รายงานผลการดาเนินงาน
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
ปีงบประมาณ 2563

โรงเรียนบ้านโคกสีวิทยาเสริม
อาเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงเรียนบ้านโคกสีวิทยาเสริม ตาบลโคกสี อาเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
ที่
วันที่ 8 ธันวาคม 2563
เรื่อง การรายงานผลการดาเนินงาน โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์
เรียน ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านโคกสีวิทยาเสริม
ด้วยกลุ่มงานวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ได้ดาเนินการ
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์สาเร็จลุล่วงไปแล้วนั้น
บัดนี้ กลุ่มงานวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จึงขอรายงานผล
การดาเนินงานโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ ดังกล่าว
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ลงชื่อ
(.............................................)
(นางบังอร จินบุตร)
ผู้รับผิดชอบโครงการ
ลงชื่อ (.............................................)
(นายมงคล ดีสิมวงศ์)
ผู้เห็นชอบโครงการ
ลงชื่อ (.............................................)
(นางวิไลลักษณ์ มีมา)
หัวหน้าวิชาการ
ความคิดเห็นของผู้อานวยการ
……………………………………..........................................................................................................
ลงชื่อ…………………………………….
(นายอภิชาติ ศรีสารคาม)
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านโคกสีวิทยาเสริม
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คานา
รายงานผลการดาเนินงานโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ ฉบับนี้ เป็น
การรวบรวมผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการโรงเรียนประจาปีงบประมาณ 2563 จัดทาขึ้นเพื่อให้ผู้เข้า
รับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ ในหลักธรรมของศาสนานาไปใช้ในการดาเนินชีวิตที่ถูกต้องและดีงาม
เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการอบรมนาหลักธรรมไปใช้ในชีวิตประจาวัน มีระเบียบวินัย ขยันอดทน ซื่อสัตย์สุจริต
รับผิดชอบและมีความกตัญญูกตเวที เพื่อให้ผู้ผู้ร่วมอบรมดาเนินชีวิตเป็นแบบอย่างที่ดี และเพื่อให้ผู้เข้าร่วม
อบรมมีส่วนร่วมในการสืบสานพระพุทธศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรมที่ดีงามของชาติ ไว้เป็นมรดกอันล้า
ค่าของสังคมไทยต่อไป
ขอขอบคุณผู้อานวยการ และคณะครูบุคลากรทุกท่าน ทีเ่ สียสละเวลา กาลังกาย และกาลังใจ
จนทาให้โครงการสาเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี
ผู้จัดทาหวังเป็นอย่างยิ่งว่า โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ฉบับนี้
จะสามารถเป็นข้อมูลในการพัฒนาโรงเรียนบ้านโคกสีวิทยาเสริม อย่างเต็มรูปแบบต่อไป

นางบังอร จินบุตร
คณะผู้จัดทา

สารบัญ
คานา
สารบัญ
บทที่ 1 บทนา
1.1 ความเป็นมาและความสาคัญ
1.2 วัตถุประสงค์
1.3 เปูาหมาย
1.4 เครื่องมือที่ใช้ในการสรุป
1.5 ขอบเขตด้านสถานที่
1.6 ระยะเวลาการดาเนินโครงการ
1.7 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
บทที่ 2 บทที่ 2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
2.1 หลักและแนวคิดเกี่ยวกับการดาเนินโครงการ
2.2 กิจกรรมในการดาเนินงานโครงการ
2.3 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
บทที่ 3 วิธีการดาเนินการ
3.1 ขั้นตอนการร่วมกันวางแผน (Plan)
3.2 ขั้นตอนการร่วมกันปฏิบัติ (Do)
3.3 ขั้นตอนการ่วมกันประเมิน (Check)
3.4 ขั้นตอนการร่วมปรับปรุง (Act)
บทที่ 4 ผลการดาเนินการและวิเคราะห์ข้อมูล
4.1 ขั้นตอนการร่วมกันวางแผน (Plan)
4.2 ขั้นตอนการร่วมกันปฏิบัติ (Do)
4.3 ขั้นตอนการ่วมกันประเมิน (Check)
4.4 ขั้นตอนการร่วมปรับปรุง (Act)
4.5 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
4.6 การเก็บรวบรวมข้อมูล
บทที่ 5 สรุปผล และข้อเสนอแนะ
5.1 วัตถุประสงค์
5.2 เปูาหมาย
5.3 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
5.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล
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บทที่ 1
บทนา
1.1 ความเป็นมาและความสาคัญ
สภาพสังคมไทยในปัจจุบันเป็นที่ยอมรับกันว่า มีความเจริญก้าวหน้าในการพัฒนาประเทศด้วย
เทคโนโลยีก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหลายด้าน ทั้งทางเศรษฐกิจ สังคมการดารงชีวิตวัฒนธรรมประเพณี
การใช้ชีวิตความสะดวกสบายทางด้านวัตถุมากขึ้น ในขณะเดียวกัน ความเสื่ อมด้านจิตใจก็มากขึ้นจนน่า
วิตก เห็นได้จากปัญหาต่างๆมากมายซึ่งเกิดจากความคิดที่แตกต่าง ขาดระเบียบวินัย ไม่เคารพต่อกติกา ต่อ
ศีลธรรมประเพณีและวัฒนธรรมมีค่านิยมที่ทีผิด ฟุูงเฟื้อ ฟุุมเฟือยเห็นแก่ตัวหรือเรียกอีกว่ าทันสมัยแต่ไม่
พัฒนาด้านจิตใจ การสร้างโอกาสให้นักเรียน เยาวชนมีคุณธรรม จริยธรรมน่าจะช่วยสร้างคน สร้างชาติเป็น
การฟื้นฟูจิตใจนักเรียน เยาวชนหรือผู้ที่เข้าร่วมอบรมได้รับความรู้ค วามเข้า แยกแยะความดี ความชั่ว การ
รู้เท่าทัน ต่อสิ่ งที่เกิดขึ้น ในสั งคม เพื่อนาไปใช้ในชีวิตประจาวัน เพื่อให้อยู่ในสั งคมอย่างมีความสุ ข ซึ่งได้
ดาเนินการอบรมตามโครงการอบรบคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์
คณะผู้ จัดทาจึ งได้ทารายงานผลการดาเนิน โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึง
ประสงค์ โรงเรียนบ้านโคกสีวิทยาเสริม ตาบลโคกสี อาเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น อย่างต่อเนื่อง
อันจะส่งผลให้เกิดผลคุณภาพการศึกษาอย่างยั่งยืนต่อไป
1.2 วัตถุประสงค์ วัตถุประสงค์
1.2.1 เพือ่ ให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ ในหลักธรรมของศาสนานาไปใช้ในการดาเนิน
ชีวิตที่ถูกต้องและดีงาม
1.2.2 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการอบรมนาหลักธรรมไปใช้ในชีวิตประจาวันมีระเบียบวินัย ขยันอดทน
ซื่อสัตย์ สุจริต รับผิดอบและมีความกตัญญูกตเวที
1.2.3 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมดาเนินชีวิตเป็นแบบอย่างที่ดี
1.2.4 เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีส่วนร่วมในการสืบสานพระพุทธศาสนาประเพณีและวัฒนธรรมที่ดีงามของ
ชาติ ไว้เป็นมรดกอันล้าค่าของสังคมไทยต่อไป
1.3 เป้าหมาย
1.3.1 ด้านปริมาณ
กลุ่มนักเรียน โรงเรียนบ้านโคกสีวิทยาเสริม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ถึงชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 6 คณะครู นักการภารโรงและบุคลากรทางการศึกษา รวมทั้งสิ้น จานวน 76 คน

