
 
 

 
ส่วนราชการ   โรงเรียนวัดมหาการ 
ที ่21/2565     วันที่    31  มีนาคม  2565 
เรื่อง    รายงานผลการด าเนินการโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมสู่คุณธรรมอัตลักษณ์โรงเรียน 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
เรียน   ผู้อ านวยการสถานศึกษาโรงเรียนวัดมหาการ 

สิ่งท่ีส่งมาด้วย    แบบรายงานโครงการ                                          จ านวน      1    เล่ม 

 ตามที่ข้าพเจ้า นางสาวจุรีพร  เฉิดฉิ้ม ต าแหน่งครู โรงเรียนวัดมหาการ ต าบลระโนด อ าเภอระโนด 
จังหวัดสงขลา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1 ได้รับค าสั่งให้จัดท า รายงานผลการ
ด าเนินการโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมสู่คุณธรรมอัตลักษณ์โรงเรียน  

บัดนี้รายงานผลการด าเนินการโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมสู่คุณธรรมอัตลักษณ์โรงเรียน  ได้
ด าเนินการเสร็จสิ้นลงแล้ว ข้าพเจ้าขอรายงานการปฏิบัติงานตามเอกสารที่แนบมาพร้อมหนังสือฉบับนี้ 
 

จึงเรียนมาเพ่ือทราบ  
 

      (ลงชื่อ)           ผู้รายงาน 
                       (นางสาวจุรีพร  เฉิดฉิ้ม) 
            ต าแหน่งครู โรงเรียนวัดมหาการ  
  
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะผู้อ านวยการ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
     

           (ลงชื่อ)           

                          (นางสาวสุภาพร  บุญทวี) 
         ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนวัดมหาการ 

 

 

บันทึกข้อความ 



 

แบบรายงานผลการด าเนินงานตามโครงการ 

ตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

............................................................................................................................. ...... 

1. ช่ือโครงการ  โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมสู่คุณธรรมอัตลักษณ์โรงเรียน 

2. สนองกลยุทธ์โรงเรียนที่ 1     

   สนองกลยุทธ์ที่ 2  ปลูกฝังคุณธรรม  ความส านึกในความเป็นชาติไทย  และวิถีตามหลัก 
    ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
   สนองมาตรฐานที่                1  คุณภาพของผู้เรียน 

3. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 ชื่อผู้รับผิดชอบ   นางสาวจุรีพร  เฉิดฉิ้ม 

 กลุ่มงาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้ กลุ่มบริหารงานวิชาการ 

4. วัตถุประสงค์ 

2.1  เพ่ือให้ผู้เรียนมีคุณธรรมและจริยธรรม  ค่านิยมที่พึงประสงค์ 

2.2  เพ่ือให้ผู้เรียนปฎิบัติตนตามคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนให้ยั่งยืน 

2.3  เพ่ือให้ผู้เรียนได้ร่วมกิจกรรมวิถีพุทธและกิจกรรมโรงเรียนสุจริต 

2.4  เพ่ือให้ผู้เรียนน าความรู้ไปใช้ในการด าเนินชีวิต 

2.5  เพ่ือให้ผู้เรียน ผู้ปกครองและชุมชน  มีความพึงพอใจ และสนับสนุนการจัดกิจกรรมด้าน 

คุณธรรม จริยธรรมของโรงเรียน 

5. เป้าหมาย  

เชิงปริมาณ 
 3.1  ผู้เรียนทุกคน มีคุณธรรม  จริยธรรม  ค่านิยมที่พึงประสงค์และปฎิบัติตนตามคุณธรรม                        
อัตลักษณ์ของโรงเรียนและสามารถน าไปใช้ในการด ารงชีวิตได้ 

3.2  ผู้เรียนทุกคน ได้ร่วมกิจกรรวิถีชาวพุทธและกิจกรรมโรงเรียนสุจริต 
3.3  ผู้เรียน  ผู้ปกครองและชุมชน ร้อยละ  85  มีความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมคุณธรรม  

จริยธรรม 
เชิงคุณภาพ 

3.4  ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระอยู่ในระดับดี 
3.5 ครู นักเรียน  และผู้ปกครอง  มีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม 

 
 
 
 
 
 



 
 

6. ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
1.แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
2.ประชุมวางแผนการด าเนินงาน 

ต.ค. 62 ผู้บริหารและคณะท างาน 

1. จัดกิจกรรมการเรียนการสอน    บูรณาการ
โรงเรียนวิถีพุทธในกลุ่ม สาระการเรียนรู้สังคม
ศึกษา 

