รายงานผลการสังเคราะห์กจิ กรรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม กตัญญูและมีความสานึกในความเป็นไทย
ของโรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี
*********************************

การดาเนินงานขับเคลือ่ นกลยุทธ์ท่ี ๒ การปลูกฝังคุณธรรมความสานึกในความเป็นชาติไทย
และวิถีชีวติ ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ความกตัญญู ความสานึกในความ
เป็นไทย ทุกโรงเรียนได้ดาเนินการจัดกิจกรรมที่แตกต่างกันไปตามขนาดและบริบทโรงเรียน เพื่อพัฒนานักเรียน
ให้มีวินยั มีความรับผิดชอบ เคารพต่อกติกาของโรงเรียน บ้านเมือง เห็นประโยชน์ส่วนรวมเป็นสิ่งสาคัญ มีจิตบริการ
และช่วยเหลือสังคม สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี ได้ดาเนินการสังเคราะห์ข้อมูลและนาเสนอ
ผลการสังเคราะห์เป็น ๒ ตอน คือ
ตอนที่ ๑.ผลการสังเคราะห์ขอ้ มูล จากการรายงานการจัดกิจกรรมพัฒนานักเรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม
ความกตัญญู ความสานึกในความเป็นไทย การรายงานผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ตามหลักสูตรการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ และการรายงานผลการปฏิบตั ิงานและการประเมินตนเอง
(Self Assessment Report : S A R ) จากโรงเรียน ๑๒๒ โรงเรียนกับ ๑ สาขา ผลการสังเคราะห์ข้อมูลนาเสนอ ดังนี้
๑.๑.ผลการสังเคราะห์กจิ กรรมพัฒนานักเรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม ความกตัญญู
ความสานึกในความเป็นไทย จาแนกตามขนาดโรงเรียน
๑.๒.ผลการสังเคราะห์กจิ กรรมพัฒนานักเรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม ความกตัญญู
ความสานึกในความเป็นไทย จาแนกตามระดับการศึกษาที่เปิดสอนของโรงเรียน
ตอนที่ ๒.ผลการสังเคราะห์ขอ้ มูลจากการทาAAR กับครู และผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด นาเสนอดังนี้
๒.๑.ปัจจัย/วิธีการที่ทาให้การดาเนินงานของโรงเรียนเกิดผลสาเร็จตามเป้าหมาย
๒.๒.จุดที่ควรพัฒนา
๒.๓.ข้อเสนอแนะ
๒.๔.แนวทางในการส่งเสริมพัฒนา

ตอนที่ ๑.ผลการสังเคราะห์ข้อมูลจากการรายงานการจัดกิจกรรมพัฒนานักเรียนให้มคี ุณธรรม
ความกตัญญู ความสานึกในความเป็นไทย ของโรงเรียนในสังกัด
๑.๑.ผลการสังเคราะห์กิจกรรมพัฒนานักเรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม ความกตัญญู ความสานึก
ในความเป็นไทย จาแนกตามขนาดโรงเรียน
ตารางที่ ๑ แสดงผลการสังเคราะห์กจิ กรรมพัฒนานักเรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม ความกตัญญู
ความสานึกในความเป็นไทย จาแนกตามขนาดโรงเรียน
ร้อยละของกิจกรรมพัฒนาทีโ่ รงเรียนดาเนินการ
จานวน
(จานวนกิจกรรม)
ที่
ขนาดโรงเรียน
โรงเรียน
รวม
ด้านคุณธรรม
ความ
ความสานึก
(แห่ง)
จริยธรรม
กตัญญู
ในความเป็นไทย
๑

๒

๓

๔

๕

๖

ขนาดที่ ๑
จานวนนักเรียน
๑-๑๒๐ คน
ขนาดที่ ๒
จานวนนักเรียน
๑๒๑-๒๐๐ คน
ขนาดที่ ๓
จานวนนักเรียน
๒๐๑-๓๐๐ คน
ขนาดที่ ๔
จานวนนักเรียน
๓๐๑-๕๐๐ คน
ขนาดที่ ๕
จานวนนักเรียน
๕๐๑-๑๕๐๐ คน
ขนาดที่ ๖
จานวนนักเรียน
๑๕๐๑-๒๕๐๐
คน

๗๗

๔๙.๔๘
(๑๙๑)

๒๗.๗๒
(๑๐๗)

