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บทสรุปสำหรับผู้บริหำร
รายงานผลการดาเนินงานโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมด้วยกิจกรรมนักเรียนโรงเรียน
บ้านป่าถ่อน(วิทยาสมิ ทธิ์ ) อาเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย มีวัตถุประสงค์เพื่อรายงานวิธีการดาเนิน
กิจกรรม ผลการดาเนินงาน และเพื่อรายงานความพึงพอใจของผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน ครูและนักเรียน ที่มีต่อการดาเนินงานโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมด้วยกิจกรรมนักเรียน
โรงเรี ยนบ้ านป่ าถ่อน(วิทยาสมิทธิ์ ) โดยประชากรและกลุ่ มตัวอย่ างที่ใช้ในการรายงานประกอบด้วย
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 โรงเรียนบ้านป่าถ่อน(วิทยาสมิทธิ์) ปีการศึกษา 2561 จานวน 52 คน
ครูโรงเรียนบ้านป่าถ่อน(วิทยาสมิทธิ์) ปีการศึกษา 2561 จานวน 9 คน ผู้ปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 2561 จานวน 52 คน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านป่า
ถ่อน(วิทยาสมิทธิ์) ปีการศึกษา 2561 จานวน 7 คน(ยกเว้นผู้แทนครูและผู้อานวยการสถานศึกษา) และ
เครื่ องมื อที่ ใช้ ในการรายงานครั้ งนี้ ประกอบด้ ว ย แบบสอบถามครู ต่ อ การจั ด กิ จ กรรมออมบุ ญ
แบบสอบถามครูต่อการจัดกิจกรรมทาความดีมีจิตอาสา แบบสอบถามครูต่อการจัดกิจกรรมโครงงาน
คุณธรรมประจาห้องเรียน แบบสอบถามครูต่อการจัดกิจกรรมปลูกฝังมารยาทไทย แบบสอบถามครู
ต่อการจัดกิจกรรมสวดมนต์ทานองสรภัญญะวันสุดสัปดาห์ แบบสอบถามความคิดเห็นของครู ผู้ปกครอง
และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน แบบสอบถาม
ความพึง พอใจของครู ผู ้ป กครอง และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้ นฐาน ต่ อการดาเนินงาน
โครงการส่งเสริ มคุณธรรมจริ ยธรรมด้ว ยกิจกรรมนักเรียนโรงเรียนบ้านป่า ถ่อน(วิทยาสมิทธิ์) และ
แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนต่อการดาเนินงานโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมด้วย
กิจ กรรมนัก เรีย นโรงเรีย นบ้า นป่ า ถ่อน(วิ ทยาสมิทธิ์) วิเ คราะห์ ข้อมูล โดยค่าเฉลี่ ย ส่ ว นเบี่ยงเบน
มาตรฐาน แปลผล จัดอันดับ และนาเสนอในรูปแบบตารางประกอบการบรรยาย
การดาเนินงานโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมด้วยกิจกรรมนักเรียน โรงเรียนบ้าน
ป่าถ่อน(วิทยาสมิทธิ์) ตามความคิดเห็นของครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน นักเรียน และ
ผู้ปกครอง โรงเรียนบ้านป่าถ่อน(วิทยาสมิทธิ์) โดยภาพรวมมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด ดังนี้
1. ผลการสอบถามความพึ งพอใจของครู ที่ มี ต่ อการด าเนิ นโครงการส่ งเสริ มคุ ณธรรม
จริยธรรมด้วยกิจกรรมนักเรียน โรงเรียนบ้านป่าถ่อน(วิทยาสมิทธิ์)พบว่า โดยภาพรวมทั้ง 3 ด้านอยู่ใน
ระดับมากที่สุด ด้านปัจจัยมีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ ด้านกระบวนการ ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุด
คือ ด้านผลผลิต พิจารณารายด้านปัจจัย รายการที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ มีการจัดเตรียมความพร้อม
ด้านอาคารสถานที่ เครื่ องมือและอุปกรณ์ในการดาเนินกิจกรรม มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ
ดาเนินงานและคณะกรรมการที่ปรึกษาในการดาเนินกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนา รองลงมา คือ
โรงเรียนมีการจัดทาแผนงาน โครงการและกิจกรรมในการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ของนักเรียน
อย่างเหมาะสม รายด้านกระบวนการ รายการที่มีค่าเฉลี่ ยสูงสุด คือนักเรียนมีส่วนร่วมในการ
ประเมินผลงานตนเองทุกกิจกรรม รองลงมาคือโรงเรียนจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของ
นักเรียนอย่างต่อเนื่องผู้บริหารมีการนิเทศ ติดตามการดาเนินกิจกรรมและการดาเนินงานของโรงเรียน
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อย่างสม่าเสมอรายด้านผลผลิต รายการที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ นักเรียนมีวินัยในตนเอง มีความซื่อสัตย์
ตรงต่อเวลามีความรับผิดชอบต่อบทบาทหน้าที่ของตนเองเป็นอย่างดี ครูมีทักษะการจัดกิจกรรมให้
นักเรียนได้เกิดการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริงสูงขึ้น รองลงมาคือ นักเรียนมีความตระหนักและเกิด