พ.ย. 62 นางสาวจุรีพร  เฉดิฉิ้ม 

2. กิจกรรมไปวัดวันพระ ตลอดปีการศึกษา นางสาวจุรีพร  เฉดิฉิ้ม 

3. การเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม        ครูและ
นักเรียนสู่คุณธรรมอัตลักษณ์โรงเรียน 

 
ตลอดปีการศึกษา 

นางสาวจุรีพร  เฉดิฉิ้ม 

๕. กิจกรรมโรงเรียนสุจริต 
 

ก.ย. 63 นางสาวจุรีพร  เฉดิฉิ้ม 

1.นิเทศติดตาม 
2.ประเมินตรวจสอบการด าเนินกิจกรรม 

 
ตลอดปีการศึกษา 

นางสาวจุรีพร  เฉดิฉิ้ม 

1.วิเคราะห์ข้อมูลน าผลการด าเนินงานมาแก้ไข
ปรับปรุงเพื่อพัฒนาให้เกิดความถูกต้องเหมาะสม  
2.เขียนรายงานและเผยแพร่ 

ก.ย. 63 นางสาวจุรีพร  เฉดิฉิ้ม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



7.ผลการด าเนินงาน 

 7.1 ผลการด าเนินงานตามกิจกรรม 

  การด าเนินงาน ประกอบด้วย กิจกรรม จ านวน........2.........กิจกรรม โดยแต่ละกิจกรรมที่ด าเนินการ 

สรุปดังนี้ 

ที ่
กิจกรรม/ขั้นตอนการ

ด าเนินงาน 
(ที่ระบุตามโครงการ) 

กลุ่มเป้าหมาย/
ระยะเวลา/สถานที่

ด าเนินการ 
การด าเนินงาน 

กิจกรรมที่ 1 เรียนรู้
เกี่ยวกับคุณธรรม  
จริยธรรมสามารถ
ปฏิบัติตนตามอัต
ลักษณ์ของโรงเรียน
และสามารถน าไปใช้
ในการด ารงชีวิตได้ 
 
 
 
 
 
 
 

ด าเนินการเรียนรู้เกี่ยวกับ
คุณธรรม  จริยธรรม
สามารถปฏิบัติตนตามอัต
ลักษณ์ของโรงเรียนและ
สามารถน าไปใช้ในการ
ด ารงชีวิตได้ เรื่องการไหว้ 
ซึ่งเป็นอัฒลักษณ์ของ
โรงเรียนวัดมหาการ 
 
 
 
 
 

นักเรียนจ านวน  54 คน 
พ.ย. 63 - ก.ย. 64
โรงเรียนวัดมหาการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1. แต่งตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินงาน 
2. ประชุมวางแผนการ
ด าเนินงาน 
3. ด าเนินการตามกิจกรรม 
4. นิเทศติดตาม 
5. ประเมินตรวจสอบการด าเนิน
กิจกรรม 
6. วิเคราะห์ข้อมูลน าผลการ
ด าเนินงานมาแก้ไขปรับปรุงเพ่ือ
พัฒนาให้เกิดความถูกต้อง
เหมาะสม  
7. เขียนรายงานและเผยแพร่ 

กิจกรรมที่ 2ผู้เรียน
ทุกคนผู้เรียนทุกคน 
ได้ร่วมกิจกรรมวิถี
ชาวพุทธและ
กิจกรรมโรงเรียน
สุจริต 
  
 

ด าเนินน านักเรียนเข้าร่วม
วันส าคัญทาง
พระพุทธศาสนา วัดมหา
การ 
 

นักเรียนจ านวน  54 คน 
พ.ย. 63 - ก.ย. 64
โรงเรียนวัดมหาการ 

1. แต่งตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินงาน 
2. ประชุมวางแผนการ
ด าเนินงาน 
3. ด าเนินการตามกิจกรรม 
4. นิเทศติดตาม 
5. ประเมินตรวจสอบการด าเนิน
กิจกรรม 
6. วิเคราะห์ข้อมูลน าผลการ
ด าเนินงานมาแก้ไขปรับปรุงเพ่ือ
พัฒนาให้เกิดความถูกต้อง
เหมาะสม  
7. เขียนรายงานและเผยแพร่ 
 



  

7.2 ผลการด าเนินงานตามเป้าหมาย/ตัวชี้วัด 

เป้าหมาย/ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
สภาพความส าเร็จ 

ผลการด าเนินงาน 
บรรลุ ไม่บรรลุ 

ด้านคุณภาพ 
ผู้เรียนทุกคน  ได้เรียนรู้เกี่ยวกับคุณธรรม  
จริยธรรมสามารถปฏิบัติตนตามอัตลักษณ์
ของโรงเรียนและสามารถน าไปใช้ในการ
ด ารงชีวิตได้ 
 

 
 

 
 
 
 

 