2

1.3.2 ด้านคุณภาพ
นักเรียน คณะครู บุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ มีคุณธรรม จริยธรรม สามารถแก้ปัญหา
ด้านการเรียน การทางาน นาไปใช้ในชีวิตประจาวันอย่างมีความสุข ประสิทธิภาพในการอยู่ในสังคมอย่างมี
ความสุขมีทัศนคติที่ดีต่อการเรียน การทางานให้เกิดประโยชน์สูงสุด
1.4 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ในครั้งนี้
1. แบบสอบถามความพึ ง พอใจของนั ก เรี ย น ที่ มี ต่ อ การจั ด กิ จ กรรม ภายใต้ โ ครงการอบรม
คุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์
2. แบบสั งเกตพฤติ กรรมของนักเรียนที่มีต่อโครงการโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมและ
ค่านิยมที่พึงประสงค์
3. แบบสัมภาษณ์ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อโครงการโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมและ
ค่านิยมที่พึงประสงค์
1.5 ขอบเขตด้านสถานที่
ศูนย์ปฏิบัติธรรมธรรมรตา บ้านผือ ตาบลพระลับ อาเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
1.6 ระยะเวลาการดาเนินโครงการ
วันศุกร์ ที่ 4 เดือนธันวาคม พ.ศ.2563 ตั้งแต่เวลา 08.30-15.30 น.
1.7 ประโยชน์ทไี่ ด้รับ
1.7.1 นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ พระพุทธศาสนามากขึ้น
1.7.2 นักเรียนรู้ตัวตนตัวเองมากขึ้น
1.7.3 นักเรียนรู้จักตัดสินใจในการดาเนินชีวิตอย่างมีเหตุมีผลและรับผิดชอบมากขึ้น
1.7.4 นักเรียนมีระเบียบวินัยรับผิดชอบมากขึ้น
1.7.5 คณะผู้บริหาร ครู นักเรียน บุคลากรทางการศึกษาและนักการภารโรง ได้ร่วมกิจกรรมกัน
มีความสุข ได้รับความรู้เพื่อนาไปใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอนและนาไปใช้ในการดาเนินชีวิต

บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
2.1 หลักและแนวคิดเกี่ยวกับการดาเนินโครงการ
สภาพสังคมไทยในปัจจุบันเป็นที่ยอมรับกันว่า มีความเจริญก้าวหน้าในการพัฒนาประเทศด้วย
เทคโนโลยีก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหลายด้านทั้งทางเศรษฐกิจ สังคมการดารงชีวิตวัฒนธรรมประเพณี
การใช้ชีวิตความสะดวกสบายทางด้านวัตถุมากขึ้น ในขณะเดียวกันความเสื่อมด้านจิตใจก็มากขึ้นจนน่าวิตก
เห็นได้จากปัญหาต่างๆมากมายซึ่งเกิดจากความคิดที่แตกต่างขาดระเบียบวินัยไม่เคารพต่อกติกาต่อศีลธรรม
ประเพณีและวัฒนธรรมมีค่านิยมที่ทีผิด ฟุูงเฟื้อ ฟุุมเฟือยเห็นแก่ตัวหรือเรียกอีกว่าทันสมัยแต่ไม่พัฒนาด้าน
จิตใจ การสร้างโอกาสให้นักเรียน เยาวชนมีคุณธรรม จริยธรรมน่าจะช่วยสร้างคน สร้างชาติเป็นการฟื้นฟู
จิตใจนักเรียน เยาวชนหรือผู้ที่เข้าร่วมอบรมได้รับความรู้ความเข้าแยกแยะความดีความชั่ว การรู้เท่าทันต่อ
สิ่งที่เกิดขึ้นในสังคม เพื่อนาไปใช้ในชีวิตประจาวัน เพื่อให้อยู่ในสังคมอย่างมีความสุข ซึ่งได้ดาเนินการอบรม
ตามโครงการอบรบคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์
2.2 กิจกรรมในการดาเนินงานโครงการ
08.00 น.
ลงทะเบียน/พร้อมกันที่สถานที่อบรม
08.30 น.
พิธีเปิดโดย นายอภิชาต ศรีสารคาม ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านโคกสีวิทยาเสริม
- จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
- หัวหน้าโครงการกล่าวเปิดรายงานต่อประธานพิธี
- ประธานกล่าวเปิดโครงการและให้โอวาสแก่นักเรียน
- พระอาจารย์เจ้าอาวาส ให้ศลี และให้โอวาทแก่นักเรียน
- ถ่ายภาพหมู่ร่วมกัน
- พีธีมอบตัวเป็นพุทธบุตร/แนะนากฎของการเข้าค่าย/แนะนาวิทยากร/
กิจกรรมธรรมะต้อนรับ
10.00น.
พักเบรคภาคเช้า
11.30 น.
พระวิทยากรฉันภัตตาหารเพล
12.00น.
ผู้เข้ารับการอบรมรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 น.
เรียกรวมเข้ากิจกรรม ธรรมะกับการพัฒนาทัก ษะความคิดและการทางานกลุ่ม
ตามฐานกิจกรรมประยุกต์ธรรม/แบ่งตามฐานการเรียนรู้/นาเสนองานกลุ่ม
ฐานที่ 1 เรื่อง ศีล5
ฐานที่ 2 เรื่อง พรหมวิหาร 4
ฐานที่ 3 เรื่อง อิทธิบาท 4
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14.00 น.
14.10 น.
15.00 น.
16.00 น.
16.30 น.

