แบบที่ 1.2
รายงานผลการดาเนินงานกิจกรรมเสริมสร้างค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ
ตัวชี้วัดที่ 3 : ร้อยละ 100 ของผู้เรียนที่มีคุณธรรม จริยธรรม ตามค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ
โรงเรียน บ้านสนบ อาเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์
1.ชื่อกิจกรรมหลัก โครงการเข้าค่ายอบรมคุณธรรม จริยธรรม
๑.๑ วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมครูและนักเรียนให้เป็นบุคคลที่มีคณ
ุ ภาพทั้งทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม สติปัญญา
มีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดทั้งมีวิถีชีวิตที่เป็นสุขตามทีส่ ังคมมุ่งหวัง
2. เพื่อส่งเสริมให้ครูและนักเรียนนาความรู้เรื่องคุณธรรม จริยธรรม ไปใช้ในชีวิตประจาวันได้
๑.๒ วิธีการดาเนินงาน
การดาเนินงานโครงการเข้าค่ายอบรมคุณธรรม จริยธรรม ปีการศึกษา 2560 เป็นความร่วมมือระหว่าง
องค์การบริหารส่วนตาบลดมกับโรงเรียนบ้านสนบ ตาบลดม อาเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ โดยดาเนินการดังนี้
1. ประชากรและกลุ่มเป้าหมาย คือ นักเรียนโรงเรียนบ้านสนบ ตาบลดม อาเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์
2. กลุ่มเป้าหมาย คือ นักเรียนโรงเรียนบ้านสนบ ตาบลดม อาเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ จานวน ๑๑๔ คน
3. พื้นที่ในการดาเนินงาน คือ วัดป่าโคกสมบัติ อาเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์
4. เครื่องมือที่ใช้ในการดาเนินงาน คือ แบบประเมินความพึงพอใจ
5. การเก็บรวบรวมข้อมูล การเก็บรวบรวมข้อมูล คือ เก็บข้อมูลจากแบบสอบถามความพึงพอใจโดยใช้วิธีการสุ่ม
อย่างง่ายจากจานวนนักเรียนทีเ่ ข้าร่วมโครงการ รวมทั้งสิ้น 50 คน ดังนี้
1. แจกแบบประเมินความพึงพอใจให้นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ รวมทั้งสิ้น 50 คน
2. นักเรียนกรอกแบบประเมินตามความพึงพอใจในหัวข้อต่าง ๆ
3. นาแบบประเมินส่งคืนให้คณะกรรมการสรุปและประเมินผล
6. การวิเคราะห์ข้อมูล คณะกรรมการฝ่ายสรุปและประเมินผลได้ทาการวิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าเฉลีย่ ร้อยละ
๑.3 ผลการดาเนินงาน
นักเรียนเข้าร่วมโครงการเข้าค่ายอบรมคุณธรรม จริยธรรม ปีการศึกษา 2560 รวมทั้งสิ้น ๑๑๔ คน เป็นชาย จานวน ๑๐๓
คน คิดเป็นร้อยละ 54.79 เป็นหญิง จานวน ๘๕ คน คิดเป็นร้อยละ 45.21 และนักเรียนทุกคนผ่านการทดสอบตาม
หลักสูตร คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการดาเนินงานโครงการเข้าค่ายอบรมคุณธรรม จริยธรรม ปี
การศึกษา 2560 ในภาพรวมอยู่ในระดับ มาก ค่าเฉลี่ย ๔.16 ตามลาดับ คือ ด้านสถานที่ ระยะเวลา อาหารมีความพึงพอใจ
มากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.40 ด้านความรู้ความเข้าใจ ค่าเฉลี่ย 4.25 ด้านการนาความรู้ไปใช้ ค่าเฉลี่ย 4.07และด้านวิทยากร
ค่าเฉลี่ย 3.93การดาเนินงานโครงการเข้าค่ายอบรมคุณธรรม จริยธรรม ปีการศึกษา 2560 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
นักเรียนได้รับความรู้ ที่ส่งเสริมให้นักเรียนมีร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม สติปัญญา มีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดทั้งมีวิถีชีวิตที่
เป็นสุขตามที่สังคมมุ่งหวังและนาความรู้ไปใช้ในชีวิตประจาวัน
จากผลการดาเนินงานโครงการเข้าค่ายอบรมคุณธรรม จริยธรรม ปีการศึกษา 2560 สามารถนามาอภิปรายผลตาม
วัตถุประสงค์ ดังนี้
1. นักเรียนเป็นบุคคลที่มีคณ
ุ ภาพทั้งทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม สติปญ
ั ญา มีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดทั้งมีวิถีชีวิตที่
เป็นสุขตามที่สังคมมุ่งหวัง คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐
2. นักเรียนเป็นบุคคลที่นาความรู้เรื่องคุณธรรม จริยธรรม ไปใช้ในชีวิตประจาวันได้ คิดเป็น ร้อยละ ๑๐๐

