
โครงการค่ายอบรมคุณธรรม จริยธรรม 

กิจกรรมอบรมค ่ายคุณธรรม จริยธรรม และเสริมสร ้างระเบียบวินัย ได ้จัดกิจกรรมสำหรับนักเรียน 

ระดับชั้น ป.6 และ ม.3 

ตารางแสดง รายการจัดกิจกรรมแยกเป็นระดับดังน้ี 
 

ระดับช้ัน ว/ด/ป จำนวนนักเรียน คิดเป็นร้อยละ หมายเหตุ 
ท้ังหมด เข้าอบรม 

ป.6  17-18 ก.พ.64 130 130 100  

ม.3 23 ก.พ. 94 94 100  

รวม   100  
 
 
 

หัวข้อในการให้ความรู้ วิทยากรในการให้ความรู้ 
- ระเบียบวินัย พระวิทยากร และคณะ 
- คุณธรรม จริยธรรม ห้าห้องชีวิต พระวิทยากร และคณะ 
- มารยาทชาวพุทธ พระวิทยากร และคณะ 
- ความกตัญญู พระวิทยากร และคณะ 
- การสร้างภูมิคุ้มกันภัยยาเสพติด พระวิทยากร และคณะ 

 
 

ผลการประเมินโครงการค ่ายคุณธรรม จริยธรรม ป.6 และ ม.3 นักเรียนโรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์  

จำนวนท้ังส้ิน  คน มีนักเรียนเข ้าร ่วมอบรมจำนวน คน  คิดเป ็นร ้อยละ จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม  จำนวน 

  คน คิดเป็นร ้อยละ ของผู ้เข้าอบรม คณะกรรมการประเมินผลได ้ แบบสอบถามเพื่อประเมินความพึงพอใจของนักเรียน 

ต ่อการเข ้าร่วมกิจกรรมและมีคำถามปลายเป ิดดังนี้ 

งานคุณธรรม จริยธรรม ได้ให้นักเรียนแสดงความคิดเห็นเสนอป ัญหาและข้อเสนอแนะต่างๆ มีผลการ ประเมินดังน้ี 

1. นักเรียนเป็นผู้ทีความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ และแสดงออกได้อย่างเหมาะสม อยู่ในระดับดี

มาก คิดเป็นร้อยละ 89.00 

2. นักเรียนเป็นผู ้มีความสุภาพนอบน ้อมมีสัมมาคารวะ และแสดงออกได ้อย ่างเหมาะสม อยู่ในระดับดี 

มากคิดเป ็นร้อยละ 88.80 



3. นักเรียนเป็นผู ้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค ์ปฏิบัติตนอยู ่ในระเบียบวินัยของโรงเรียน อยู่ในระดับดี 

มากคิดเป ็นร ้อยละ 88.80 

4. นักเรียนใช้ชีวิตประจำวันอย ่างเรียบง่าย และมีอุปนิสัยการอยู ่อย ่างพอเพียง อยู ่ในระดับดีมากคิด 

เป ็นร้อยละ 84.60 

5. นักเรียนมีความรู ้ความเข้าใจในกิจกรรมห้าห้องชีวิต และสามารถนำไปปฏิบัติได ้ อยู่ในระดับดีมาก 

คิดเป ็นร้อยละ 86.40 

6. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในเร่ืองพิษภัยของยาเสพติด และหลีกเล่ียงตัวเองให5ปลอดภัยจากยา 
เสพติดได ้ อยู ่ในระดับดีมากคิดเป ็นร ้อยละ 94.20 

7. นักเรียนมีความรู ้ความเข ้าใจในระเบียบวินัยของโรงเรียน และสามารถนำไปปฏิบัติได ้ อยู ่ในระดับดี 

มากคิดเป ็นร้อยละ 92.00 

8. นักเรียนมีความเข้าใจในการเคารพธงชาติ และสามารถนำไปปฏิบัติได ้ อยู่ในระดับดีมากคิดเป ็น 

ร ้อยละ 88.80 

9. ความพึงพอใจต่อการถ่ายทอดของพระวิทยากร และคณะ อยู่ในระดับดีมากคิดเป็นร ้อยละ 94.00 



นักเรียนได้แสดงความคิดเห็นในด ้านต่างๆ ดังน้ี 

ตอนที่ 2 เป็นแบบปลายเป ิดให ้นักเรียน ป.6 และ ม.3 แสดงความคิดเห็นในประเด็นดังต ่อไปนี้ (ภาพรวม) 

1. ความพึงพอใจ/ประทับใจในโรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ 

- ประทับใจในระบบและกฎระเบียบของโรงเรียน (60) 

- ประทับใจในกิจกรรมที่หลากหลาย (45) 

- ฝึกฝนให้นักเรียนมีระเบียบวินัย (32) 

- ประทับใจในด ้านการเรียนการสอนของครู (30) 

- คุณครูเอาใจใส ่นักเรียนดี (25) 