พักเบรคภาคบ่าย
เรียกรวมเข้ากิจกรรม/ซักถาม/สรุปกิจกรรม
เรียกรวมกิจกรรม/เดินจงกรม/เจริญภาวนา
เรียกรวมเข้ากิจกรรม เปิดสื่อ กิจกรรมเปิดใจ ขอขมาครูอาจารย์
พิธีปิดโครงการ

2.3 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
กระทรวงศึกษาธิการ (2547) โรงเรียนวิถีพุทธเป็นสถานศึกษาในระบบปกติที่นาหลักพุทธธรรม
หรือองค์ความรู้ที่เป็นคาสอนในพระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้ในการจัดการศึกษาของสถานศึกษานั้น โดยมี
จุดเน้นที่สาคัญ คือ การนาหลักธรรมมาใช้ในระบบการพัฒนาผู้เรียนโดยรวมของสถานศึกษา ซึ่งอาจจะเป็น
การเรียนการสอนในภาพรวมของหลักสูตรสถานศึกษาหรือการจัดระบบวิถีชีวิตในสถานศึกษาของผู้เรียน
ส่วนใหญ่ โดยนาไปสู่ จุดเน้นของการพัฒนาผู้เรียนให้ผู้เรียนสามารถ กิน อยู่ ดู ฟัง เป็น คือ ใช้ปัญญาและ
เกิดประโยชน์แท้จริงต่อชีวิตและการจัดดาเนินการของสถานศึกษาจะแสดงถึงการจัดสภาพแวดล้อมและ
บรรยากาศที่เป็นกัลยาณมิตรเอื้อในการพัฒนาผู้เรียนอย่างรอบด้าน ด้วยวิถีวัฒนธรรมแสวงปัญญา ทั้งนี้การ
พัฒนาผู้เรียนดังกล่าวจัดผ่านระบบไตรสิกขา ผู้เรียนได้ศึกษาปฏิบัติอบรม ทั้ง ศีล หรือพฤติกรรมหรือวินัย
ในการดาเนินชีวิตที่ดีงามสาหรับตน และสังคม สมาธิ คือด้านการพัฒนาจิตใจที่มีคุณภาพ มี สมรรถภาพ มี
จิตใจที่มั่นคงเข้มแข็งร้องสงบสุข และปัญญา พี่มีความรู้ที่ถูกต้องมีศักยภาพในการคิดการแก้ปัญหาที่ดี แยบ
คาย (โยนิโสมนสิการ) โดยมีครูและผู้บริหารสถานศึกษาเป็นกรยานนะมิตรที่สัมพันธ์ที่รักและปรารถนาดีที่
จะพัฒนาผู้เรียนอย่างดีที่สุด
ภาพอันงดงามของโรงเรียนวิถีพุทธ เป็นภาพที่สะท้อนถึงการนาหลักธรรมพระพุทธศาสนามาใช้ใน
การพัฒนาผู้เรียนโดยเฉพาะอย่างยิ่ง หลักไตรสิกขา และแสดงถึงความพยายามในการนาหลักพุ ทธธรรม
ต่างๆ มาประยุกต์ใช้ในการบริหารและจัดการศึกษาอย่างชัดเจนโดยให้มีรูปแบบที่หลากหลายตามความ
เหมาะสมของสถานศึกษาที่จ ะพัฒนาผู้เรียนได้อย่างดีที่สุด พร้อมกับสร้างสรรค์สภาพการดาเนินงานที่
ผู้เกี่ยวข้องทุกส่วนมีความสุขและได้พัฒนาสู่ชีวิตและสังคมที่ดีงาม
2.3.1ความหมายโรงเรียนวิถีพุทธ
กระทรวงศึกษาธิการ (2547: 12) ให้ความหมายโรงเรียนวิถีพุทธ คือโรงเรียนระบบ ปกติทั่วไปที่
นาหลักธรรมพระพุทธศาสนามาใช้ หรือประยุกต์ใช้ในการบริหาร และการพัฒนา ผู้เรียนโดยรวมของ
สถานศึกษา เน้นกรอบการพัฒนาตามหลักไตรสิกขาอย่างบูรณาการ ผู้เรียนได้ เรียนรู้ได้พฒ
ั นาการกิน อยู่ ดู
ฟังให้เป็น โดยผ่านกระบวนการทางวัฒนธรรมแสวงปัญญาและมี วัฒนธรรมเมตตา เป็นฐานการดาเนินชีวิต
พระเทพโสภณ (ประยูร ธมมฺจิตฺโต, 2547: 25) กล่าวถึงความหมายของโรงเรียน วิถีพุทธ ว่าหมายถึง
โรงเรียนที่จัดการศึกษาตามหลักไตรสิกขาเพื่อพั ฒนาผู้เรียนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ด้วยภาวนา 4 คือ
พัฒนาการทางกาย สังคม จิต ปัญญา พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตโต. 2547: 15)กล่าวว่า โรงเรียนวิถี
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พุทธคือโรงเรียน ระบบปกติทั่วไปที่นาหลักธรรมพระพุทธศาสนามาใช้หรือประยุกต์ใช้ในการบริหารและการ
พัฒนาผู้เรียนโดยรวมของสถานศึกษาเน้นกรอบการพัฒนาตามหลักไตรสิกขาอย่างบูรณาการผู้เรียน ได้
เรี ย นรู้ ได้ พัฒ นาการกิน อยู่ ดูฟัง ให้ เป็น โดยผ่านกระบวนการทางวั ฒ นธรรมแสวงหาปัญญาและ มี
วัฒนธรรมเมตตาเป็นฐานในการดาเนินชีวิต สรุปไดว่า โรงเรียนวิถีพุทธ หมายถึงโรงเรียนระบบปกติทั่ว ไปที่
มีอยู่แล้ว ไม่ใช่โรงเรียนที่จดั ตั้งขึ้นมาใหม่แต่เป็นโรงเรียนที่ได้นาหลัก พุทธธรรมมาใช้หรือประยุกต์ใช้ในการ
บริหาร กระบวนการจัดการศึกษา เพื่อพัฒนาผู้เรียนและผู้ ที่ เกี่ยวข้อง โดยนา หลักไตรสิกขาคือศีล สมาธิ
ปัญญา มาบูรณาการเข้ากับกลุ่มสาระและกิจกรรมต่างๆ ในหลักสูตร 19 2.2 ความสาคัญและความเป็น มา
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2547: 11) ได้สรุปความสาคัญและ ความเป็นมาของ