๒๒.๘๐
(๘๘)

๑๐๐
(๓๘๖)

๓๓

๔๓.๑๕
(๘๕)

๓๑.๙๘
(๖๓)

๒๔.๘๗
(๔๙)

๑๐๐
(๑๙๗)

๕

๔๓.๖๓
(๑๘)

๓๒.๗๒
(๑๕)

๒๓.๖๓
(๑๑)

๑๐๐
(๔๔)

๕

๓๘.๖๔
(๑๗)

๓๔.๐๙
(๑๕)

๒๗.๒๘
(๑๒)

๑๐๐
(๔๔)

๒

๔๕.๘๓
(๑๑)

๒๕.๐๐
(๖)

๒๙.๑๗
(๗)

๑๐๐
(๒๔)

๑

๔๖.๑๕
(๖)

๒๓.๐๘
(๓)

๓๐.๗๗
(๔)

๑๐๐
(๑๓)

รวม

๑๒๓

-

-

-

-

หมายเหตุ การแบ่งขนาดโรงเรียน แบ่งตามทีส่ านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน กาหนด

จากตาราง พบว่า โรงเรียนทุกขนาดจัดกิจกรรมพัฒนานักเรียนด้านคุณธรรม จริยธรรมมากเป็น
อันดับ ๑ และโรงเรียนขนาดที่ ๑ – ๔ คือ โรงเรียนทีม่ ีนักเรียนไม่เกิน ๕๐๐ คน จัดกิจกรรมพัฒนานักเรียนให้กตัญญู
มากเป็นอันดับ ๒ และกิจกรรมพัฒนานักเรียนให้มีความสานึกในความเป็นไทย เป็นอันดับที่ ๓ ขณะที่โรงเรียน ขนาด
ที่ ๕และขนาดที่ ๖ กล่าวคือ มีนักเรียนเกิน ๕๐๐ คนจะจัดกิจกรรมพัฒนานักเรียนให้มีความสานึกความเป็นไทยมาก
เป็น อันดับ ๒ และกิจกรรมพัฒนานักเรียนให้มีความกตัญญูมากเป็นอันดับ ๓
๑.๒.ผลการสังเคราะห์กิจกรรมพัฒนานักเรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม ความกตัญญู ความสานึก
ในความเป็นไทย จาแนกตามระดับการศึกษาที่เปิดสอนของโรงเรียน
ตารางที่ ๒ แสดงผลการสังเคราะห์กจิ กรรพัฒนานักเรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม ความกตัญญู
ความสานึกในความเป็นไทย แยกตามระดับการศึกษาที่เปิดสอนของโรงเรียน
ร้อยละของกิจกรรมที่โรงเรียนดาเนินการ
(จานวนกิจกรรม)
จานวน
ระดับการศึกษา
ที่
โรงเรียน
รวม
ที่เปิดสอน
ด้านคุณธรรม
ความ
ความสานึก
(แห่ง)
จริยธรรม
กตัญญู
ในความเป็นไทย
๑ ระดับประถมศึกษา
(ป. ๑-๖)

๗๘

๔๘.๗๑
(๒๐๗)

๒๗.๐๖
(๑๑๕)

๒๔.๒๔
(๑๐๓)

๑๐๐
(๔๒๕)

๒ โรงเรียนขยายโอกาส
ทางการศึกษา
(ป.๑-ม.๓)

๔๕

๔๓.๑๖
(๑๒๓)

๓๒.๖๓
(๙๓)

๒๔.๒๑
(๖๙)

๑๐๐
(๒๘๕)

จากตาราง พบว่า โรงเรียนที่เปิดสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ถึงระดับประถมศึกษาปีที่ ๖และ
โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักเรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรมมากที่สดุ อันดับ
รองลงมาได้แก่ กิจกรรมเพื่อพัฒนานักเรียนให้มีความกตัญญู และกิจกรรมเพื่อพัฒนานักเรียนให้มีความสานึก
ความเป็นไทย ตามลาดับ

