
รายงานผลการสังเคราะห์กจิกรรมพัฒนาคณุธรรม จรยิธรรม กตัญญแูละมีความส านกึในความเป็นไทย  

ของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาสงิห์บุรี 
********************************* 

การด าเนินงานขับเคลือ่นกลยทุธ์ที่ ๒   การปลูกฝังคุณธรรมความส านึกในความเป็นชาตไิทย 

และวิถีชีวติตามหลักเศรษฐกจิพอเพยีง กจิกรรมพัฒนาคุณธรรม จรยิธรรม  ความกตญัญู ความส านึกในความ             

เป็นไทย   ทุกโรงเรยีนไดด้ าเนนิการจัดกจิกรรมที่แตกต่างกนัไปตามขนาดและบรบิทโรงเรยีน  เพื่อพัฒนานักเรยีน           

ให้มีวินยั มีความรับผดิชอบ เคารพต่อกติกาของโรงเรียน บ้านเมือง  เห็นประโยชนส์่วนรวมเป็นสิ่งส าคัญ มีจิตบริการ 

และช่วยเหลือสงัคม ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาสิงห์บุรี ไดด้ าเนินการสงัเคราะห์ข้อมลูและน าเสนอ  

ผลการสังเคราะห์เปน็ ๒ ตอน คอื 

  ตอนที ่๑.ผลการสงัเคราะห์ขอ้มูล จากการรายงานการจัดกจิกรรมพัฒนานักเรยีนให้มีคุณธรรม  จรยิธรรม  

ความกตญัญ ูความส านึกในความเป็นไทย  การรายงานผลการประเมินคุณลักษณะอันพงึประสงค์ 

ตามหลักสตูรการศึกษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศักราช ๒๕๕๑   และการรายงานผลการปฏิบตัิงานและการประเมนิตนเอง               

(Self Assessment Report : S A R ) จากโรงเรยีน ๑๒๒ โรงเรยีนกับ ๑ สาขา ผลการสงัเคราะหข์้อมลูน าเสนอ ดังนี ้ 

   ๑.๑.ผลการสงัเคราะห์กจิกรรมพัฒนานักเรยีนให้มีคุณธรรม  จรยิธรรม ความกตัญญ ู                   

ความส านึกในความเป็นไทย  จ าแนกตามขนาดโรงเรยีน 

   ๑.๒.ผลการสงัเคราะห์กจิกรรมพัฒนานักเรยีนให้มีคุณธรรม  จรยิธรรม ความกตัญญ ู                  

ความส านึกในความเป็นไทย  จ าแนกตามระดับการศึกษาที่เปดิสอนของโรงเรยีน 

  ตอนที ่๒.ผลการสงัเคราะห์ขอ้มูลจากการท าAAR กับครู และผู้บรหิารโรงเรยีนในสงักดั น าเสนอดงันี ้

   ๒.๑.ปัจจยั/วิธีการที่ท าให้การด าเนนิงานของโรงเรยีนเกดิผลส าเร็จตามเป้าหมาย   

   ๒.๒.จดุที่ควรพัฒนา 

   ๒.๓.ข้อเสนอแนะ 

   ๒.๔.แนวทางในการสง่เสรมิพฒันา  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ตอนท่ี ๑.ผลการสังเคราะห์ข้อมูลจากการรายงานการจัดกจิกรรมพัฒนานักเรียนให้มคีุณธรรม   

             ความกตญัญู ความส านึกในความเปน็ไทย  ของโรงเรียนในสังกัด   

๑.๑.ผลการสังเคราะห์กิจกรรมพัฒนานักเรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม ความกตัญญู ความส านึก 

      ในความเป็นไทย  จ าแนกตามขนาดโรงเรียน 

ตารางท่ี ๑   แสดงผลการสงัเคราะห์กจิกรรมพัฒนานักเรยีนให้มีคุณธรรม จรยิธรรม ความกตัญญ ู 

