 
 การจัดโครงการโรงเรียนวิถีพุทธเป็นการตอบสนองนโยบายของทางโรงเรียนที่ต้องการให้นักเรียนมีความรู้
ความเข้าใจในการปฏิบัติตนให้เป็นผู้ที่มีหลักคุณธรรมในการด าเนินชีวิตโดยได้มีการจัดกิจกรรมต่างๆทีเอ้ือต่อการ
เรียนรู้ของนักเรียนทุกคน เช่น มีพระประจ าโรงเรียน ในห้องเรียนมี สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ซึ่งส่งผลให้
นักเรียนได้ซึมซับ และปลูกฝังความเป็นวิถีพุทธด้วยบริบทต่างๆท่ีโรงเรียนได้จัดขึ้น 
 7.2 ความพร้อมด้านปัจจัย (ทรัพยากร) 



 การจัดโครงการโรงเรียนวิถีพุทธมีคุณครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เป็นผู้
ด าเนินงาน รวมทั้งครูในกลุ่มสาระอ่ืนๆ และครูประจ าชั้นในทุกระดับเป็นผู้สนับสนุนการด าเนินกิจกรรม โดยได้รับงบ
จากทางโรงเรียนในการด าเนินกิจกรรมต่างๆๆรามทั้งสนับสนุนด้านบุคลากรและช่วยในการอ านวยความสะดวกในการ
จัดกิจกรรมต่างๆเป็นอย่างดี   

7.3 กระบวนการบริหารจัดการ 
 โครงการโรงเรียนวิถีพุทธส าเร็จได้เพราะได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่าย โดยมีคณะครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึก ศาสนาและวัฒนธรรม เป็นผู้ประสานงาน และผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ นางพีรานุช  ไชยพิ
เดช เป็นผู้อ านวยความสะดวกและให้การสนับสนุนในด้านต่างๆ ท าให้การด าเนินงานสะดวกและส าเร็จได้ด้วยดี 
 7.4 ด้านผลลัพธ์ หรือความพึงพอใจ 
 1. นักเรียนร้อยละ 80 มีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ตลอดจนมีทักษะการด าเนินชีวิตสามารถ
ด ารงตนอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขนักเรียนมีความรู้สึกที่ดีต่อหลักธรรมค าสอนขอพระพุทธศาสนาและสามารถ
น ามาปรับใช้กับตนเองได้อย่างมีคุณค่า 
 2. นักเรียนร้อยละ 100 ได้ร่วมกิจกรรมโครงการได้รับการพัฒนาในด้านคุณธรรมจริยธรรมมีความรับผิดชอบ
ต่อหน้าที่มีความซื่อสัตย์สุจริตและมีความเสียสละต่อส่วนรวม 
 3. นักเรียนได้รับการอบรมคุณธรรมจริยธรรมประจ าสัปดาห์ตลอดปีการศึกษา 
 4. นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมที่ดีงามตามแบบวิถีพุทธตลอดจนมีทักษะในการด าเนินชีวิตสามารถด ารงตน
อยู่ในสังคมร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 
 
 
 
(ลงชื่อ) ..........................................หวัหน้าโครงการ              ( ลงชื่อ ) ....................................ที่ปรึกษาโครงการ 
        (นายคมสัน  ไชยปัดทุม)             ( นางสาวศรีสุดา  นุม่อ่ า ) 
                    คร ู                                   ผูช้่วยผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไป 
 
 
 
 

(ลงชื่อ) ...............................................      (ลงชื่อ)  ............................................ 
      (นางสาวฉันทนา  ภาสกานนท์)               (นางพีรานุช  ไชยพิเดช)  
รองผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์                         ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ 
 

 

 

 

 

 



สรุปโครงการกลุ่มบริหารวิชาการ ปีการศึกษา  2562   

ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวกมลชนก เลี่ยนชอบ 

 

1. ชื่อโครงการ  ส่งเสริมค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ 
 2. วัตถุประสงค ์
 2.1 เพ่ือปลูกฝังค่านิยมไทย หรือจิตส านึกของความเป็นไทยอย่างแท้จริงให้กับนักเรียน 
 2.2 เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ที่สอดคล้องกับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตระหนักถึงความ
เป็นไทย เคารพกฎ กติกา ในการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่น 
 2.3 เพ่ือพัฒนานักเรียนให้ได้รู้จักบทบาทหน้าที่ของตนเองตามหลักประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข 
3. เป้าหมาย 
 3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
  3.1.1 นักเรียนโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 จ านวน 1,023 คน มี
ส่วนร่วมในกิจกรรมส่งเสริมค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ร้อยละ 80 
  3.1.2 นักเรียนร้อยละ 80 มีคุณธรรม จริยธรรม ที่สอดคล้องกับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตระหนัก
ถึงความเป็นไทย เคารพกฎ กติกา ในการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่น 
  3.1.3 นักเรียนร้อยละ 80 รู้จักบทบาทหน้าที่ของตนเองตามหลักประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข 
 3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  3.2.1 นักเรียนมีความสนใจ และมีส่วนร่วมในกิจกรรมส่งเสริมค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ 
ร้อยละ 80 
  3.2.2 นักเรียนปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรม จริยธรรม ที่สอดคล้องกับคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ตระหนักถึงความเป็นไทย เคารพกฎ กติกา ในการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่น 
  3.2.3 นักเรียนปฏิบัติตนตามบทบาทหน้าที่ของตนเองตามหลักประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข 
 

