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ชื อเรือง

การประเมินครั2งนี2 เป็ นการประเมินผลโครงการพัฒนาคุ ณธรรม จริ ยธรรม และค่านิ ยมที
พึง ประสงค์ข องนักเรี ย นโรงเรี ยนบ้า นสั นต้นแหน อําเภอพาน จัง หวัดเชี ยงราย มี วตั ถุ ประสงค์
เพือประเมินสภาพแวดล้อม ปั จจัยเบื2องต้น กระบวนการ และผลผลิตของโครงการ ประชากรทีใช้
ในการประเมินประกอบด้วย ครู จํานวน 3 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั2นพื2นฐาน จํานวน 7 คน
ผูป้ กครองนักเรี ยน จํานวน 25 คน นักเรี ยนชั2นประถมศึกษาปี ที 4-6 จํานวน 10 คน
เครื องมือที ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็ นแบบสอบถาม จํานวน 2 ฉบับ สําหรับเก็บ
ข้อมูล ฉบับที 1 สําหรับเก็บข้อมูล ครู คณะกรรมการสถานศึกษา และผูป้ กครองนักเรี ยน ฉบับที 2
สําหรับเก็บข้อมูล นักเรี ยน ผลการประเมิน สรุ ปได้ดงั นี2
ด้ านบริบท
ความสอดคล้องเหมาะสมด้านบริ บทของโครงการพัฒนาคุณธรรม จริ ยธรรม และค่านิ ยม
ทีพึงประสงค์ของนักเรี ยนโรงเรี ยนบ้านสันต้นแหน อําเภอพาน จังหวัดเชี ยงราย โดยภาพรวมอยูใ่ น
ระดับมาก เมือพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า ส่ วนใหญ่มีความสอดคล้องหรื อเหมาะสมในระดับมาก
และโครงการมีความสอดคล้องกับความต้องการของนักเรี ยน ครู และชุมชน
ด้ านปัจจัยเบืองต้ น
ความเหมาะสมด้านปั จจัยเบื2องต้นของโครงการพัฒนาคุณธรรม จริ ยธรรม และค่านิ ยมที
พึงประสงค์ของนักเรี ยนโรงเรี ยนบ้านสันต้นแหน อําเภอพาน จังหวัดเชี ยงราย โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก เมือพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า ผูร้ ับผิดชอบโครงการมีความเข้าใจในบทบาทหน้าทีของ
ตนเอง และปฏิ บตั ิงานจนครบทุกกระบวนการด้วยความสมัครใจ บุคลากรทุกฝ่ ายทั2งในโรงเรี ยน
และชุมชนให้ความร่ วมมือ และสนับสนุนโครงการในระดับมาก
ด้ านกระบวนการ

ค
การปฏิ บ ตั ิ ด้า นกระบวนการดํา เนิ นงานของโครงการพัฒนาคุ ณธรรม จริ ยธรรม และ
ค่านิ ยมทีพึงประสงค์ของนักเรี ยนโรงเรี ยนบ้านสันต้นแหน อําเภอพาน จังหวัดเชี ยงราย มีผลการ
ประเมิน 5 กิจกรรม ดังนี2
1. กิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรมจริ ยธรรม เพือให้ผเู ้ รี ยนตระหนักในคุณค่าของการมีคุณธรรม
จริ ยธรรมในด้ า นความรั บ ผิ ด ชอบ ความประหยัด ความซื อสั ต ย์ ความมี เ มตตากรุ ณา
เอื2อเฟื2 อเผือแผ่และเสี ยสละเพือส่ วนรวม และการมีสัมมาคาราวะ เพือให้นกั เรี ยนสามารถดํารงชี วิต
อยูใ่ นสังคมได้อย่างมีความสุ ข โดยรวมอยูใ่ นระดับมากทีสุ ด
2. กิ จกรรมหน้าเสาธง เพือให้ผูเ้ รี ยนเกิ ดความตระหนักด้านความรั บผิดชอบ ความ
ประหยัด ความซื อสัตย์ ความมีเมตตากรุ ณา เอื2อเฟื2 อเผือแผ่และเสี ยสละเพือส่ วนรวม และการมี
สัมมาคารวะ โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมากทีสุ ด ทีสุ ด โรงเรี ยนเปิ ดโอกาสให้ทุกคนมีส่วนร่ วม และ
แต่งตั2งคณะกรรมการการดําเนินโครงการ
3. กิจกรรมทําเวรหมู่สี เพือให้ผเู ้ รี ยนมีความรับผิดชอบ เสี ยสละเพือส่ วนรวม โดยรวมอยู่
ในระดับมากทีสุ ด โรงเรี ยนมีการแต่งตั2งคณะกรรมการการดําเนิ นโครงการ มีการเปิ ดโอกาสให้ทุก
คนมีส่วนร่ วมในการวางแผนการดําเนิ นโครงการ มีการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศ มีการวางแผนโดย
ใช้ขอ้ มูลสารสนเทศ การจัดทําปฏิ ทินการปฏิ บตั ิ กิจกรรม และกําหนดขั2นตอนการปฏิ บตั ิงานไว้
อย่างชัดเจน
4. กิจกรรมการออมทรัพย์ เพือผูเ้ รี ยนมีวินยั มีความประหยัด และซื อสัตย์ โดยภาพรวม
อยูใ่ นระดับมากทีสุ ด โรงเรี ยนเปิ ดโอกาสให้ทุกคนมีส่วนร่ วม และแต่งตั2งคณะกรรมการการดําเนิ น
โครงการ
5. กิจกรรมอบรมนักเรี ยนวันสุ ดสัปดาห์ เพือให้ผเู ้ รี ยนมีความภาคภูมิใจในตนเอง มีวินยั
มีความรับผิดชอบ ประหยัด ซื อสัตย์ มีความเมตตากรุ ณาเอื2อเฟื2 อเผือแผ่ เสี ยสละเพือส่ วนรวมและ
มีสัมมาคาราวะ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากทีสุ ด โรงเรี ยนเปิ ดโอกาสให้ทุกคนมี ส่วนร่ วม มี
การแต่งตั2งคณะกรรมการการดําเนินงาน มีการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศ และนําไปใช้อย่างเป็ นระบบ
ด้ านผลผลิต
ความพึ ง พอใจด้า นผลผลิ ต ของโครงการพัฒ นาคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม และค่ า นิ ย มที
พึงประสงค์ของนักเรี ยนโรงเรี ยนบ้านสันต้นแหน อําเภอพาน จังหวัดเชี ยงราย โดยภาพรวมมีการ
ปฏิบตั ิในระดับมาก และรายการทีมีค่าเฉลียสู งสุ ดอยูใ่ นระดับมากทีสุ ด คือการดําเนิ นงานโครงการ
มุ่งเน้น การสร้างบรรยากาศให้เอื2อต่อการเรี ยนรู ้