- มีสื่อการเรียนในการจัดการเรียนการสอนดี (19) 

- มีสังคมดีและมิตรที่ดี (16) 

- เป ็นโรงเรียนที่ยึดคุณธรรมจริยธรรม (12) 

- เป ็นโรงเรียนที่ดีมีคุณภาพสามารถพัฒนานักเรียนในทุกๆด ้าน (10) 

- ความสะอาดสิ่งแวดล ้อมและสวยงาม (7) 

- อาหารอร ่อย (5) 

2. ประโยชน์/ความรู้ท่ีได้รับจากการอบรม 

- สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ (38) 

- มีความรู ้เรื่องมารยาทในการปฏิบัติตน (20) 

- การปฏิบัติตามกฎระเบียบ (18) 

- มีความกตัญญูต่อพ่อแม่ (15) 

- การไหว้ (12) 

- มีความรู ้เรื่องโทษของสารเสพติด (8) 

- การได ้รับความสนุกสนานในการอบรม (5) 

- ความสามัคคีกัน (4) 

- มีภูมิคุ้มกันในทุกด้าน (2) 

3. นักเรียนจะปฏิบัติตัวอย่างไรเพ่ือให้เหมาะสมกับบทบาทหน้าท่ีของนักเรียน 

- ปฏิบัติตามกฎของโรงเรียน (45) 

- ตั้งใจเรียน (38) 

- มีกิริยาเรยีบร้อย สุภาพนอบน้อม (28) 

- เช่ือฟ ังครูบาอาจารยT (23) 

- เช่ือฟ ังพ่อแม ่(19) 

- ไม่ยุ่งเก่ียวกับยาเสพติดของมึนเมา (10) 

- ทำประโยขน์ส่วนรวม ช่วยเหลือผู ้อื่น (8) 



4. นักเรียนอยากให้โรงเรียนจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้แก่นักเรียนในด้านใดมากท่ีสุด 

 ( ตอบได้มากกว่า 1 รายการ ตามลำดับความต้องการ ) 

- ด้านการเรียนรู้ (33) 

- ด ้านยาเสพติด (28) 

- กิจกรรมนันทนาการ (20) 

- คุณธรรมจริยธรรมและมารยาทที่ด ี(15) 

- การดูแลตนเองและการใช5ชีวิตในสังคม (12) 

- ระเบียบวินัย (10) 

- เทคโนโลยีและการใช5อินเตอรTเน็ต (8) 

- ด้านกีฬา (7) 

- ด้านดนตรีศิลปะ (5) 

- ภาษาอังกฤษ (3) 

5. ปัญหาและข้อเสนอแนะอื่น (ถ้ามี) 

- โรงอาหารไม ่พอกับนักเรียนควรขยายโรงอาหาร (10) 

- อยากให้ติดพัดลมในห ้องเรียนมากขึ้น (8) 

- มอบทุนการศึกษาให ้กับนักเรียนยากจน (6) 

- อยากมีห้องน้ำเพิ่มให ้เพียงพอ (4) 

- ปรับปรุงระบบไฟฟ้าท่ีชำรุดในอาคารเรียนละห้องเรียน (3) 

- เพิ่มโรงจอดรถจักรยานยนต ์นักเรียน ขยายพื้นที่โรงจอดรถจักรยานยนต ์เดิมให ้เพียงพอ (2) 

- ควรมีที่กรอกน้ำดื่ม (1) 



2. กิจกรรมเทิดทูนสถาบัน 

ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ ได ้จัดกิจกรรมโดยเรียนเชิญเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานี

ตำรวจภูธรวังสมบูรณ์ ได้มาบรรยาย เรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์ให้กับนักเรียนชั้น ป.5จ ำ น ว น  1 32คน

เพื่อเป ็นการออกซึ่งแสดงความสามัคคีและภาคภูมิใจในสถาบัน ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ได ้ทำแบบสอบถามเพื่อวัดความคิดเห็นของผู ้เกี่ยวข้อง ผลการประเมิน แบ่งเป็นด ้านต ่างๆ ดังน้ี 
 

1. ความรัก ความสามัคคีในหมู่คณะ อยู่ระดับดีมาก คิดเป็นร ้อยละ 96.2 

2. เพื่อนในห้องให ้ความร ่วมมือและสนับสนุนในการทำกิจกรรม อยู่ระดับดีมาก คิดเป็นร ้อยละ 94.0 

3. ทำงานร ่วมกับเพื่อนๆ ต ่างห ้องได ้อย ่างราบรื่น อยู ่ระดับดีมาก คิดเป ็นร ้อยละ 92.4 

4. ยินดีและมีความสุขท่ีได้ร่วมกิจกรรมในคร้ังนี้กับเพ่ือนๆทุกคน อยู่ในระดับดีมาก คิดเป ็น 