                 ความส านึกในความเป็นไทย   จ าแนกตามขนาดโรงเรียน 

ที ่ ขนาดโรงเรียน 

  

จ านวน

โรงเรียน 

(แห่ง) 

  

รอ้ยละของกจิกรรมพัฒนาทีโ่รงเรยีนด าเนินการ 

(จ านวนกิจกรรม) 

รวม ด้านคุณธรรม 

จรยิธรรม 

ความ

กตัญญู 

ความส านึก 

ในความเป็นไทย 

๑ ขนาดที ่๑ 

จ านวนนักเรยีน 

 ๑-๑๒๐ คน 

๗๗ 

  

๔๙.๔๘ 

(๑๙๑) 

๒๗.๗๒ 

(๑๐๗) 

๒๒.๘๐ 

     (๘๘) 

๑๐๐ 

(๓๘๖) 

๒ ขนาดที ่๒ 

จ านวนนักเรยีน              

๑๒๑-๒๐๐ คน 

๓๓ ๔๓.๑๕ 

(๘๕) 

  

๓๑.๙๘ 

(๖๓) 

๒๔.๘๗ 

(๔๙) 

๑๐๐ 

(๑๙๗) 

๓ ขนาดที ่๓ 

จ านวนนักเรยีน              

๒๐๑-๓๐๐ คน 

๕ ๔๓.๖๓ 

(๑๘) 

๓๒.๗๒ 

(๑๕) 

๒๓.๖๓ 

(๑๑) 

๑๐๐ 

(๔๔) 

  

๔ ขนาดที ่๔ 

จ านวนนักเรยีน           

๓๐๑-๕๐๐ คน 

๕ ๓๘.๖๔ 

(๑๗) 

  

๓๔.๐๙ 

(๑๕) 

๒๗.๒๘ 

(๑๒) 

๑๐๐ 

(๔๔) 

๕ ขนาดที ่๕ 

จ านวนนักเรยีน             

๕๐๑-๑๕๐๐ คน 

๒ ๔๕.๘๓ 

(๑๑) 

๒๕.๐๐ 

(๖) 

๒๙.๑๗ 

(๗) 

๑๐๐ 

(๒๔) 

๖ ขนาดที ่๖ 

จ านวนนักเรยีน 

๑๕๐๑-๒๕๐๐ 

คน 

๑ ๔๖.๑๕ 

(๖) 

  

๒๓.๐๘ 

(๓) 

๓๐.๗๗ 

(๔) 

๑๐๐ 

(๑๓) 

  รวม ๑๒๓ - - - - 

  

หมายเหต ุ การแบง่ขนาดโรงเรยีน แบ่งตามทีส่ านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน ก าหนด  

 



  จากตาราง พบว่า โรงเรียนทกุขนาดจัดกจิกรรมพัฒนานักเรยีนด้านคุณธรรม จรยิธรรมมากเป็น 

อันดับ ๑ และโรงเรียนขนาดที ่๑ – ๔  คอื โรงเรียนทีม่ีนักเรยีนไม่เกนิ ๕๐๐ คน จดักจิกรรมพัฒนานักเรยีนให้กตัญญ ู

มากเป็นอันดับ ๒ และกจิกรรมพัฒนานักเรยีนใหม้ีความส านึกในความเป็นไทย เป็นอนัดบัที่ ๓ ขณะที่โรงเรียน ขนาด

ที่  ๕และขนาดที่ ๖ กลา่วคือ มีนักเรยีนเกิน ๕๐๐ คนจะจดักจิกรรมพัฒนานักเรยีนใหม้ีความส านึกความเป็นไทยมาก

เป็น อันดับ ๒ และกจิกรรมพัฒนานักเรยีนให้มีความกตัญญูมากเป็นอนัดับ ๓  

๑.๒.ผลการสังเคราะห์กิจกรรมพัฒนานักเรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม  ความกตัญญู ความส านึก 

