
 

 

 



ค ำน ำ 

 

 รายงานการประเมินผลการจัดท าโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม เด็กและเยาวชนปี 2562 เล่มนี้ 
ได้จัดท าขึ้นมาเพ่ือให้ได้ทราบถึงประสิทธิภาพของการด าเนินงาน ตลอดจนความคิดเห็นและความต้องการของ
คณะนักเรียนที่เข้าร่วม เพื่อให้ได้รับทราบข้อมูลและรายละเอียดต่างๆ ที่จะเป็นแนวทางในการปรับปรุงการ
ด าเนินงานการจัดโครงการในครั้งต่อๆ ไป ให้ดีและเป็นประโยชน์ต่อผู้ปฏิบัติงานและคณะผู้ด าเนินงานยิ่งขึ้น 

 ทั้งนี้ฝ่ายประเมินผล ขอขอบพระคุณนายกองค์การบริหารส่วนต าบลแตล และท่านผู้อ านวยการ
โรงเรียนแตลศิริวิทยา คณะครู คณะท างาน ทุกฝ่าย ที่ให้ความร่วมมือในด้านต่างๆ เช่น การแจกแบบประเมิน 
การให้รายละเอียด ข้อมูลเกี่ยวกับการด าเนินงานและการเข้าเล่มรายงาน      จนท าให้การจัดท ารายงานเสร็จ
เรียบร้อยด้วยดี 

 

          นายประจวบ  ค าใจและคณะ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



โครงกำรอบรมคุณธรรม จริยธรรมเด็กและเยำวชน ปี2562 

 

1.  ที่มำของโครงกำร 

 ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการ ประกาศนโยบายเร่งรัดการปฏิรูปการศึกษา โดยยึดคุณธรรมน าความรู้
สร้างความตระหนักในคุณค่าของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ความสมานฉันท์ สันติวิธี วิถีประชาธิปไตย พัฒนา
คนโดยใช้คุณธรรมเป็นพ้ืนฐานของกระบวนการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงความร่วมมือของสถาบันครอบครัว ชุมชน 
สถาบัน ศาสนาและสถาบันการศึกษา โดยมีจุดเน้นเพื่อพัฒนาเยาวชนให้เป็นคนดี มีความรู้และอยู่ดีมีสุข 
ดังนั้น เพ่ือให้การขับเคลื่อนดังกล่าวมีความชัดเจน เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และสามารถน าไปสู่การปฏิบัติได้
อย่างเป็นรูปธรรม  คุณธรรมพ้ืนฐาน 8 ประการ ที่ควรเร่งปลูกฝัง ประกอบด้วย 

 1) ขยัน คือ ความตั้งใจเพียรพยายามท าหน้าที่การงานอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ อดทนความขยันต้อง
ปฏิบัติควบคู่กับการใช้สติปัญญา แก้ปัญหาจนเกิดผลส าเร็จ 

 2) ประหยัด คือ การรู้จักเก็บออม ถนอมใช้ทรัพย์สิน สิ่งของแต่พอควรพอประมาณ ให้เกิดประโยชน์
คุ้มค่า ไม่ฟุ่มเฟือย ฟุ้งเฟ้อ 

 3) ซื่อสัตย์ คือ ประพฤติตรงไม่เอนเอียงไม่มีเล่ห์เหลี่ยมมีความจริงใจ ปลอดภัยจากความรู้สึกล าเอียง
หรืออคติ 

 4) มีวินัย คือ การยึดมั่นในระเบียบแบบแผน ข้อบังคับและข้อปฏิบัติ ซึ่งมีทั้งวินัยในตนเองและวินัยต่อ
สังคม 

 5) สุภาพ คือ เรียบร้อย อ่อนโยน มีกิริยามารยาทที่ดีงาม มีสัมมาคารวะ 

 6) สะอาด คือ ปราศจากความมัวหมองทั้งกาย ใจ และสภาพแวดล้อม ความผ่องใสเป็นที่เจริญตาท า
ให้เกิดความสบายใจแก่ผู้พบเห็น 

 7) สามัคคี คือ ความปรองดองกัน ร่วมใจกันปฏิบัติงานให้บรรลุ ผลตามที่ต้องการเกิดงานอย่าง
สร้างสรรค์ปราศจากการทะเลาะวิวาท ไม่เอารัดเอาเปรียบกัน เป็นการยอมรับความมีเหตุผลยอมรับความ
แตกต่างหลากหลายทางความคิด 