โรงเรียนวิถีพุทธไว้ว่า ชีวิตและวัฒนธรรมของชาวไทยได้รับการกล่อมเกลาของ คาสอนของพระพุทธศาสนา
ตั้งแต่ยุคแรกของประวั ติศาสตร์ชาติไทย จนกล่าวได้ ว่า วิถีพุทธคือวิถีวัฒนธรรมของชาวไทยส่วนใหญ่จนมี
ความเป็นเอกลักษณ์ ทั่ว โลกตระหนักและให้การยอมรับ พุทธธรรมหรือพุทธศาสตร์เป็นองค์ความรู้ ที่
มุ่งเน้นให้ผู้ศึกษาเข้าใจธรรมชาติของโลกและชีวิต อย่างแท้จริง และฝึกให้ผู้ศึกษาสามารถดาเนินชีวิตได้
อย่างถูกต้องเหมาะสม ตั้งแต่ระดับการดาเนินชีวิตประจา วันของคนทั่ว ไป คือการกิน อยู่ดูฟัง จนถึงระดั บ
การดาเนินชีวิตของนัก บวช ผู้มุ่งชีวิตที่บริสุทธิ์และในทุกระดับยังผลให้ผู้ศึกษาเองมีความสุขพร้อม ๆ กั บ
ช่วยให้ คนรอบข้างและสังคมมี ความสุขไปด้วยอย่างชัดเจน พุทธธรรมมีกรอบการพั ฒนาหลักเป็นระบบ
การศึกษา 3 ประการ เรียกว่าไตรสิกขา คือ อธิสีลสิกขา อธิจิตตสิกขา และอธิปัญญาสิกขา ที่เรียกสั้น ๆ
ว่า ศีล สมาธิ ปัญญา ซึ่งเป็นการฝึกหัดอบรม เพื่อพัฒนากายความประพฤติจิตใจ และปัญญา ไตรสิกขานั้น
เป็น การศึกษาที่ครอบคลุมการดาเนินชีวิตทุกคนและทุกวัย อีกทั้งมีความยากง่าย ตั้งแต่เรื่องเบื้องต้น ของ
เด็กและผู้ใหญ่จนถึงเรื่องที่ ละเอียดซับซ้อนที่ ยากจะหาองค์วามรู้อื่นใดมาเทียบได้ การศึกษาของกุลบุตร
กุลธิดา และผู้ใหญ่ทงั้ หลายในอดีตอันยาวนานของไทย มีฐานจาก การใช้พุทธธรรมมาอบรมสั่งสอน แต่อาจ
ไม่มีระบบของการศึกษาบั งคับอยู่ในยุคปัจจุบัน ปัจจุบันจะมีการศึกษาภาคบังคับแก่คนส่วนใหญ่แต่ก็มิได้
นาเอาพุทธธรรมมาเป็นฐานของ การศึกษา แต่นา ระบบและองค์ความรู้ตามโลกนิยมโดยมีฐานจากประเทศ
ตะวันตกมาเป็นแกน ในการจัดการศึกษา ทาให้พุทธธรรมเองเริ่มห่างเหินจากชีวิตของคนไทยยุคปัจจุบั น
มากขึน้ ซึ่งเป็น ทีน่ ่าเสียดายในความล้า ค่าของพุทธธรรม และในความเป็นสมบัตขิ องชาติ ซึ่งได้ก่อร่างสร้าง
ฐาน ของวัฒนธรรมไทยมาแต่อดีต ด้วยคุณค่าอันอนันต์ขององค์ความรู้ในพุทธธรรมและระบบ ไตรสิกขาที่
ชัดเจนในการให้การศึกษาพัฒนาผู้เรียนทุกวัย ทางกระทรวงศึกษาธิการจึงมี แนวความคิดที่ จะส่งเสริมให้
สถานศึกษาปัจจุบัน เพื่อพัฒนาเยาวชนไทยให้เป็นมนุษย์ทสี่ มบูรณ์ ตามทีพ่ ระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
กาหนดที่ มีคุณสมบัติของการเป็นคนที่ดีเก่ง มีความสุข อันเป็นเปูาหมายแท้ของพุทธธรรมอยู่แล้ว ให้มี
ความชัดเจนขึ้นโดยผ่านงานดาเนินงานของ โรงเรียนวิถีพุทธอันเป็นตัวอย่างที่ จะขยายผลสู่การพัฒนาใน
โรงเรียนอื่น ๆ ต่อไป
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สรุปได้ว่า วิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชาวไทยมีความเป็นเอกลักษณ์มาแต่อดีต การจัดการศึกษาที่มี
ฐานจากการใช้พุทธธรรมมาอบรมสั่งสอนยั งมีคุณค่าในองค์ความรู้ที่ควร นามาสู่การปฏิบัติต่อไปในรูปแบบ
ของโรงเรียนวิถีพุทธ
2.3.2 โรงเรียนวิถีพุทธเพื่อสังคมไทย
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตโต) (2547: 126-147) การจัดการศึกษาตามแนวพุทธเป็น แนวคิด
หรือหลักการจัดการศึกษาทีส่ ัมพันธ์กบั ชีวิตมนุษย์และธรรมชาติให้ถูกต้องตามความเป็น จริงที่มองชีวิตของ
มนุษย์และเข้าใจความเป็นจริงเพื่อใช้ในการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับความ เป็นจริงที่ทา ให้ชีวิตมนุษย์
พัฒนาไปด้วยดีในท่ามกลางสิ่งแวดล้อม โดยบุคคลควรดา เนินชีวิต อย่างไร ตามความเป็นจริงทั้งของโลก
และชีวิตด้วยระบบการพัฒนาคนให้อยู่ท่ามกลางความจริง การศึกษาตามแนวพุทธ เป็นการสอนความจริง
ตามธรรมดาธรรมชาติ ด้วยหลักศีล สมาธิ ปัญญา ตาม ความเป็นจริง (กระทรวงศึกษาธิการ, 2552) การ
พัฒนาคนต้องเป็นองค์รวมต้องใช้ทั้งสามอย่างในทุกเรื่อง ศีล สมาธิปัญญา ต้องสืบเนื่องกัน คือ ในขณะที่มี
ความสัมพันธ์กับ สิ่งแวดล้อม จะต้ องมีเจตจานงต่อสิ่งนั้น และต้องมี ความตั้งใจต่อสิ่งนั้น พร้อมกับทาใจ