ร ้อยละ 93.8 

5. มีความภาคภูมิใจในสถาบัน อยู่ระดับดีมาก คิดเป็นร ้อยละ 95.2 
6. มีความภูมิใจที่ได ้เรียนท่ีโรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ อยู่ระดับดีมาก คิดเป็นร ้อยละ 96.4 

7. หากมีกิจกรรมรวมรุ่นศิษย์เก่า ยินดีเข้าร่วมกิจกรรมเสมอ อยู่ระดับดีมาก คิดเป็นร้อยละ 92.6 

8. ยินดีที่จะสนับสนุนกิจกรรมต ่างๆ ที่ทางโรงเรียนจัดแม ้จะจบการศึกษาไปแล ้ว อยู ่ระดับดีมาก คิด 

เป ็นร้อยละ 93.2 

9. ช่ืนชมและศรัทธา ครู-อาจารย ์โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ อยู่ระดบัดีมาก คิดเป็นร ้อยละ 95.4 

10. หากมีโอกาสจะกลับมาเย่ียมเยียนและคารวะครู-อาจารย์ อยู่ระดับดีมาก คิดเป็นร้อยละ 92.6 

11. การจัดกิจกรรมวันฟ้าใส อยู่ระดบัดีมาก คิดเป็นร ้อยละ 93.8 

12. กิจกรรมหน้าเสาธง อยู่ระดับดีมาก คิดเป็นร ้อยละ 91.8 

13. การมอบของท่ีระลึกให ้โรงเรียน อยู่ระดับดีมาก คิดเป็นร ้อยละ 94.2 



4.โครงการเศรษฐกิจพอเพียง สู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 

 วันที่ 14 สิงหาคม 2563 จัดอบรมในสถานศึกษา กิจกรรมศาสตร์กษัตริย์สู่เป้าหมาย

การพัฒนาที่ยั่งยืน ให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4- 6 ทั้งระดับ และแกนนําเยาวชนครอบครัว

พอเพียงที่ผ่านการ อบรมในปีการศึกษา 2562 จํานวนทั้งสิ้น 390 คน จัด ณ หอประชุมอเนกประสงค์ 

โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์  วิทยากรในการอบรมคือ นายณัฐวุฒิ  ศิลลา  นักวิชาการเกษตรอำเภอวังสมบูรณ์

มาบรรยายครอบครัวพอเพียง หัวข้อในการอบรมประกอบด้วยใน ช่วงที่ 1 รับฟงัการบรรยายจากวิทยากร

ผู้ทรงคุณวุฒิเรื่องครอบครัว พอเพียง ในหัวข้อ “เศรษฐกิจพอเพียงและหลักการทรงงาน” แนะนําการเข้าร่วม

โครงการ รู้จัก “จิตอาสา ครอบครัวพอเพียง” คุณธรรมความดีตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยการ

ทําสมุดระเบียนความดี (Fact for Life) และรับสมัครนักเรียนเข้าร่วมเป็นแกนนําจิตอาสา ช่วงที่ 2 รับสมัคร

และคัดเลือกนักเรียนเข้า ร่วมเป็น “จิตอาสาครอบครัวพอเพียง” การขับเคลื่อน ศูนย์ครอบครัวพอเพียง การ

เป็นจิตอาสาครอบครัว พอเพียง แนะนํากิจกรรมและพันธกิจศูนย์ครอบครัวพอเพียง การประชุมกลุ่มเรียนรู้5

กระบวนการทํา “สมุด ระเบียนความดี”ส่งเสริมทักษะชีวิต การบูรณาการพันธกิจศูนย์ครอบครัวพอเพียงเขา้

กับการทํา Portfolio แนวปฏิบัติการจัดตั้งศูนย์ครอบครัวพอเพียงระดับจังหวัด / เขต นอกจากนี้ยังมีกิจกรรม

ฐานการเรียนรู้ 4 ฐาน คือ ฐานสปสช.1330 ฐานยาเสพติด ฐานการสื่อสาร ฐานกองทุนยุติธรรม 

ผู ้จัดได ้สังเกตการเข ้าร ่วมกิจกรรมอบรมของนักเรียน ได ้ข ้อสังเกต ดังนี้ 

1.กิจกรรมการอบรมทำให5นักเรียนมีความรู้และเข้าใจ ศาสตร์ของพระราชา หลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง 

มากยิ่งขึ้น คิดเป ็นร ้อยละ 92.63 

2.กิจกรรมอบรมทำให ้นักเรียนตระหนักและรักในสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย ์ มากยิ่งขึ้น 

คิดเป ็นร้อยละ 94.43 

3.กิจกรรมอบรมทำให ้นักเรียนมีความกล ้าในการแสดงออกมากยิ่งขึ้น คิดเป็นร ้อยละ 90.76 
4.กิจกรรมอบรมทำให ้นักเรียนเกิดความรักความสามัคคีในหมู่คณะยิ่งขึ้น  คิดเป็นร ้อยละ  97.65 