      ในความเป็นไทย จ าแนกตามระดับการศึกษาท่ีเปิดสอนของโรงเรยีน  

ตารางท่ี ๒   แสดงผลการสังเคราะห์กจิกรรพัฒนานักเรยีนให้มีคุณธรรม จรยิธรรม ความกตัญญ ู 

                 ความส านึกในความเป็นไทย  แยกตามระดับการศึกษาที่เปิดสอนของโรงเรยีน 

ที ่
ระดับการศึกษา 

ที่เปิดสอน 

  

จ านวน

โรงเรียน 

(แห่ง) 

  

รอ้ยละของกจิกรรมที่โรงเรียนด าเนนิการ   

(จ านวนกิจกรรม) 

รวม 
ด้านคุณธรรม 

จรยิธรรม 

ความ

กตัญญู 

ความส านึก               

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 โรงเรียนที่เปิดสอนช้ันประถมศึกษาปีที ่๑ ถงึระดับประถมศึกษาปีที่ ๖และ 

โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา จัดกจิกรรมเพื่อพัฒนานักเรยีนใหม้ีคุณธรรม จรยิธรรมมากที่สดุ  อันดับ

รองลงมาได้แก่  กจิกรรมเพื่อพัฒนานักเรยีนให้มีความกตญัญู   และกจิกรรมเพื่อพัฒนานักเรยีนให้มีความส านึก

ความเป็นไทย ตามล าดับ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ตอนท่ี ๒.การสังเคราะห์ข้อมูลจากการท า AAR กับครูและผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด  

             สรุปผลการสังเคราะห์ได้  ดังนี้  
 

๒.๑ ปัจจัย/วธิกีารท่ีท าให้การด าเนนิงานของโรงเรียนเกิดผลส าเร็จตามเป้าหมาย คือ 

  ๑.ก าหนดจุดหมายของหลักสตูรคือ การพัฒนานักเรยีนใหม้ีคุณธรรม จรยิธรรมและคา่นิยม              

ที่พงึประสงค ์เห็นคุณคา่ของตนเอง  มีวินยั และปฏิบตัิตนตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตน            

นับถอื ยดึหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน  จึงมนีโยบายมุ่งให้ทุก

โรงเรียนจัดการศึกษาตามหลกัปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีงและให้โรงเรยีนต้องผ่านการประเมินเป็นสถานศึกษา

พอเพียง   นอกจากนี ้มาตรฐานที่ ๒ ของการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาก าหนดให้สถานศึกษาพัฒนา 

ผู้เรยีนมีคุณธรรม จรยิธรรม และคา่นยิมที่พงึประสงค์สิง่เหล่านีล้้วนเปน็ปัจจัยท าใหโ้รงเรียนต้องด าเนินการเรื่อง            

การพัฒนานักเรยีนให้มีคุณธรรม จรยิธรรม กตัญญูและมคีวามส านึกในความเปน็ไทยอย่างจรงิจงั   

  ๒.ส านักงานเขตพืน้การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี  ก ากับ ติดตามและเนน้ย้ าใหโ้รงเรยีนจัด

กจิกรรมเพื่อพัฒนานักเรยีนให้มีคุณธรรม จรยิธรรม อยา่งต่อเนื่องเป็นระยะๆมีการท าขอ้ตกลงรว่มกนัภายใต ้           

การนิเทศ ก ากับตดิตามอย่างเป็นระบบจากรองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงิห์บุรี 

ประธานกลุ่มโรงเรยีน และศึกษานิเทศก์ประจ าโรงเรียนควบคู่ กับการจัดท าโครงการ/กจิกรรมสนับสนนุโรงเรียน

อย่างเป็นระบบและท าให้ดูเปน็ตัวอย่าง เช่น  การพยายามน ากระบวนการเรียนการสอนลูกเสือมาใช้ในการพัฒนา

นักเรยีนใหม้ีคุณธรรม จรยิธรรม กตัญญูและมีความส านึกในความเป็นไทย  จึงท าใหโ้รงเรยีนตระหนัก เหน็

