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ช่ือเร่ือง     :  รายงานผลการด าเนินงานโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมนกัเรียน 
                  โรงเรียนชุมพรปัญญานุกูล  อ าเภอปะทิว  จงัหวดัชุมพร   
ผู้รายงาน  :   นายนิรุต  เพช็รก าแหง    ต าแหน่ง   รองผูอ้  านวยการสถานศึกษา  
                      วิทยฐานะ รองผูอ้  านวยการช านาญการ โรงเรียนชุมพรปัญญานุกูล  อ าเภอปะทิว   
                      จงัหวดัชุมพร  
 
              การรายงานคร้ังน้ีมีจุดมุ่งหมายเพื่อประเมินผลงานการด าเนินงานโครงการส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรมนักเรียนโรงเรียนชุมพรปัญญานุกูล   อ าเภอปะทิว  จังหวดัชุมพร  ท่ีได้
ด าเนินการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ใน 8 กิจกรรม ประกอบดว้ย กิจกรรมสวดมนตต์อนเชา้หลงั
เคารพธงชาติ กิจกรรมท่องค่านิยม 12 ประการ ตอนเช้าหลงัเคารพธงชาติ กิจกรรมนั่งสมาธิ เจริญ
สติภาวนาคาบสุดทา้ยทุกวนัศุกร์ กิจกรรมแต่งกายชุดขาวและเขา้ร่วมท าบุญตกับาตรกบัชุมชนใน
ทุกวนัพระ กิจกรรมร่วมพิธีกรรมในวนัส าคญัต่างในพุทธศาสนา ๆ ในพุทธศาสนา เช่นการเวียน
เทียนในวนัส าคญัต่าง ๆ และแห่เทียนพรรษากิจกรรมเดินแถวชิดขวา ถอดรองเทา้หนา้หอ้งสวยงาม
และกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย สร้างวินัยนักเรียนโดยยึดกรอบ คุณธรรม 8 ประการ ของ
กระทรวงศึกษาธิการ ซ่ึงมี 8  ดา้นคือ ความขยนั ความประหยดั  ความซ่ือสัตย  ์ ความมีวินัย ความ
สุภาพ ความสะอาด ความสามคัคี และความมีน ้ าใจ ตลอดจนศึกษาแนวทางพฒันาการจดักิจกรรม
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของนกัเรียนท่ีมีประสิทธิภาพ ตามองคป์ระกอบขา้งตน้  ประชากรท่ีใช้
ในการศึกษาปีการศึกษา 2564 ทุกกลุ่ม  ได้แก่   ครูโรงเรียนชุมพรปัญญานุกูล  จังหวดัชุมพร            
ปีการศึกษา 2564  จ านวน 57 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนชุมพรปัญญานุกูล 
ปีการศึกษา  2564 จ านวน 9  คน  ผูป้กครองนักเรียน ชั้น ม.1 – ม.6 ปีการศึกษา 2564 จ านวน 230 
คน รวมทั้งส้ิน   296  คน  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษาประกอบดว้ย แบบสอบถามความคิดเห็นและ
เสนอแนวทางพฒันาการด าเนินงานโครงการส่งเสริมเก่ียวกับคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนตาม
ความคิดเห็นของครู คณะกรรมการสถานศึกษา จ านวน 30 ขอ้ เป็นปลายปิด  22  ขอ้  ปลายเปิด  8 ขอ้ 
แบบสอบถามการด าเนินงานโครงการส่งเสริมเก่ียวกบัคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน ตามความ
คิดเห็นของผูป้กครอง จ านวน 30 ขอ้ แบบสอบถามการด าเนินงานโครงการส่งเสริมเก่ียวกบัคุณธรรม 
จริยธรรมของนักเรียน  ตามความคิดเห็นของนักเรียน จ านวน 45 ข้อ  สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์
ขอ้มูล คือ คะแนนเฉล่ีย ความเบ่ียงเบนมาตรฐาน  ผลการรายงาน พบวา่ 
 



 

  

                1.   ผลการด าเนินงานการจดักิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ของนกัเรียน  
ปรากฏผลดงัน้ี 

                     1.1 การด าเนินงานโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมสอบถามความคิดเห็น           
และเสนอแนวทางพฒันาการด าเนินการโครงการส่งเสริมเก่ียวกบัคุณธรรม จริยธรรมของนกัเรียน                
ตามความคิดเห็นของ ครู คณะกรรมการสถานศึกษา โดยรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก         
เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้มีความเหมาะสมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุดและมาก  เรียงตามล าดบัคะแนนเฉล่ีย  
3 อนัดบั  คือ โรงเรียนมีการก าหนดผูรั้บผิดชอบและปฏิทินการปฏิบติังานอย่างชดัเจน  รองลงมา 
คือ ครู คณะกรรมการสถานศึกษา เห็นความส าคญัและให้การสนบัสนุนโครงการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม  และผูบ้ริหารสถานศึกษามีการนิเทศติดตามผลการด าเนินงานอยา่งต่อเน่ือง ตามล าดบั 