ง
ผลการประเมินฉบับที 2 สรุ ปผลทีเกิดขึ2นกับนักเรี ยนทีเข้าร่ วมโครงการพัฒนาคุณธรรม
จริ ย ธรรม และค่ า นิ ย มที พึ งประสงค์ข องนัก เรี ยนโรงเรี ย นบ้า นสั นต้นแหน อํา เภอพาน จัง หวัด
เชียงราย
การประเมินผลทีเกิดขึ2นกับนักเรี ยนทีเข้าร่ วมโครงการ เป็ นผลทีเกิ ดจากการดําเนิ นงาน
ตามโครงการทีมีต่อนักเรี ยนเกียวกับคุณธรรม จริ ยธรรม และคุณลักษณะทีพึงประสงค์ ของนักเรี ยน
โรงเรี ยนบ้านสันต้นแหน ตามวัตถุประสงค์ท2 งั 5 กิจกรรม เพือนําไปปรับใช้ในชี วิตประจําวัน ตาม
ทัศนะของนักเรี ยนทีเข้าร่ วมโครงการตั2งแต่ระดับชั2นประถมศึกษา ในภาพรวมมีความคิดเห็นอยูใ่ น
ระดับสู งกว่าเกณฑ์มาตรฐาน และเมือพิจารณาเป็ นรายด้านทั2ง 5 ด้าน จํานวน 30 รายการ และด้านที
มีค่าเฉลียสู งสุ ดคือ ด้านความประหยัด มีผลการพัฒนาอยูใ่ นระดับสู งกว่าเกณฑ์มาตรฐาน รองลงมา
คื อ ด้านความประด้านความซื อสัตย์ และความกตัญHู ก ตเวที และความภูมิใ จในความเป็ นไทย
ตามลําดับ สําหรับด้านทีมีค่าเฉลียตําคือ ด้านความใฝ่ รู ้ใฝ่ เรี ยน
สํ า หรั บ ความคิ ด เห็ น เพิ มเติ ม และข้อ เสนอแนะอื นที มี ต่ อ โครงการพัฒ นาคุ ณ ธรรม
จริ ย ธรรม และค่ า นิ ย มที พึ งประสงค์ข องนัก เรี ยนโรงเรี ย นบ้า นสั นต้นแหน อํา เภอพาน จัง หวัด
เชี ยงราย ส่ วนใหญ่มีความคิ ดเห็ นว่าควรจัดทําโครงการส่ งเสริ ม และพัฒนาคุ ณธรรม จริ ยธรรม
ให้ ก ับ นัก เรี ย นในปี ต่ อ ไป ส่ ว นการพัฒ นาเห็ น ควรให้ มี ก ารจัด กิ จ กรรม การเข้า ค่ า ยคุ ณ ธรรม
จริ ย ธรรม ให้ก ับ นัก เรี ย นทุ ก คน ควรจัดอาคารสถานที ภายในบริ เวณโรงเรี ย น ให้ เป็ นสถานที
ทีเกียวกับกิจกรรมทางคุณธรรม จริ ยธรรม สําหรับนักเรี ยนต่อไป