ขอบเขตของความรู้และต้องเรียนรู้สิ่งนั้น ไป ตลอดเวลา เมื่อคนเราได้เรียนรู้เพิ่มขึ้นทา ให้บุคคลได้รับการ
พัฒนาเพิ่มขึ้นสภาพจิตจะเปลี่ ยนไป และพฤติกรรมสัมพั นธ์กับ สิ่งแวดล้อมจะเปลี่ ยนไปโดยพัฒนาไป
ด้วยกันทั้งหมด การศึกษาตลอดชีวิต (life long education) เป็นการศึกษาที่ คนไทยจะต้องเรียนกัน
ตลอดชีวิตทั้งในระบบ นอกระบบ และตามอธัยาศั ยโดยเนื้อหาที่เรียนเกี่ยวข้องกับ ชีวิตจริง เรียน แล้วใช้
ประโยชน์ได้ และขณะเรียนต้องทดลองปฏิบัติด้วย สาหรับโรงเรียนวิถีพุทธดาเนินการ มากกว่า เพราะการ
เรียนเป็นวิถีชีวิต หรือเรียนโดยการดารงชีวิต (learning living) สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา เป็น
การเปิดโอกาสให้ทุกฝุายช่วยจั ดการศึกษา สถาบัน ศาสนาสามารถจั ดการศึกษาได้ วัด และชุมชนมีส่วน
เกีย่ วข้องกับการจัดการศึกษาของ โรงเรียนมากขึ้นเป็นการร่วมจัดการ โดยหลายฝุายร่วมกัน การให้สังคมมี
ส่วนร่วมในการจัด การศึกษาจะต้องเกิด 3 ลักษณะคือ 1. โปร่งใส (transparency) 2. มีเจ้าภาพหรือ
ผู้รับผิดชอบ (accountability) และ 3. มีส่วนร่วม (particapition) ดังนั้น โปร่งใส เป็นการบริหารที่สะอาด
บริสุทธิ์ที่ สามารถให้ทุกฝุายเข้ามาตรวจสอบได้ด้วย ระบบตรวจสอบที่มีผู้ตรวจสอบมากมายทาหน้าที่ ที่จะ
ทาให้เกิดความโปร่งใสตามเจตนารมณ์ของ รัฐธรรมนูญ ดังนั้น วัด และชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมเป็นกรรมการ
โรงเรียนจึงช่วยตรวจสอบดูแลการ บริหารโรงเรียนให้โปร่งใส การผู้รับผิดชอบ หรือเจ้าภาพรับผิดชอบ เป็น
การกาหนดให้งานทุกอย่างจะต้องมี มีผู้รับผิดชอบ ทั้งงานล่าช้า การแก้ปัญหา เช่น พฤติกรรมของเด็ก
นักเรียน และการแก้ปัญหาด้วยการ อบรมพฤติกรรม ซึ่งทางบ้าน วัด และโรงเรียน (บวร) ต้องเข้ามาดูแล
ความประพฤติของเด็กเพื่อให้ 21 เกิดความต้องการและร่วมกันตรวจสอบการทางานตามความรับผิดชอบ
ให้เกิดความโปร่งใส และมี ผลตามต้องการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (2552: 19-26) การ
มีส่วนร่วม เป็นการมีส่วน ร่วมรับผิดชอบในการทางานทัง้ หน่วยงานที่กากับ ดูแลในระดับกรม ในระดับพื้นที่
และระดับ ชุมชน หรือบวร (บ้ าน วัด โรงเรียน) ในการทางานที่ร่วมมือกัน ทุกฝุาย และการแก้ปัญหา
ร่วมกัน โดยมีโรงเรียนเป็นผู้รับผิดชอบหลัก สภาพแวดล้อมในปัจจุบันทาให้เด็กนักเรียนบางส่วนไปไม่ถึง
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โรงเรียน ไปอยู่ตามสถานบันเทิง หรือห้างสรรพสิน การแก้ปัญหาพฤติกรรมเด็ก และ เยาวชนผู้เป็นนักเรียน
จะต้องดาเนินการโรงเรียนวิถีพุทธที่มุ่งแก้ปัญหาร่วมกัน ในด้านต่าง ๆ มีการ ประสานการทา งานต่างๆ
ร่วมกัน และทาหน้าทีใ่ ห้เพียงพอต่อการแก้ปัญหา และการทางาน การดาเนินงานในโรงเรียนวิถีพุทธจะต้อง
เน้นเด็กเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา และพัฒนาเด็กทัง้ ทาง กาย ทางสังคม ทางจิตใจและปัญญา ที่ทั้งสอน
หนังสือและอบรมศีลธรรม ให้เด็กเป็นทั้งคนดีและ มีความสุข ทาหน้าที่พัฒนาด้วยบริการจุดเดียว ด้วยการ
สร้างความร่วมมือจากพ่อแม่ผู้ ปกครองและ จากพระสงฆ์ในวัด โดยการทาข้อตกลงว่า จะพาเด็กไปวัดหรือ
นิมนต์พระภิกษุสงฆ์มาสอนใน โรงเรียน และคณะสงฆ์ต้องมีความพร้อมในการให้ความร่วมมือในการอบรม
ศีลธรรม ทั้งด้าน นโยบายและการพัฒนาความรู้ความสามารถของพระภิกษุสงฆ์ สรุปได้ว่าการจัดการศึกษา
โรงเรียนวิถีพุทธเพื่อสังคมไทยนั้น เป็นการจัดการศึกษา ตามแนวพุทธเป็นแนวคิดหรือหลักการจัดการศึกษา
ที่มีความสัมพันธ์กับ ชีวิตมนุษย์และธรรมชาติ ให้ถูกต้องตามความเป็นจริง พัฒนาเด็กโดยองค์รวมทั้งศีล
สมาธิปัญญา โดยอาศัยการมีส่วนร่วม จากบ้าน วัด โรงเรียน และการบริหารงานด้วยความโปร่งใส สามารถ
ตรวจสอบได้เพื่อร่วมกัน แก้ปัญหาพฤติกรรมเด็กและเยาวชนผู้เป็นนักเรียนทั้งทางกาย ทางสังคม ทางจิตใจ
และปัญญา โดย การสอนหนังสือและอบรมศีลธรรม ให้เด็กเป็นทั้งคนดีและมีความสุข