 8) มีน้ าใจ คือ ความจริงใจ เห็นอกเห็นใจ มีความเอ้ีออาทรเอาใจใส่ 

 การทีจ่ะหล่อหลอมให้นักเรียน เป็นผู้มีคุณธรรม มีจิตส านึกที่ดีได้ ต้องได้รับการสอน การดูแลด้วย
วิธีการต่างๆ เช่น การจัดกิจกรรม/โครงการต่อต้าน ยาเสพติด หรือ กิจกรรมการเข้าค่ายอบรมคุณธรรม 
จริยธรรม ฯลฯ ที่เป็นโครงการที่รัฐบาล ได้ก าหนดนโยบายทางสังคมโดยมุ่งมั่นที่จะสร้าง “สังคมเข้มแข็ง” ที่
คนในชาติ อยู่เย็นเป็นสุขอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์บนพ้ืนฐานของคุณธรรม โดยรัฐบาลจะเร่งรัดการปฏิรูป
การศึกษาด้วยการยึดหลักคุณธรรมน าความรู้มุ่งม่ันที่จะขยายโอกาสทางการศึกษาของประชาชนให้กว้างขวาง
และท่ัวถึง  โดยค านึงถึงการพัฒนาคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ เพ่ือให้การศึกษาสร้างคน  และ



สร้างความรู้สู่สังคมคุณธรรม สมรรถภพและประสิทธิภาพ  และเนื่องจากสภาพสังคมไทยในปัจจุบันมีความ
วุ่นวายสับสนเป็นอย่างมาก  เพราะคนที่อยู่ในสังคม ไม่มีความสุข จึงท าให้จิตใจเสื่อมโทรมเป็นอย่างมาก 
ประกอบกับไม่ได้รับการฟ้ืนฟูจิตใจให้ดีขึ้น ขาดการปลูกฝังจิตใจด้านศีลธรรมอันเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจที่ท า
ให้ปัญหานี้ เป็นปัญหาที่ไม่สามารถท าการแก้ไข ด้วยสิ่งของหรือการกระท าที่ไม่ก่อให้เกิดจิตส านึกได้แต่อย่าง
ใด การพัฒนาประเทศก็จะมีลักษณะเจริญเฉพาะวัตถุแต่ไม่เจริญไปพร้อมกับสภาวะจิตใจ ดังนั้นโรงเรียน
แตลศิริวิทยา จึงจ าเป็นที่จะต้องจัดการศึกษาด้วยวิธีการต่างๆ เพื่อให้เยาวชนในสถานศึกษาหรือนักเรียน ได้มี
ความพร้อมที่จะเป็นก าลังส าคัญของชาติในอนาคตได้ เป็นผู้ที่มีความพร้อมทั้งด้านความรู้  ความสามารถ และ
สภาพจิตใจที่ดีงาม และสามารถที่จะน าค าสอน ของพระพุทธศาสนาไปใช้กับชีวิตประจ าวันได้เป็นอย่างดี และ
มีคุณธรรม และมีภูมิคุ้มกันในการที่จะไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับสิ่งเสพติด 

 ด้วยความตะหนักในปัญหาดังกล่าว โรงเรียนแตลศิริวิทยา จึงเห็นความส าคัญในการด าเนินการ
โครงการคุณธรรมน าวิชาชีพ ที่หล่อหลอมให้นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ด้าน คือ ด้านรักชาติ 
ศาสน์ กษัตริย์   ซื่อสัตย์สุจริต   มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้  อยู่อย่างพอเพียง  มุ่งมั่นในการท างาน  รักความเป็นไทย  มี
จิตสาธารณะ 

 

2. วัตถุประสงค์ 

 1. เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา 

 2. เพ่ือให้นักเรียนรู้จักหน้าที่ในการเป็นลูกท่ีดีของพ่อแม่ เป็นลูกศิษย์ที่ดีของคุณครู 

 3.  เพ่ือให้นักเรียนตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพติดและไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด 

3. เป้ำหมำย 

 เชิงประมำณ 

  นักเรียน โรงเรียนแตลศิริวิทยา จ านวน  145  คน 

 เชิงคุณภำพ 

  นักเรียน มีความพร้อมในด้านจิตใจที่จะปฏิบัติตนเป็นบุคคลที่มีศีลธรรมอันดีของสังคมและมี
จิตส านึกความเป็นพุทธศาสนิกชนที่มีคุณภาพ 

 

4.  งบประมำณ  ได้รับการสนับสนุนจากโรงเรียนแตลศิริวิทยา    5,680  บาท 

                      และองค์การบริหารส่วนต าบลแตล               30,000  บาท 

 

 



4. กำรด ำเนินโครงกำร 

 การด าเนินโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม เด็กและเยาวชน ปี2562 ผู้ด าเนินการอบรมมีการ
วางแผนและด าเนินการ ดังนี้ 

 4.1  ส ารวจจ านวนนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 

 4.2  จัดท าและเสนอขออนุมัติโครงการจากองค์การบริหารส่วนต าบลแตล 

 4.3  จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานโครงการ 

 4.4  ประชุมวางแผนและมอบหมายงาน 

 4.5  ท าการจัดเตรียมการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ใช้ในการอบรม 

 4.6  จัดเตรียมเอกสาร วัสดุและอุปกรณ์ท่ีใช้ในการอบรม 

 4.7  ประสานงานการเตรียมอาหาร น้ าดื่ม ที่พักของนักเรียนและครู 

 4.8  ด าเนินการอบรม 

 4.9  ประเมินผลการด าเนินงาน 

 4.10  สรุปและรายงานผลการด าเนินงานต่อผู้บริหาร 

 