ความมัธยัสถ์ในการใช้จ่าย
2. ผลการสอบถามความพึ งพอใจของผู้ ป กครองที่ มีต่ อการดาเนิ น โครงการส่ งเสริ ม
คุณธรรมจริยธรรมด้วยกิจกรรมนักเรียน โรงเรียนบ้านป่าถ่อน(วิทยาสมิทธิ์) พบว่า โดยภาพรวมทั้ง 3
ด้านอยู่ในระดับมากที่สุด ด้านปัจจัยมีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ ด้านผลผลิต สาหรับด้านที่มี
ค่าเฉลี่ย น้อยที่สุด คือ ด้านกระบวนการ ในด้านปัจจัย รายการที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ครูที่
ปรึ ก ษาให้ คาแนะน าและดู แลนั กเรียนในการด าเนิ นกิจ กรรม รองลงมา คือกิ จกรรมพั ฒ นาด้า น
คุณธรรม จริยธรรมของโรงเรียนมีความเหมาะสมกับวัยของนักเรียน ในด้านกระบวนการ รายการที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือมีการสารวจสภาพปัจจุบันก่อนวางแผนดาเนินกิจกรรม รองลงมา คือ โรงเรียนจัด
กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนอย่างต่อเนื่อง ในด้านผลผลิต รายการประเมินที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ นักเรียนมีวินัยในตนเอง มีความซื่อสัตย์ ตรงต่อเวลามีความรับผิดชอบต่อบทบาท
หน้าที่ของตนเองเป็นอย่างดี รองลงมา คือ ครูมีทักษะการจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เกิดการเรียนรู้
จากการปฏิบัติจริงสูงขึ้น
3. ผลการสอบถามความพึงพอใจของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่มีต่อการ
ดาเนินโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมด้วยกิจกรรมนักเรียน โรงเรียนบ้านป่าถ่อน(วิทยาสมิทธิ์)พบว่า
โดยภาพรวมทั้ง 3 ด้านอยู่ในระดับมากที่สุด ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านปัจจัย รองลงมา คือ
ด้านกระบวนการ สาหรับ ด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ด้านผลผลิต ในด้านปัจจัยรายการที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ มีการกาหนดวิสั ยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย ในการส่ งเสริมการพัฒ นาคุณธรรม
จริ ย ธรรม ของนั ก เรี ย น รองลงมา คือ กิจ กรรมส่ ง เสริมการพัฒ นาด้ านคุ ณธรรม จริ ยธรรมของ
โรงเรียนมีความเหมาะสม กับวัยของนักเรียน ในด้านกระบวนการรายการที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ
โรงเรียนจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนอย่างต่อเนื่อง รองลงมา มีการสารวจ
สภาพปัจจุบันก่อนวางแผนดาเนินกิจกรรม ในด้านผลผลิตรายการที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ครูมีทักษะ
จัดกิจกรรมสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทุกสาระการเรียนรู้สูง
ขั้น รองลงมาคือ นักเรียนมีวินัยในตนเอง มีความซื่อสัตย์ ตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบต่อบทบาท
หน้าที่ของตนเองเป็นอย่างดี ครูมีทักษะการจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เกิดการเรียนรู้จากการปฏิบัติ
จริงสูงขึ้น
4. ผลการสอบถามความพึ ง พอใจของนั ก เรี ย นที่ มี ต่ อ การด าเนิ น โครงการส่ ง เสริ ม
คุณธรรมจริยธรรมด้วยกิจกรรมนักเรียนโรงเรียนบ้านป่า ถ่อน(วิทยาสมิทธิ์)พบว่า โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมากที่สุดทั้ง 3 ด้าน ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ด้านผลผลิต รองลงมา คือ ด้านปัจจัย
สาหรับด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ด้านกระบวนการ ในด้านปัจจัยรายการที่มีค่าเฉลี่ย สูงสุด คือ
กิจกรรมพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรมของโรงเรียน มีความเหมาะสม รองลงมา คือ โรงเรียนให้การ
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สนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม ในด้านกระบวนการรายการที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ นักเรียนมี
ส่วนร่วมในการประเมินผลงานตนเองทุกกิจกรรม รองลงมา คือ โรงเรียนมีการสอบถามความคิดเห็น
ของนักเรียนก่อนการจัดกิจกรรม โรงเรียนจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนอย่าง
ต่อเนื่อง ในด้านผลผลิต รายการที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ นักเรียนมีความตระหนักและเกิดความมัธยัส ถ์
ในการใช้จ่าย รองลงมา คือ ครูมีทักษะการจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เกิดการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง
สูงขึ้น