ความส าคัญและตื่นตัวในการจัดกจิกรรมพัฒนานักเรยีนใหม้ีคุณธรรม จรยิธรรมฯ 

  ๓.ผู้บริหารโรงเรยีนใสใ่จ รับผดิชอบและให้ความส าคัญกับการพัฒนานักเรยีนให้มีคุณธรรม 

จรยิธรรม  กตัญญู และมีความส านึกความเป็นไทย จงึให้การสนับสนุน สง่เสริม ท าให้ครูทุกคนในโรงเรียนต้องตื่นตัว

ในการรว่มจัดกจิกรรมนี ้  ทัง้นี ้ผู้บริหารโรงเรียนที่เป็นแบบอย่างการจัดกจิกรรมพัฒนานกัเรยีนให้มีคุณธรรม 

จรยิธรรม กตัญญูและมีความส านึกในความเป็นไทยส่วนใหญ่มีการด าเนนิการโดย 

   ๓.๑.มอบหมายใหม้ีครูผู้รับผิดชอบกิจกรรมด้านนีโ้ดยตรง 

   ๓.๒.จัดสรร/หางบประมาณสนับสนนุให้ครูด าเนินการจดักจิกรรมอย่างต่อเนือ่ง  

   ๓.๓.ประสานความร่วมมอืกบัชุมชนอย่างเหนยีวแน่นโดยเฉพาะอยา่งยิ่ง วดั ผู้ปกครอง 

องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น ให้มีส่วนรว่มในการด าเนนิการจัดกจิกรรมร่วมกับโรงเรียน ตั้งแต่การคิด การท า การ

ประเมินผลกจิกรรม 

   ๓.๔.ก ากับ นิเทศ ติดตาม โครงการ/กิจกรรมเป็นระยะอย่างต่อเนือ่ง 

   ๓.๕.มีการประเมินผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมทุกโครงการ/กิจกรรม  เพื่อน าผล

ไปปรับปรุงพัฒนาหรือเปน็ข้อมูลในการจัดกจิกรรมโครงการในปีต่อไป โดยเน้นความพงึพอใจของชุมชนและ

ผู้ปกครองเป็นหลัก  ทั้งนี ้การประเมินโครงการ/กิจกรรมของโรงเรียน ส่วนใหญ่ด าเนินการแบบไม่เป็นทางการด้วย

การสังเกต  สมัภาษณ์และจดบันทึกข้อมูลไว้ใช้ประกอบการตัดสินใจ 

   ๓.๖.ประชาสมัพันธ์/รายงานผลการด าเนนิงานให้ชุมชนที่ใหค้วามร่วมมือ  คณะกรรมการ

สถานศึกษาและสาธารณชนได้ทราบผลการด าเนินงานที่โรงเรียนด าเนินการตามความเหมาะสม 

   ๓.๗.มอบให้ครูผู้มีจติวิญญาณครูที่ชุมชน ผู้ปกครอง ศรัทธา เคารพนับถอื เป็น

ผู้รับผิดชอบจัดโครงการ/กิจกรรมของโรงเรียนซึ่งจะท าให้การจัดกิจกรรมเป็นไปไดอ้ยา่งราบรื่น   มีคุณภาพ 



 

   ๓.๘.ส่งเสรมิสนับสนนุใหน้ักเรยีนเข้ารว่มโครงการ//กจิกรรม ในด้านการพัฒนาคุณธรรม 

จรยิธรรม กับหน่วยงานอื่นเปน็ประจ า 

  ๔.การรว่มมืออย่างเขม้แข็งของภาค ี๔ ฝ่าย (คณะกรรมการสถานศึกษา ครู ผู้ปกครองและชุมชน) 

มีความส าคัญในการจัดกจิกรรมโครงการรูปแบบนี้มาก  โรงเรียนที่ได้รับความร่วมมอืจากภาค ี๔ ฝ่ายเปน็อย่างดี   