4. กิจกรรม 
 4.1 กิจกรรมบูรณาการค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการสู่การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 4.2 กิจกรรมวันส าคัญอ่ืน ๆ  
  - กิจกรรมวันส าคัญเก่ียวกับชาติ และพระมหากษัตริย์ 
 4.3 กิจกรรมเปิดประตู่สู่โลกกว้างทางการศึกษา 
 4.4 กิจกรรมส่งเสริมความรู้คู่คุณธรรม และประเพณีวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา 
 4.5 กิจกรรมประชาธิปไตยในโรงเรียน (เลือกตั้งผู้แทนนักเรียน) 



 4.6 กิจกรรมน้อมน าเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนรู้เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 4.7 กิจกรรมรวมพลังต้านภัยสารเสพติด 
 4.8 กิจกรรมเด็กไทยสุขภาพดี มีพลานามัย 
 4.9 กิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารี 
 4.10 กิจกรรมโรงเรียนคุณธรรม 
 4.11 กิจกรรมบันทึกความดีบูรณาการสู่ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ 
 

5. ผลการประเมิน 
 5.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ  
  5.1.1 นักเรียนร้อยละ 80 มีคุณธรรม จริยธรรม และรู้จักบทบาทหน้าที่ของตนเอง ตามหลัก
ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 5.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  5.2.1 ผู้เรียน และบุคลากรในโรงเรียนสนใจ และให้ความร่วมมือในการปฏิบัติกิจกรรมค่านิยมหลัก
ของคนไทย 12 ประการเป็นอย่างดี 
  

6. สอดคล้องกับ 
  6.1 กลยุทธ์ในโรงเรียน      ข้อ 1, 2 
 6.2 มาตรฐานภายใน สพฐ. ข้อ 1, 2 
 6.3 มาตรฐานภายนอก สมศ. ข้อ 2 
 

7. สรุปผลการด าเนินกิจกรรมตามโครงการ 
 7.1 ด้านบริบท 

  กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายสร้างสรรค์ประเทศไทยให้ เข้มแข็ง โตยต้องสร้างคนในชาติให้มี
ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ เพ่ือเป็นพ้ืนฐานส าคัญในการปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม ให้เกิดขึ้นกับ
เยาวชนไทย   ให้ได้เรียนรู้ถึงบทบาท หน้าที่ตามหลักประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ตระหนักถึง
ความเป็นไทย คุณธรรมจริยธรรมกฎกติกา และการด าเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง และการอยู่ร่วมกันอย่างมี
วามสุขนั้น ซึ่งค านิยมหลักดังกล่าวครอบคลุมและสอดคล้องกับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักสูตรการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 เพ่ือให้การพัฒนาผู้เรียนในด้านคุณรม จริยธรรม และค่านิยมหลัก 12 ประการ มีแนว
ปฏิบัติ ที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นการจัดโครงการ และกิจกรรมที่ส่งเสริมค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ เพ่ือตอบสนอง
นโยบาย จุดเน้นตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา เพ่ือพัฒนาและส่งเสริมสถานศึกษา ให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น 
ผู้เรียนสามารถ 
เรียนรู้ถึงบทบาทหน้าที่ตามหลักประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ตระหนักถึงความเป็นไทยมี
คุณธรรมจริยธรรมปฏิบัติตามกฎกติกา และสามารถด าเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง และอยู่ร่วมกันอย่างมี
ความสุขในสังคม 

 



7.2 ความพร้อมของปัจจัย (ทรัพยากร) 
  โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ได้สนับสนุนงบประมาณ ในการจัดกิจกรรมอ่ืน ๆ ของทางโรงเรียนเพ่ือ

ส่งเสริมค่านิยมหลัก 12 ประการ ให้กับผู้เรียนอย่างเต็มที่ ไต้รับการสนับสนุนด้านงบประมาณ การมีส่วนร่วมจาก
ผู้ปกครองและชุมชน จึงท าให้มีความคล่องตัวในการด าเนินงานและการจัดกิจกรรมอย่างหลากหลาย 

7.3 กระบวนการบริหารจัดการ 
- ผู้บริหารและผู้รับผิดชอบโครงการประชุมปรึกษาหารือกับหัวหน้าสายชั้นและผู้ที่เก่ียวข้อง 
- ร่วมกันก าหนดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมค่านิยมหลัก 12 ประการ ในระดับสายชั้น โดยหัวหน้าสาย 

ชั้นเป็นผู้ประชุมในแต่ละสายชั้น 
- จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมค่านิยมหลัก 12 ประการ ให้สอดคล้องกับกิจกรรมในโครงการอ่ืน ๆ ที่ทาง

โรงเรียนได้จัดขึ้น และให้สอดคล้องกับนโบาย และจุดเน้นของส านักงานเขตพ้ืนการศึกษาประถมศึกษา
กรุงเทพมหานคร และกระทรวงศึกษาธิการ 

7.4 ด้านผลลัพธ์ หรือความพึงพอใจ 
  ผลการจัดกิจกรรม ส่งเสริมค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ อยู่ในระดับความพึงพอใจ ระดับดี 

โดยบุคลากรให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมส่งเสริมค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการทุกระดับชั้น เป็นอย่างดี 
นักเรียนร้อยละ 90 ได้เรียนรู้ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการที่เป็นค่านิยมพ้ืนฐานในการด ารงชีวิต ปลูกฝัง และ
สร้างค่านิยม หรือจิตส านึกของความเป็นไทยอย่างแท้จริง มีคุณธรรม จริยธรรมที่สอดคล้องกับคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ ผู้เรียนตระหนักถึงความเป็นไทย เคารพกฎ กติกา ในการอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน และรู้หน้าที่ของตนเองตามหลัก
ประชาธิปไตยอันมีพระหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตนเองได้อย่างเต็มศักยภาพ ซึ่ง
ตอบสนองต่อการศึกษาในยุค Thailand 40 เห็นควรจัดให้มีโครงการนี้ขึ้นต่อไป 
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