  ผู้เรียนทุกคน ร้อยละ 85 
 ได้เรียนรู้เกี่ยวกับคุณธรรม  
จริยธรรมสามารถปฏิบัติตน
ตามอัตลักษณ์ของโรงเรียนและ
สามารถน าไปใช้ในการด ารงชีวิตได้ 

ด้านปริมาณ 
  ผู้เรียน  ผู้ปกครองและชุมชน ร้อยละ85    
มีความพึงพอใจในการจัดกิจกรรม
คุณธรรม  
จริยธรรม 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 ร้อยละ97.20    มีความพึงพอใจ
ในการจัดกิจกรรมคุณธรรม  
จริยธรรม 

8. งบประมาณ 

 8.1 การใช้งบประมาณ 

  1) งบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....................10,000.................................บาท 

  2) งบประมาณที่ใช้ไป...............................-...................................บาท 

  3) งบประมาณคงเหลือ............................ 10,000...................................บาท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 8.2 งบประมาณที่ใช้จ าแนกตามประเภทของเงิน 

ประเภทของเงิน ได้รับจัดสรร ใช้ไป คงเหลือ หมายเหตุ 
1. เงินอุดหนุนรายหัว 10,000 - 10,000  
2. เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     
3. เงินรายได้สถานศึกษา 
   3.1 .......................................................... 
   3.2 .......................................................... 
   3.3 .......................................................... 

    

4. เงินอ่ืนๆ (ระบุ)  
   4.1 .......................................................... 
   4.2 .......................................................... 

    

รวม 10,000 - 10,000  

9. ปัญหา/อุปสรรค 

 - นักเรียนส่งเสียงดังเวลาเข้าร่วมกิจกรรม 

 

10. ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข 

 -  มีการเพิ่มความเข้มงวดในการดูแลนักเรียนเมื่อด าเนินกิจกรรม เพื่อให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

 

 

 

  

       ลงชื่อ          

                    (นางสาวจุรีพร   เฉิดฉิ้ม) 

          ผู้รายงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

แบบส ารวจความพึงพอใจของผู้เขา้รว่มกิจกรรม 
โครงการพัฒนาคุณธรรม จรยิธรรมสู่คุณธรรมอัตลักษณ์โรงเรียน 

โรงเรียนวัดมหาการ 
 

  
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
เพศ       ชาย                 หญิง  
       คร ู                            นักเรียน                          ผู้ปกครอง 
......................................................................................................................................................................  
 

ส่วนที่ 2 การประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
กรุณาขีดเครื่องหมาย  ลงในช่องที่ท่านเห็นว่าตรงกับความคิดเห็นของท่านมากท่ีสุดเพียงช่องเดียว 
 

ที ่ ความพึงพอใจของผู้ร่วมกิจกรรม 
 

ระดับความพึงพอใจ 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

1 การจัดโครงการในครั้งนี้มีประโยชน์ต่อนักเรียน       

2 นักเรียนได้มสี่วนร่วมในการจัดกิจกรรม      

3 กิจกรรมปลูกพืชสวนครัวในแปลง ในกระถางพลาสติก และการ

ขยายพันธุ์กล้าไม้ในถุงด า เพื่อให้นักเรียนรู้และจดัการดูแลพืชอย่างมี

คุณภาพตามระยะเวลา 

     

4  กิจกรรมท าปุ๋ยหมักจากหญ้า เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนน าความรู้ไปใช้ให้

เกิดประโยชน์ต่อตนเองและชุมชน 

     

5 นักเรียน ครู และผู้ปกครอง ไดร้ับความรู้/ประโยชน์จากการเข้าร่วม

กิจกรรมเพื่อไปปรับใช้ได ้

     

6 การประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรม      

7 สถานท่ีจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม      

8 ครูผูร้ับผดิชอบสามารถให้ข้อมูล หรือตอบข้อซักถามได้เป็นอยา่งด ี      

9 ครูผูร้ับผดิชอบสามารถดูแลช่วยเหลือในการด าเนินงานไดเ้ป็นอย่างดี      

10 ภาพรวมความพึงพอใจในการจัดกจิกรรมครั้งนี ้      
 
ข้อคิดเห็นอื่น ๆ  
........................................................................................................................... ……………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
  

 ขอบคุณที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม  



 

สรุปแบบส ารวจความพึงพอใจ โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมสู่คุณธรรมอัตลักษณ์โรงเรียน 
 
1. เพศ 

 ผู้ที่ตอบแบบส ารวจความพึงพอใจ โครงการจากท้องถิ่นสู่เศรษฐกิจพอเพียง ทั้งหมด 80 คน เป็นเพศ
หญิงจ านวน 65 คน คิดเป็นร้อยละ 81.25 และ เพศชายจ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 18.75 
 