จะมีผลการด าเนนิงานดา้นนีท้ี่เป็นแบบอย่างกับโรงเรยีนอืน่ 

  ๕.การจัดกจิกรรมโครงการ  โรงเรียนตอ้งวางแผนด าเนนิงานใหต้่อเนือ่ง เป็นระยะตลอดปี

การศึกษา เพื่อนักเรยีนจะได้รับการพัฒนาอยา่งเป็นระบบอย่างแท้จรงิตามหลักการพัฒนาจิตพิสยั 

 ๒.๒.จุดท่ีควรพัฒนา      

  ๑.สภาพแวดลอ้มของชุมชน สื่อ เทคโนโลยี  ยาเสพติด  ปญัหาทางเศรษฐกจิและปัญหาครอบครัว

แตกแยกไม่สง่เสริมให้ผูเ้รียนมีคุณธรรม จรยิธรรมและคา่นิยมที่พงึประสงค์  

  ๒.สถานศึกษาที่จัดกิจกรรมพัฒนานักเรยีนได้นอ้ยและไม่ปรากฏผลเชิงประจักษ์ส่วนใหญเ่กิดจาก

การจัดการที่ได้รับความร่วมมอืจากชุมชน  ผู้ปกครองน้อย  

  ๓.งบประมาณในการจัดกจิกรรมไม่เพียงพอ  จึงท าให้การจัดกจิกรรมไม่ต่อเนื่อง    

๒.๓.ข้อเสนอแนะ     

  ๑.ผู้บริหารโรงเรียน ครูควรให้ความส าคัญ ในการจัดกจิกรรมเสรมิสรา้งคุณธรรม  จรยิธรรม 

ความกตัญญู ความส านึกในความเป็นไทยอยา่งมีคุณภาพให้นักเรียนอยา่งตอ่เนื่องเหมาะสมกับนักเรยีนและโรงเรียน  

  ๒.โรงเรียนควรเปิดโอกาสหรือแสวงหายุทธศาสตร ์ ให้ชุมชน ท้องถิ่น   เข้ามามสี่วนร่วม              

ในการจัดกจิกรรมและพัฒนาคุณธรรม จรยิธรรม ความกตญัญู ความส านึกในความเป็นไทยของนักเรยีน เพื่อให้การ

ด าเนินการเกดิผลตอ่นักเรยีนอย่างแท้จรงิ 

  ๓.ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน  ควรสนับสนุนงบประมาณในการด าเนนิงานของ

ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาและโรงเรียนอยา่งต่อเนื่อง เพราะการพัฒนาคุณธรรมฯเป็นสิ่งทีต่้องท า

อย่างต่อเนื่องและใช้เวลา 

๒.๔.แนวทางในการส่งเสรมิพัฒนา  

  จากผลการสังเคราะห์ข้อมลูดงักล่าว ซึง่พบว่า โรงเรียนทุกโรงเรยีนจัดกจิกรรมเพื่อพัฒนาให้

นักเรยีน ทุกคนให้มีคุณธรรม  จรยิธรรม ความกตัญญ ูความส านึกในความเปน็ชาติไทย และจัดกจิกรรมอยา่ง

หลากหลาย ครอบคลุมทุกด้าน โดยโรงเรียนจะจัดกจิกรรมพัฒนานักเรยีนได้เป็นอยา่งด ีหากได้รับความร่วมมือจาก

ภาค ี๔ ฝ่าย   และมีผู้บรหิารที่ให้ความใส่ใจ  ดังนั้น ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาสงิห์บุรี จงึควร

เผยแพร่ผลการสังเคราะห์ข้อมูลนีใ้ห้โรงเรยีนน าไปประยุกต์ใชใ้นการพัฒนากจิกรรมในโรงเรยีนในปตี่อไป 

ขณะเดียวกันส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี ก็ควรน าผลการสงัเคราะห์ไปใช้ในการท าแผน/

โครงการ ของส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาสิงห์บุรี ปีงบประมาณตอ่ไปด้วย 
 