บทที่ 3
วิธีดาเนินการ
รายงานผลการจั ด กิ จ กรรมตามโครงการอบรมคุ ณ ธรรมจริ ย ธรรมและค่ า นิ ย มที่ พึ ง ประสงค์
ประจาปีงบประมาณ 2563 ได้นาวงจรคุณภาพของเดมิ่ง PDCA มาใช้ในการดาเนินการ 4 ขั้นตอนดังนี้
1. ขั้นตอนการร่วมกันวางแผน (Plan)
2. ขัน้ ตอนการร่วมกันปฏิบัติ (Do)
3. ขั้นตอนการ่วมกันประเมิน (Check)
4. ขั้นตอนการร่วมปรับปรุง (Act)
3.1 ขั้นตอนการร่วมกันวางแผน (Plan)
3.1.1 ขั้นตอนนี้เป็นการวางแผนการดาเนินการโดยมีขั้นตอน ดังนี้
3.1.1.1 ประชุมปรึกษาร่วมกันระหว่างหัวหน้างาน/หัวหน้ากลุ่มสาระฯ แล้วขยายผลสู่คณะ
ครูทุกคน
3.1.1.2 จัดทาโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ เสนอผู้บริหาร
เพื่อพิจารณาเห็นชอบ
3.1.1.3 แต่งตั้งคณะกรรมการผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมแต่ละงานแต่กิจกรรม
ตามความเหมาะสม
3.1.1.4 สร้างความเข้าใจกับนักเรียนเพื่อกาหนดแนวทางในการดาเนินการ
3.1.1.5 ติดต่อประสานงานเตรียมความพร้อม ทั้งด้านสถานที่ พาหนะในการเดินทาง
3.1.1.6 กาหนดระยะเวลาในการดาเนินการ และวิธีประเมินผล
3.2 ขั้นตอนการร่วมกันปฏิบัติ (Do)
3.2.1 การปฏิบัติงานตามแผนงานที่วางไว้โดยมีขั้นตอนในการดาเนินงาน ดังนี้
3.2.1.1 บันทึกเสนอผู้บริหารเพื่อขออนุญาตดาเนินการ
3.2.1.2 ดาเนินการตามโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ ใน
ระหว่างภาคเรียนที่ 2 ประจาปีการศึกษา 2563 โดยมีกลุ่มเปูาหมายเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 - 6
และบุคลากรภายในโรงเรียนทุกคน โดยมีกิจกรรมดาเนินการดังนี้
3.2.1.3 วันที่ 4 ธันวาคม 2563 ครูบุคลากรได้นานักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 - 6 โรงเรียนบ้าน
โคกสี วิทยาเสริม ตาบลโคกสี อาเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น เข้าร่ว มโครงการอบรมคุณธรร ม
จริ ย ธรรมและค่านิ ย มที่พึงประสงค์ ณ ศูนย์ปฏิบัติธ รรมธรรมรตา บ้ านผื อ ตาบลพระลั บ อาเภอเมือง
ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
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3.3 ขั้นตอนการร่วมกันประเมิน (Check)
3.3.1 ดาเนินการประเมินผลการจัดกิจกรรมตามโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึง
ประสงค์ โดยใช้แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิ จกรรม แบบสังเกตพฤติกรรม และ
แบบสัมภาษณ์
3.3.2 ข้อมูลที่เป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ใช้วิธีแจกแจงความถี่ หาค่าเฉลี่ย (X)
และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) ทั้งในรายข้อและภาพรวมเทียบกับเกณฑ์ ดังนี้
4.51-5.00 หมายถึง มีความเหมาะสม/การปฏิบัติอยู่ในระดับมากที่สุด
3.51-4.50 หมายถึง มีความเหมาะสม/การปฏิบัติอยู่ในระดับมาก
2.51-3.50 หมายถึง มีความเหมาะสม/การปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง
1.51-2.50 หมายถึง มีความเหมาะสม/การปฏิบัติอยู่ในระดับน้อย
1.00-1.50 หมายถึง มีความเหมาะสม/การปฏิบัติอยู่ในระดับน้อยที่สุด
3.3.3 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
3.3.1 ค่าเฉลี่ย (Arithmetic: X)
3.3.2 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D)
3.3.4 รายงานผลการดาเนินงานต่อผู้บริหารโรงเรียนบ้านโคกสีวิทยาเสริม ตาบลโคกสี อาเภอเมือง
ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
3.4 ขั้นตอนการร่วมปรับปรุง (Act)
เมื่อคณะครูสรุปผลการดาเนินงาน ก็ได้ทราบปัญหา อุปสรรค ในการจัดทาโครงการในครั้งนี้ และ
นากลับไปปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