ตอนที่ ๒.การสังเคราะห์ข้อมูลจากการทา AAR กับครูและผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด
สรุปผลการสังเคราะห์ได้ ดังนี้
๒.๑ ปัจจัย/วิธกี ารที่ทาให้การดาเนินงานของโรงเรียนเกิดผลสาเร็จตามเป้าหมาย คือ
๑.กาหนดจุดหมายของหลักสูตรคือ การพัฒนานักเรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยม
ที่พงึ ประสงค์ เห็นคุณค่าของตนเอง มีวินยั และปฏิบตั ิตนตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตน
นับถือ ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน จึงมีนโยบายมุ่งให้ทุก
โรงเรียนจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและให้โรงเรียนต้องผ่านการประเมินเป็นสถานศึกษา
พอเพียง นอกจากนี้ มาตรฐานที่ ๒ ของการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษากาหนดให้สถานศึกษาพัฒนา
ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พงึ ประสงค์สงิ่ เหล่านีล้ ้วนเป็นปัจจัยทาให้โรงเรียนต้องดาเนินการเรื่อง
การพัฒนานักเรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม กตัญญูและมีความสานึกในความเป็นไทยอย่างจริงจัง
๒.สานักงานเขตพืน้ การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี กากับ ติดตามและเน้นย้าให้โรงเรียนจัด
กิจกรรมเพื่อพัฒนานักเรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม อย่างต่อเนื่องเป็นระยะๆมีการทาข้อตกลงร่วมกันภายใต้
การนิเทศ กากับติดตามอย่างเป็นระบบจากรองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี
ประธานกลุ่มโรงเรียน และศึกษานิเทศก์ประจาโรงเรียนควบคู่ กับการจัดทาโครงการ/กิจกรรมสนับสนุนโรงเรียน
อย่างเป็นระบบและทาให้ดูเป็นตัวอย่าง เช่น การพยายามนากระบวนการเรียนการสอนลูกเสือมาใช้ในการพัฒนา
นักเรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม กตัญญูและมีความสานึกในความเป็นไทย จึงทาให้โรงเรียนตระหนัก เห็น
ความสาคัญและตื่นตัวในการจัดกิจกรรมพัฒนานักเรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรมฯ
๓.ผู้บริหารโรงเรียนใส่ใจ รับผิดชอบและให้ความสาคัญกับการพัฒนานักเรียนให้มีคุณธรรม
จริยธรรม กตัญญู และมีความสานึกความเป็นไทย จึงให้การสนับสนุน ส่งเสริม ทาให้ครูทุกคนในโรงเรียนต้องตื่นตัว
ในการร่วมจัดกิจกรรมนี้ ทัง้ นี้ ผู้บริหารโรงเรียนที่เป็นแบบอย่างการจัดกิจกรรมพัฒนานักเรียนให้มีคุณธรรม
จริยธรรม กตัญญูและมีความสานึกในความเป็นไทยส่วนใหญ่มีการดาเนินการโดย
๓.๑.มอบหมายให้มีครูผู้รับผิดชอบกิจกรรมด้านนีโ้ ดยตรง
๓.๒.จัดสรร/หางบประมาณสนับสนุนให้ครูดาเนินการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนือ่ ง
๓.๓.ประสานความร่วมมือกับชุมชนอย่างเหนียวแน่นโดยเฉพาะอย่างยิ่ง วัด ผู้ปกครอง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้มีส่วนร่วมในการดาเนินการจัดกิจกรรมร่วมกับโรงเรียน ตั้งแต่การคิด การทา การ
ประเมินผลกิจกรรม
๓.๔.กากับ นิเทศ ติดตาม โครงการ/กิจกรรมเป็นระยะอย่างต่อเนือ่ ง
๓.๕.มีการประเมินผลการดาเนินงานโครงการ/กิจกรรมทุกโครงการ/กิจกรรม เพื่อนาผล
ไปปรับปรุงพัฒนาหรือเป็นข้อมูลในการจัดกิจกรรมโครงการในปีต่อไป โดยเน้นความพึงพอใจของชุมชนและ
ผู้ปกครองเป็นหลัก ทั้งนี้ การประเมินโครงการ/กิจกรรมของโรงเรียน ส่วนใหญ่ดาเนินการแบบไม่เป็นทางการด้วย
การสังเกต สัมภาษณ์และจดบันทึกข้อมูลไว้ใช้ประกอบการตัดสินใจ
๓.๖.ประชาสัมพันธ์/รายงานผลการดาเนินงานให้ชุมชนที่ให้ความร่วมมือ คณะกรรมการ
สถานศึกษาและสาธารณชนได้ทราบผลการดาเนินงานที่โรงเรียนดาเนินการตามความเหมาะสม
๓.๗.มอบให้ครูผู้มีจติ วิญญาณครูท่ชี ุมชน ผู้ปกครอง ศรัทธา เคารพนับถือ เป็น
ผู้รับผิดชอบจัดโครงการ/กิจกรรมของโรงเรียนซึ่งจะทาให้การจัดกิจกรรมเป็นไปได้อย่างราบรื่น มีคุณภาพ