                    1.2 การประพฤติปฏิบัติท่ีแสดงความมีคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน  ตามความ
คิดเห็นของผูป้กครอง โดยรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดบัมาก  เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่า       
อยู่ในระดับมาก ทุกด้าน ยกเว้นด้านความประหยดั  มีการประพฤติปฏิบัติในระดับมากท่ีสุด              
เรียงตามล าดับคะแนนเฉล่ีย  3 อันดับ  คือ  ความประหยดั  รองลงมา คือความสะอาด และ              
ความมีน ้าใจ ตามล าดบั   

  1.3 การประพฤติปฏิบัติท่ีแสดงความมีคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน  ตามความ
คิดเห็นของนักเรียนเอง โดยรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่า 
อยู่ในระดับมากท่ีสุดและมาก  เรียงตามล าดบัคะแนนเฉล่ีย 3 อนัดบั  คือ  ความมีน ้ าใจ รองลงมา          
คือ ความมีวินยั   และความสามคัคี ตามล าดบั   
                2. แนวทางการพฒันาการจดักิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ตามขอ้เสนอของ ครู 
คณะกรรมการสถานศึกษา มีดงัน้ี 
                     2.1 ดา้นความขยนั  ไดแ้ก่ นักเรียนตั้งใจเรียนในชัว่โมงและสอบถามครูเม่ือไม่เขา้ใจ
เน้ือหา รองลงมา คือ นกัเรียนตั้งใจปฏิบติังานท่ีไดรั้บมอบหมายเสร็จตามก าหนดเวลา และนกัเรียน
ชอบอ่านหนงัสือ คน้ควา้หาความรู้เพิ่มเติมอยูเ่สมอ ตามล าดบั 
                    2.2 ด้านความประหยดั  ได้แก่  นักเรียนน าเงินท่ีเหลือจากการใช้จ่ายมาเก็บออม 
รองลงมาคือ  นกัเรียนปิดไฟฟ้า น ้ าประปาพดัลมเม่ือเลิกใชทุ้กคร้ัง  และนกัเรียนใชส่ิ้งของ อุปกรณ์
การเรียนอยา่งประหยดั และคุม้ค่าตามล าดบั 
                    2.3 ดา้นความซ่ือสัตย ์ ไดแ้ก่ นกัเรียนเก็บของไดน้ าส่งคุณครู เพื่อประกาศหาเจา้ของ
ทุกคร้ัง  รองลงมาคือ นักเรียนปฏิบติัตนดี เช่น พูดดี ท าดี และประพฤติดีทั้งต่อหน้าและลบัหลงั
คุณครูอยา่งสม ่าเสมอ  และในการสอบของนกัเรียนแมคุ้ณครูจะเผลอนกัเรียนก็ไม่ทุจริตในการสอบ 
ตามล าดบั 



 

  

                     2.4  ดา้นความมีวินยั  ไดแ้ก่ นกัเรียนทิ้งเศษกระดาษหรือขยะลงภาชนะรองรับเท่านั้น 
รองลงมาคือ นกัเรียนเป็นผูเ้คารพ กฎระเบียบวินยัขอ้บงัคบัของสังคม และนกัเรียนสามารถส่งงาน
คุณครูไดท้นัและตรงต่อเวลาท่ีก าหนด ตามล าดบั 
                    2.5 ด้านความสุภาพ  ไดแ้ก่  นักเรียนไม่แสดงความกา้วร้าว ข่มขู่ผูอ่ื้นทั้งโดยค าพูด
และการกระท า  รองลงมาคือ นกัเรียนมีความอ่อนนอ้มถ่อมตนใหค้วามเคารพผูใ้หญ่อยา่งสม ่าเสมอ 
และนกัเรียนแต่งกายสุภาพ เหมาะสมกบักาลเทศะและสถานท่ี ตามล าดบั                     
  2.6 ดา้นความสะอาด ไดแ้ก่ หลงัจากใช้ห้องน ้ าแลว้นักเรียนราดน ้ าทุกคร้ัง รองลงมา
คือ นักเรียนดูแล รักษาความสะอาดของอาคารเรียนห้องเรียนให้สะอาดอยู่เสมอ  และนกัเรียนแบ่ง
เบาภาระผูป้กครองโดยท าความสะอาดบา้นและบริเวณบา้นดว้ยความเตม็ใจ ตามล าดบั 
                    2.7 ด้านความสามัคคี   ได้แก่   นักเรียนยอมรับฟังความคิดเห็นของผู ้อ่ืนและ
ขอ้เสนอแนะของหมู่คณะ รองลงมาคือ นกัเรียนยอมรับผลการตดัสินจากเสียงขา้งมาก และนกัเรียน
รู้จกับทบาทหนา้ท่ีของตนเอง เป็นผูน้ าและผูต้ามท่ีดี ตามล าดบั 
                    2.8 ดา้นความมีน ้ าใจ ไดแ้ก่  นักเรียนช่วยเหลือการพฒันาโรงเรียนและสถานท่ีท่ีใช้
ส่วนรวมดว้ยความเต็มใจ รองลงมาคือ นักเรียนชอบช่วยเหลือผูอ่ื้นเม่ือผูอ่ื้นไดรั้บความเดือดร้อน
ตามก าลงัของตน และนกัเรียนยนิดีท่ีจะถ่ายทอดความรู้ใหเ้พื่อนโดยไม่หวงัผลตอบแทน ตามล าดบั 
 
 
 
 