บทที่ 4
ผลการดาเนินการและวิเคราะห์ข้อมูล
ผลการจัดกิจกรรมตามโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ ภาคเรียนที่ 2
ประจาปีการศึกษา 2563 สามารถสรุปตามขั้นตอนในการดาเนินงาน ดังนี้
4.1 ขั้นตอนการร่วมกันวางแผน (Plan)
ขั้นตอนนี้เป็นการวางแผนการดาเนินการโดยมีขั้นตอน พบว่า การประชุมปรึกษาร่วมกันระหว่าง
หัว หน้างาน/หัว หน้ากลุ่ มสาระฯ แล้ วขยายผลสู่คณะครูทุกคนได้รับความร่วมมื อและสนับสนุนการทา
โครงการเป็ น อย่ า งดี และน าเสนอผู้ บ ริ ห ารเพื่ อ พิ จ ารณาเห็ น ชอบโครงการได้ รั บ การอนุ มั ติ โ ครงการ
ผู้รับผิดชอบโครงการจึงได้ดาเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมแต่ละงานแต่
กิจกรรมตามความเหมาะสม แล้วสร้างความเข้าใจกับนักเรียนเพื่ อกาหนดแนวทางในการดาเนินการ ติดต่อ
ประสานงานเตรียมความพร้อม ทั้งด้านสถานที่ พาหนะในการเดินทาง(ถ้ามี) และกาหนดระยะเวลาในการ
ดาเนินการ และวิธีประเมินผล ตามลาดับ
4.2 ขั้นตอนการร่วมกันปฏิบัติ (Do)
การปฏิ บั ติ งานตามแผนงานที่ ว างไว้โ ดยมี ขั้น ตอนในการด าเนิน งาน คือ การบั นทึ กเสนอ
ผู้บริหารเพื่อขออนุญาตดาเนินการ พบว่า ได้รับการอนุญาตและให้ดาเนินการ และผลการดาเนินการตาม
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ ในระหว่างภาคเรียนที่ 2 ประจาปีงบประมาณ
2563 โดยมีกลุ่มเปูาหมายเป็นนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 – 6 และบุคลากรภายในโรงเรียน พบว่า
กิจกรรมธรรมะกับการพัฒนาทักษะความคิดและการทางานกลุ่ม นักเรียนและครูให้ความร่วมมือในการ
ดาเนินกิจกรรมด้วยดี และผู้เข้าร่วมกิจกรรมให้ความสนใจในกิจกรรมในครั้งนี้เป็นอย่างดี
4.3 ขั้นตอนการ่วมกันประเมิน (Check)
การประเมินผลการจัดกิจกรรมตามโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ โดย
ใช้แบบสอบถามความคิดเห็น พบว่า
วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ย (X) และค่าร้อยละ จากแบบสอบถาม โดยแปลความหมาย
ดังต่อไปนี้
4.51 - 5.00 หมายความว่า ระดับความคิดเห็น ในระดับ มากที่สุด
3.51 – 4.50 หมายความว่า ระดับความคิดเห็น ในระดับ มาก
2.51 - 3.50 หมายความว่า ระดับความคิดเห็น ในระดับ ปานกลาง
1.51 - 2.50 หมายความว่า ระดับความคิดเห็น ในระดับ พอใช้
1.00 - 1.50 หมายความว่า ระดับความคิดเห็น ในระดับ ปรับปรุง
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ตารางวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบประเมิน ได้ผลการประเมิน ดังนี้
ข้อ
รายการ
ที่
1 การเตรียมตัวและความพร้อมของวิทยากร
2 การถ่ายทอดของวิทยากร ใช้ภาษาที่เหมาะสมและเข้าใจง่าย
3 ความพร้อมของอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์
4 สถานที่ในการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม
5 ระยะเวลาในการจัดกิจกรรม
6 ความรู้ความเข้าใจเรื่องนี้ก่อนเข้าร่วมกิจกรรม
7 ความรู้ความเข้าใจเรื่องนี้หลังการเข้าร่วมกิจกรรม
8 สามารถนาความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันได้
9 สามารถนาความรู้ไปเผยแพร่/ถ่ายทอดให้กับบุคคลอื่นได้
10 ความพึงพอใจต่อภาพรวมของการจัดกิจกรรม
เฉลี่ย

