บทสรุปสํ าหรับผู้บริหาร
รายงานโครงการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ดว้ ยนิทานคุณธรรม
โรงเรี ยนบ้านป่ าตึงงาม อําเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
ชือผู้รายงาน นายประพัฒน์ หมื*นองค์
ปี การศึกษา 2554

ชือเรือง

การรายงานโครงการพัฒนาคุ ณ ลัก ษณะอันพึงประสงค์ด้วยนิ ทานคุ ณธรรม โรงเรี ย น
บ้า นป่ าตึ งงาม อํา เภอแม่ส รวย จัง หวัดเชี ย งราย ครั. งนี. มีวตั ถุ ป ระสงค์เพื*อรายงานวิธี ดาํ เนิ นงาน
โครงการพัฒนาคุ ณลักษณะอันพึง ประสงค์ด้วยนิ ท านคุ ณ ธรรม โรงเรี ย นบ้า นป่ าตึ งงาม อํา เภอ
แม่ ส รวย จัง หวัดเชี ย งราย โดยใช้แ นวทางการบริ ห ารงานตามวงจรคุ ณ ภาพ (Deming Cycle)
4 ขั.นตอน ได้แก่ ขั.นการวางแผนและเตรี ยมการ (Plan) ขั.นการลงมือปฏิบตั ิ (Do) ขั.นการตรวจสอบผล
(Check) และขั.นการแก้ไขปรับ ปรุ ง (Act) และรายงานผลสัมฤทธิI ของโครงการ และผลกระทบ
ของโครงการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ดว้ ยนิทานคุณธรรม โรงเรี ยนบ้านป่ าตึงงาม อําเภอ
แม่สรวย จัง หวัดเชี ยงราย ประชากรที* ใ ช้ใ นการเก็บ รวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย ครู ผูส้ อนชั.น
ประถมศึกษาปี ที* 1–6 จํานวน 6 คน นักเรี ยนชั.นประถมศึกษาปี ที* 1– 6 จํานวน 62 คน คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั.นพื.นฐาน จํานวน 8 คน และผูป้ กครองนักเรี ยนชั.นประถมศึกษาปี ที* 1– 6 จํานวน 57 คน
รวมทั.งสิ. น 133 คน จากการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยเครื* องมือเก็บรวบรวมข้อมูล จํานวน 5 ฉบับ
ได้แก่ แบบสอบถามการดําเนินงานโครงการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ดว้ ยนิทานคุณธรรม
แบบสอบถามการแสดงพฤติกรรมการมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรี ยน แบบสอบถามความ
พึงพอใจของครู ที*มีตอ่ โครงการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ดว้ ยนิทานคุณธรรม แบบสอบถาม
ความ พึงพอใจของคณะกรรมการสถานศึกษาขั.นพื.นฐานที*มีต่อโครงการพัฒนาคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ด้ว ยนิ ท านคุ ณ ธรรม และแบบสอบถามความพึ ง พอใจของผูป้ กครองนัก เรี ย นที* มี ต่ อ
โครงการพัฒ นาคุ ณ ลัก ษณะอัน พึ ง ประสงค์ด้ว ยนิ ท านคุ ณ ธรรม แล้ว วิ เ คราะห์ ข ้อ มู ล โดยการ
วิเคราะห์เนื.อหา (Content Analysis) การคํานวณค่าเฉลี*ย และส่ วนเบี*ยงเบนมาตรฐาน
ผลจากการดําเนินงานโครงการ พบว่า
1. วิธี ดาํ เนิ นงานพัฒนาคุ ณ ลัก ษณะอันพึง ประสงค์ด้วยนิ ท านคุ ณ ธรรม โรงเรี ย นบ้า น
ป่ าตึงงาม อําเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย โดยใช้แนวทางการบริ หารงานตามวงจรคุณภาพ (Deming
Cycle) 4 ขั.นตอน ดังนี.