๓.๘.ส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนเข้าร่วมโครงการ//กิจกรรม ในด้านการพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรม กับหน่วยงานอื่นเป็นประจา
๔.การร่วมมืออย่างเข้มแข็งของภาคี ๔ ฝ่าย (คณะกรรมการสถานศึกษา ครู ผู้ปกครองและชุมชน)
มีความสาคัญในการจัดกิจกรรมโครงการรูปแบบนี้มาก โรงเรียนที่ได้รับความร่วมมือจากภาคี ๔ ฝ่ายเป็นอย่างดี
จะมีผลการดาเนินงานด้านนีท้ ี่เป็นแบบอย่างกับโรงเรียนอืน่
๕.การจัดกิจกรรมโครงการ โรงเรียนต้องวางแผนดาเนินงานให้ต่อเนือ่ ง เป็นระยะตลอดปี
การศึกษา เพื่อนักเรียนจะได้รบั การพัฒนาอย่างเป็นระบบอย่างแท้จริงตามหลักการพัฒนาจิตพิสยั
๒.๒.จุดที่ควรพัฒนา
๑.สภาพแวดล้อมของชุมชน สื่อ เทคโนโลยี ยาเสพติด ปัญหาทางเศรษฐกิจและปัญหาครอบครัว
แตกแยกไม่สง่ เสริมให้ผเู้ รียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พงึ ประสงค์
๒.สถานศึกษาที่จัดกิจกรรมพัฒนานักเรียนได้นอ้ ยและไม่ปรากฏผลเชิงประจักษ์ส่วนใหญ่เกิดจาก
การจัดการที่ได้รับความร่วมมือจากชุมชน ผู้ปกครองน้อย
๓.งบประมาณในการจัดกิจกรรมไม่เพียงพอ จึงทาให้การจัดกิจกรรมไม่ต่อเนื่อง
๒.๓.ข้อเสนอแนะ
๑.ผู้บริหารโรงเรียน ครูควรให้ความสาคัญ ในการจัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม
ความกตัญญู ความสานึกในความเป็นไทยอย่างมีคุณภาพให้นักเรียนอย่างต่อเนื่องเหมาะสมกับนักเรียนและโรงเรียน
๒.โรงเรียนควรเปิดโอกาสหรือแสวงหายุทธศาสตร์ ให้ชุมชน ท้องถิ่น เข้ามามีส่วนร่วม
ในการจัดกิจกรรมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ความกตัญญู ความสานึกในความเป็นไทยของนักเรียน เพื่อให้การ
ดาเนินการเกิดผลต่อนักเรียนอย่างแท้จริง
๓.สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน ควรสนับสนุนงบประมาณในการดาเนินงานของ
สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาและโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง เพราะการพัฒนาคุณธรรมฯเป็นสิ่งทีต่ ้องทา
อย่างต่อเนื่องและใช้เวลา
๒.๔.แนวทางในการส่งเสริมพัฒนา
จากผลการสังเคราะห์ข้อมูลดังกล่าว ซึง่ พบว่า โรงเรียนทุกโรงเรียนจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาให้
นักเรียน ทุกคนให้มีคุณธรรม จริยธรรม ความกตัญญู ความสานึกในความเป็นชาติไทย และจัดกิจกรรมอย่าง
หลากหลาย ครอบคลุมทุกด้าน โดยโรงเรียนจะจัดกิจกรรมพัฒนานักเรียนได้เป็นอย่างดี หากได้รับความร่วมมือจาก
ภาคี ๔ ฝ่าย และมีผู้บริหารที่ให้ความใส่ใจ ดังนั้น สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี จึงควร
เผยแพร่ผลการสังเคราะห์ข้อมูลนีใ้ ห้โรงเรียนนาไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนากิจกรรมในโรงเรียนในปีต่อไป
ขณะเดียวกันสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี ก็ควรนาผลการสังเคราะห์ไปใช้ในการทาแผน/
โครงการ ของสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาสิงห์บุรี ปีงบประมาณต่อไปด้วย