กิจกรรมหลักที่ ๑ ดำเนินกำรสอดคล้องกับค่ำนิยมหลักของคนไทย 12 ประการ  ครบ ๑๒ประการ  ไม่ครบ
สอดคล้องกับ ข้อ 1. ความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวม
3. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์
4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรง และทางอ้อม
5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
6. มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน
7. เข้าใจเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง
8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
9. มีสติรตู้ ัว รู้คิด รู้ทา รู้ปฏิบตั ิตามพระราชดารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
10. รู้จักดารงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดารัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จกั อดออมไว้ใช้เมื่อยามจาเป็น มีไว้พอกินพอใช้ ถ้าเหลือก็
แจกจ่ายจาหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมือ่ มีภูมิคุ้มกันทีด่ ี
11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกาย และจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออานาจฝ่ายต่า หรือกิเลส มีความละอาย
เกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา
12. คานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม และของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
ได้รับรางวัล Story telling เหรียญเงิน ชั้น ป.4-6
 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  ระดับชาติ
ได้รับรางวัล Impromptu speech เหรียญทอง ชั้น ป.4-6
 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  ระดับชาติ
ได้รับรางวัล malli skill เหรียญเงิน ชั้น ป.4-6
 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  ระดับชาติ
ได้รับรางวัล บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ชั้นปฐมวัย
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  ระดับชาติ

ผู้รายงานข้อมูล
(นางผลาผล จันทร์ขาว)
ผู้รับผิดชอบโครงการ
โทร .0834680081

ผู้รับรองข้อมูล
(นายฉลอง เติมทอง)
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านสนบ
โทร. 0872460538

แบบที่ 1.3

จานวนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ
โรงเรียนบ้านสนบ อาเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์
ช่วงชั้น
ปฐมวัย
เน้นในข้อ 1 ,ข้อ
3 และข้อ 8 ของ
ค่านิยมหลักฯ
ช่วงชั้นที่ 1
ป.1-3
เน้นในข้อ 1 ,ข้อ
3 และข้อ 8 ของ
ค่านิยมหลักฯ

ช่วงชั้นที่ 2
ป.4-6
เน้นในข้อ 2 ,ข้อ
4 และข้อ 11
ของค่านิยมหลักฯ

ช่วงชั้นที่ 3
ม.1-3
เน้นในข้อ 5 ,ข้อ
7 และข้อ 9 ของ
ค่านิยมหลักฯ
ช่วงชั้นที่ 3
ม.4-6
เน้นในข้อ 6 ,ข้อ
10 และข้อ 12
ของค่านิยมหลักฯ
รวม

จานวนนักเรียน
เข้าร่วม
ทั้งหมด
กิจกรรม
75

75

ชื่อกิจกรรม

วิธีการจัดการเรียนรู้

1. เข้าค่ายคุณธรรม
2. กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
3.การเข้าแถวรับอาหารกลางวัน
1. เข้าค่ายคุณธรรม
2. กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
3.กิจกรรมอบรมวินัยจราจร

97

97

1. กิจกรรมของหายได้คืน
2. การแข่งขันศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 67
3.กิจกรรมโครงการส่งเสริมพัฒนาการทาง
กายทั้งสี่ด้าน(ด้วยวิธีเต้นแอโรบิค)

- จัดอบรมเข้าค่ายคุณธรรมที่
วัดป่าโคกสมบัติ
- จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
แสดงความกตัญญูต่อผู้มี
พระคุณ
- จัดอบรมเข้าค่ายคุณธรรมที่
วัดป่าโคกสมบัติ
- จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
แสดงความกตัญญูต่อผู้มี
พระคุณ
- เจ้าหน้าที่ตารวจ สภ.ดม
อบรมวินัยจราจรการใช้รถใช้
ถนน
-ธนาคารความดีของหายได้คืน
-คัดเลือกตัวแทนและส่งเข้า
แข่งขันทักษะวิชาการ
-ของบสนับสนุนเพื่อจัด
กิจกรรมเสริมสร้างพัฒนาการ
ทางกายทั้ง 4 ด้าน วิทยากร
จากโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตาบลดม

91

91

-

-

-

-

-

-

-

-

263

263

ผู้รายงานข้อมูล
(นางผลาผล จันทร์ขาว)
ผู้รับผิดชอบโครงการ
โทร .0834680081

จานวน นักเรียนทั้งหมด 263 คน
คิดเป็นร้อยละ 100

เข้าร่วมกิจกรรม 263 คน
ผู้รับรองข้อมูล
(นายฉลอง เติมทอง)
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านสนบ
โทร. 0872460538