1.1 ขั.นการวางแผนและเตรี ยมการ (Plan) เป็ นการวิเคราะห์สภาพปั ญหา สํารวจปั ญหา
วิเ คราะห์ ปั ญหา และหาแนวทางการแก้ไ ขให้ถู ก ต้อ งเหมาะสม โดยจัด ประชุ ม คณะกรรมการ
สถานศึ ก ษาขั.น พื.น ฐานและจัด ประชุ ม คณะครู กํา หนดวัต ถุ ป ระสงค์ เป้ าหมาย และกิ จ กรรม
การดํา เนิ นงานในรู ป โครงการ จัด ทํา โครงการเพื* อขออนุ ม ัติ แต่ง ตั.ง คณะกรรมการดํา เนิ น งาน
โครงการ และกําหนดปฏิทินปฏิบตั ิงาน
1.2 ขั.นการลงมือปฏิบตั ิ (Do) เป็ นการดําเนินการตามปฏิทินการปฏิบตั ิงานโครงการ
และดําเนินงานพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ จํานวน 3 กิจกรรมหลัก ได้แก่ กิจกรรมเพาะเมล็ด
ความดี กิจกรรมสร้างวิถีสัมพันธ์ และกิจกรรมรังสรรค์ผลงาน
1.3 ขั.นการตรวจสอบผล (Check) เป็ นการติดตามผลการดําเนิ นงานโครงการพัฒนา
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ในช่วงเดือนพฤษภาคม – ตุลาคม 2554 พบว่า การดําเนินงานโครงการ
แต่ละกิจกรรม ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง จากนั.นวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคที*พบจาก
การดําเนินโครงการ
1.4 ขั.นการแก้ไขปรับปรุ ง (Act) เป็ นการประชุมครู เพื*อร่ วมกันหาแนวทางการแก้ไข
ปั ญหาอุปสรรคที*พบจากการดําเนิ นงานโครงการในแต่ละกิ จกรรม แล้วดําเนิ นการตามแนวทาง
การแก้ไขปั ญหาอุปสรรค และติดตามผลการดําเนิ นงานโครงการในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2554–
มีนาคม 2555 พบว่า การดําเนินงานโครงการในแต่ละกิจกรรม ในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก
2. ผลการดํา เนิ นงานโครงการพัฒนาคุ ณ ลัก ษณะอัน พึง ประสงค์ด้วยนิ ท านคุ ณ ธรรม
โรงเรี ยนบ้านป่ าตึงงาม อําเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
2.1 ผลสัม ฤทธิI ของโครงการ พบว่า หลัง จากเข้า ร่ วมโครงการพัฒนาคุ ณ ลัก ษณะ
อันพึง ประสงค์ด้วยนิ ท านคุ ณ ธรรม นักเรี ยนแสดงพฤติ ก รรมการมี คุณ ลักษณะอันพึงประสงค์
โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก
2.2 ผลกระทบของโครงการ
2.2.1 นัก เรี ยนทุ ก คนมี ผ ลการประเมิ นคุ ณลัก ษณะอันพึงประสงค์ ปี การศึ ก ษา
2554 ในระดับดีข. ึนไป ซึ*งถือว่าผ่านเกณฑ์ที*สถานศึกษากําหนด
2.2.2 ความพึงพอใจของครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั.นพื.นฐาน และผูป้ กครอง
นักเรี ยนที*มีตอ่ โครงการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ดว้ ยนิทานคุณธรรม อยูใ่ นระดับมาก
สรุ ป ได้ว่า หลัง จากการดํา เนิ น งานโครงการคุ ณ ลัก ษณะอัน พึ ง ประสงค์ด้ว ยนิ ท าน
คุณธรรม โรงเรี ยนบ้านป่ าตึงงาม นักเรี ยนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์จากการปฏิบตั ิกิจกรรมตาม
โครงการ และมี เ จตคติ ที* ดี ต่ อ การแสดงออกซึ* งการมี คุ ณ ลัก ษณะอัน พึ ง ประสงค์ บรรลุ ต าม
วัตถุประสงค์และเป้ าหมายของโครงการ