2. สถานภาพ 

ผู้ที่ตอบแบบส ารวจความพึงพอใจ โครงการจากท้องถิ่นสู่เศรษฐกิจพอเพียง ทั้งหมด 80 คน เป็นครู
จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 11.25 เป็นนักเรียน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 37.50 และผู้ปกครองจ านวน  41 คน 
คิดเป็นร้อยละ 51.25 
 
3. แบบสอบถามความพึงพอใจ 

ที ่ ประเด็นความพึงพอใจ 
 

ระดับความพึงพอใจ 
ค่าเฉลี่ย
ความ 

พึงพอใจ 

( x ) 

ระดับ
คุณภาพ 

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

1 การจัดโครงการในครั้งนี้มีประโยชน์ต่อนักเรียน 72 

(90.00) 

5 

(6.25) 

3 

(37.5) 

  4.86 มากที่สุด 

2 นักเรียนได้มสี่วนร่วมในการจัดกิจกรรม 75 

(93.75) 

3 

(3.75) 

2 

(2.50) 

  4.91 มากที่สุด 

3 กิจกรรมปลูกพืชสวนครัวในแปลง ในกระถาง

พลาสติก และการขยายพันธุ์กลา้ไม้ในถุงด า 

เพื่อให้นักเรียนรู้และจดัการดูแลพชือย่างมี

คุณภาพตามระยะเวลา 

70 

(87.50) 

7 

(8.75) 

3 

(3.75) 

  4.84 มากที่สุด 

4  กิจกรรมท าปุ๋ยหมักจากหญ้า เพื่อส่งเสริมให้

นักเรียนน าความรูไ้ปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง

และชุมชน 

75 

(93.75) 

2 

(2.50) 

3 

(3.75) 

  4.90 มากที่สุด 

5 นักเรียน ครู และผู้ปกครอง ไดร้ับความรู้/

ประโยชน์จากการเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อไปปรับ

ใช้ได้ 

70 

(91.25) 

10 

(12.5) 

   4.87 มากที่สุด 

6 การประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรม 71 

(88.75) 

5 

(6.25) 

4 

(5.00) 

  4.84 มากที่สุด 

7 สถานท่ีจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม 76 

(95.00) 

2 

(2.50) 

2 

(2.50) 

  4.91 มากที่สุด 

8 ครูผูร้ับผดิชอบสามารถให้ข้อมูล หรือตอบข้อ

ซักถามไดเ้ป็นอย่างด ี

72 

(90.00) 

4 

(5.00) 

4 

(5.00) 

  4.85 มากที่สุด 



9 ครูผูร้ับผดิชอบสามารถดูแลช่วยเหลือในการ

ด าเนินงานได้เป็นอย่างด ี

74 

(92.50) 

4 

(5.00) 

2 

(2.50) 

 

  4.90 มากที่สุด 

10 ภาพรวมความพึงพอใจในการจัดกจิกรรมครั้งนี ้ 76 

(95.00) 

2 

(2.50) 

2 

(2.50) 

  4.91 มากที่สุด 

รวมผลคะแนนความพึงพอใจ(ร้อยละ) 91.74 5.5 6.5   4.88 

ร้อยละความพึงพอใจในระดับมากขึ้นไป 97.20 มากที่สุด 
 

จากตาราง สอบถามความพึงพอใจโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมสู่คุณธรรมอัตลักษณ์โรงเรียน 
ผลการประเมินระดับความพึงพอใจในภาพรวม มีค่าเฉลี่ย 4.88 ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด  และร้อย
ละ 97.20 ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด 
 
หมายเหตุ 

ค่าคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจ 
คะแนน 4.51 - 5.00 ความพึงพอใจอยู่ในระดับ มากที่สุด 
คะแนน 3.51 - 4.50 ความพึงพอใจอยู่ในระดับ มาก 
คะแนน 2.51 – 3.50 ความพึงพอใจอยู่ในระดับ ปานกลาง 
คะแนน 1.51 – 2.50 ความพึงพอใจอยู่ในระดับ น้อย 
คะแนน 1.00 – 1.50 ความพึงพอใจอยู่ในระดับ น้อยที่สุด 
ร้อยละความพึงพอใจ 
ร้อยละ 91 – 100 ความพึงพอใจอยู่ในระดับ มากที่สุด 
ร้อยละ 71 – 90 ความพึงพอใจอยู่ในระดับ มาก 
ร้อยละ 51 – 70 ความพึงพอใจอยู่ในระดับ ปานกลาง 
ร้อยละ 31 – 50 ความพึงพอใจอยู่ในระดับ น้อย 
ร้อยละ 21 – 30 ความพึงพอใจอยู่ในระดับ น้อยที่สุด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