(X)

(S.D)

4.38
4.33
4.03
4.68
3.79
3.53
4.51
4.51
4.33
4.00
4.21

0.92
0.80
0.95
0.70
1.00
1.31
0.86
0.82
1.05
1.17
0.18

ระดับความ
คิดเห็น
มาก
มาก
มาก
มากที่สุด
มาก
มาก
มากที่สุด
มากทีสุด
มาก
มาก
มาก

จากตาราง พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจ โดยรวม อยู่ในระดับมาก (X = 4.21) โดย
เรียงลาดับความพอใจจากมากที่สุดไปน้อยที่สุด ดังนี้ ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจมากที่สุด คือ ข้อ
สถานที่ในการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม ( X= 4.68 ) รองลงมา คือ ข้อความรู้ความเข้าใจเรื่องนี้หลัง
การเข้าร่วมกิจกรรม ( X = 4.51 ) รองลงมา คือ ข้อสามารถนาความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน
ได้ ( X = 4.51 ) รองลงมา คือ การเตรียมตัวและความพร้อมของวิทยากร ( X = 4.38 ) รองลงมา คือ ข้อ
การถ่ายทอดของวิทยากร ใช้ภาษาที่เหมาะสมและเข้าใจง่าย ( X = 4.33 ) รองลงมา คือข้อสามารถนา
ความรู้ไปเผยแพร่/ถ่ายทอดให้กับบุคคลอื่นได้ ( X = 4.33 ) รองลงมา คือ ข้อความพร้อมของอุปกรณ์
โสตทัศนูปกรณ์ ( X = 4.03 ) รองลงมา คือ ข้อความพึงพอใจต่อภาพรวมของการจัดกิจกรรม ( X = 4.00 )
รองลงมา คือ ข้อระยะเวลาในการจัดกิจกรรม ( X=3.79 ) และ น้อยที่สุด คือ ข้อความรู้ความเข้าใจเรื่องนี้
ก่อนเข้าร่วมกิจกรรม ( X=3.53 ) ตามลาดับ
4.4 ขั้นตอนการร่วมปรับปรุง (Act)
เมื่อคณะทางานได้สรุปโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ ก็ได้ทราบถึง
ปัญหา อุปสรรค ในการดาเนินโครงการ จึงได้ปรึกษาหารือและหาข้อเสนอแนะ แก่กลุ่มงานผู้รับผิดชอบ
และได้นาเสนอต่อผู้บริหารและเผยแพร่ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องรับทราบและนาผลการทาเนินงานมากปรับปรุง
พัฒนาการงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
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4.5 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
4.5.1 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในครั้งนี้
4.5.1.1 แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน ที่มีต่อการจัดกิจกรรม ภายใต้โครงการอบรม
คุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์
4.5.1.2 แบบสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนที่มีต่อโครงการโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม
และค่านิยมที่พึงประสงค์
4.5.1.3แบบสัมภาษณ์ความคิดเห็นนักเรียนที่มีต่อโครงการโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม
และค่านิยมที่พึงประสงค์
4.6 การเก็บรวบรวมข้อมูล
4.6.1 มีขั้นตอนในการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้
4.6.1.1 ผู้รับผิดชอบในแต่ละกิจกรรมแจกแบบสอบถามความคิดเห็นให้นักเรียน ตาม
จานวนนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ และเก็บรวบรวมกลับคืนครบ 100 %

บทที่ 5
สรุปผล และข้อเสนอแนะ
ผลการจัดกิจกรรม ตามโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ ได้ผลสรุปดังนี้
5.1 วัตถุประสงค์
5.2 เปูาหมาย
5.3 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
5.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล
5.5 สรุปผลการดาเนินการ
5.6 ข้อเสนอแนะ
5.1 วัตถุประสงค์
5.1.1 เพือ่ ให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ ในหลักธรรมของศาสนานาไปใช้ในการดาเนิน
ชีวิตที่ถูกต้องและดีงาม
5.1.2 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการอบรมนาหลักธรรมไปใช้ในชีวิตประจาวัน มีระเบียบวินัย ขยันอดทน
ซื่อสัตย์ สุจริต รับผิดอบและมีความกตัญญูกตเวที
5.1.3 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมดาเนินชีวิตเป็นแบบอย่างที่ดี
5.1.4 เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีส่วนร่วมในการสืบสานพระพุทธศาสนาประเพณีและวัฒนธรรมที่ดีงามของ
ชาติ ไว้เป็นมรดกอันล้าค่าของสังคมไทยต่อไป
5.2 เป้าหมาย
5.2.1 ด้านปริมาณ
กลุ่มนักเรียน โรงเรียนบ้านโคกสีวิทยาเสริม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ถึงชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 6 คณะครู นักการภารโรงและบุคลากรทางการศึกษา รวมทั้งสิ้น จานวน 76 คน
5.2.2 ด้านคุณภาพ
นักเรีย น คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ มีคุณธรรม จริยธรรม สามารถ
แก้ปัญหาด้านการเรียน การทางาน นาไปใช้ในชีวิตประจาวันอย่างมีความสุข ประสิทธิภาพในการอยู่ใน
สังคมอย่างมีความสุขมีทัศนคติที่ดีต่อการเรียน การทางานให้เกิดประโยชน์สูงสุด
5.3 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ในครั้งนี้
1. แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน ที่มีต่อการจัดกิจกรรม ภายใต้โครงการอบรมคุณธรรม
จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์

14

5.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล
มีขั้นตอนในการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้
1. ผู้รับผิดชอบในแต่ละกิจกรรมแจกแบบสอบถามความคิดเห็นให้นักเรียน ตามจานวน
นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ และเก็บรวบรวมกลับคืนครบ 100 %
5.5 สรุปผลการดาเนินการ
5.5.1 ได้ดาเนินการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ตามแผนปฏิบัติการประจาปีการศึกษา 2563 ภายใต้
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ โดยดาเนินการแล้วเสร็จและสรุปรายงานต่อ
ผู้บริหารทั้งสิ้น จานวน 1 กิจกรรม ได้แก่
สรุปโดยภาพรวม พบว่า การจัดโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ ภาค
เรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน แบบสังเกตพฤติกรรม และแบบ
สัมภาษณ์ความพึงพอใจของนักเรีย นที่มีต่อโครงการโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึง
ประสงค์ พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อสถานที่
ในการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมา ข้อความรู้ความเข้าใจเรื่องนี้หลังการเข้า
ร่วมกิจกรรม รองลงมา ข้อสามารถนาความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน
สรุปภาพรวมจากแบบสังเกตพฤติกรรม จากที่ได้สังเกตนักเรียนในการร่วมโครงการ นักเรียนมี
ความสนใจที่จะศึกษาในกิจกรรมที่พระอาจารย์และคณะวิทยากรถ่ายทอดให้ มีการคิดตามในสิ่งที่ได้อบรม
และได้แรงบันดาลใจในการเรียนเพิ่มมากขึ้น
สรุปภาพรวมจากแบบสัมภาษณ์ จากที่ได้สัมภาษณ์นักเรียนพบว่า นักเรียนอยากไปเข้าค่ายปฏิบัติ
ธรรมแบบค้างคืน เพราะว่าไปวันเดียวรู้สึกว่าได้ความรู้ยังไม่เยอะพอและเนื่องจากศูนย์ปฏิบัติธรรมอยู่ในปุา
เด็กจึงอยากให้มีร้านขายขนม
5.6 ปัญหา / ข้อเสนอแนะ
1. นักเรียนอยากให้ทางโรงเรียนจัดโครงการแบบค้างคืน เพราะวันเดียวรู้สึกว่าได้ความรู้น้อย
เลยอยากให้มีเวลาเพิ่มมากขึ้น
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ภาคผนวก
- โครงการ
- คาสั่ง
- แผนขออนุมัติโครงการ
- แบบประเมิน
- ภาพกิจกรรม
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ข้อเสนอแนะ
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