5. พระวิทยำกร / วิทยำกร 

 5.1  พระอาจารย์วิโรจน์  ปิยวาจโก 

 5.2  พระอาจารย์เก่ง  คมฺภีโร 

 5.3  พระมหาอ าคา  วรปญฺโญ 

 

6.  ผลที่ได้จำกกำรด ำเนินงำน 

 เชิงปริมำณ 

  นักเรียนโรงเรียนแตลศิริวิทยา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4  จ านวน  145 คน  ได้เข้า
ร่วมโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม เด็กและเยาวชน ปี2562 

 

 

 



 เชิงคุณภำพ 

 1.  นักเรียนโรงเรียนแตลศิริวิทยา จ านวน 145  คน มีความรู้ ความเข้าใจในหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนาและมีความพร้อมในด้านจิตใจ ที่จะปฏิบัติตนเป็นบุคคลที่มีศีลธรรมอันดีของสังคม ตลอดจนมี
จิตส านึกความเป็นพุทธศาสนิกชนที่มีคุณภาพ 

 2.  นักเรียนโรงเรียนแตลศิริวิทยา จ านวน 145  คน เป็นผู้มีระเบียบวินัยดี และมีคุณธรรม จริยธรรม 
พร้อมในการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ของสังคมแห่งการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

 

7.  สถำนทีด่ ำเนินกำร 

  โรงเรียนแตลศิริวิทยา  ต าบลแตล  อ าเภอศีขรภูมิ  จังหวัดสุรินทร์ 

8.  งบประมำณ 

 ในการจัดโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมเด็กและเยาวชน ปี2562   ในครั้งนี้  ได้รับการสนับสนุน
งบประมาณจากองค์การบริหารส่วนต าบลแตล จ านวน  30,000 บาท โรงเรียนแตลศิริวิทยา จ านวน 5,680  
บาท  รวมเป็นเงิน  35,680  ( สามหมื่นห้าพันหกร้อยแปดสิบบาทถ้วน )   

โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

  1.  ค่าอาหาร    13,900  บาท 

  2.  ค่าวิทยากร       9,000  บาท 

3.  ค่าอาหารว่าง     9,832  บาท 

4. ค่าวัสดุส านักงาน      354  บาท 

5.  ติดต่อประสานงาน      500  บาท 

6.  น้ าปานะ       534  บาท 

7.  อาหารผู้ติดตามพระ      580  บาท 

8.  ค่าน้ าแข็ง       300  บาท 

9. ค่าป้ายอบรม                           680  บาท 

 

 

 

 



9.  กำรด ำเนนิกำรประเมิน 

 ผู้ประเมินได้ถือปฏิบัติตามค าสั่งโรงเรียนแตลศิริวิทยา ที่   60 / 2562  เรื่อง  การแต่งตั้ง
คณะกรรมการด าเนินงานตามโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมเด็กและเยาวชน ปี2562 และได้ด าเนินการ
ดังนี้ 

 1.  ด าเนินการประชุมคณะกรรมการฝ่ายประเมินผล 

 2.  ด าเนินการออกแบบและจัดท าเครื่องมือประเมินผล (แบบสอบถาม) 

 3.  ด าเนินการแจกแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียน ที่เข้าร่วมโครงการในวันที่ 12 – 13  
มิถุนายน  2562  ณ  โรงเรียนแตลศิริวิทยา  ต าบลแตล  อ าเภอศีขรภูมิ  จังหวัดสุรินทร์ 

 4.  คณะผู้ประเมินท าการตรวจสอบการแสดงความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 5.  คณะผู้ประเมินท าการประมวลผลข้อมูล โดยใช้ค่าสถิติเชิงพรรณนาด้วยค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ที่มีความหมายเป็น 5  ระดับ ดังนี้ 

  5  หมายถึง  มีความคิดเห็นว่าด าเนินการได้ ดีมาก 

  4  หมายถึง  มีความคิดเห็นว่าด าเนินการได้ ดี 

  3  หมายถึง  มีความคิดเห็นว่าด าเนินการได้ ปานกลาง 

  2  หมายถึง  มีความคิดเห็นว่าด าเนินการได้ น้อย 

  1  หมายถึง  มีความคิดเห็นว่าด าเนินการได้ น้อยที่สุด 

 

10.  ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 

 ผู้ประเมินได้ท าการส ารวจความคิดเห็นของนักเรียน ที่เข้าร่วมโครงการจ านวนทั้งสิ้น 100 คน  ที่ให้
ความร่วมมือแสดงความคิดเห็นอย่างถูกต้อง ครบถ้วน 

 

11.  เครื่องมือที่ใช้ในกำรเก็บข้อมูล 

      ผู้ประเมินใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือที่ใช้เก็บข้อมูลประกอบการประเมินผลจ านวน 100  ชุด 

 

 

 

 



12.  ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูล 

 จากการด าเนินการประเมินผลโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม เด็กและเยาวชน ปี2562 ของ
โรงเรียนแตลศิริวิทยา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 มีนักเรียนจ านวน  145  คน ที่ได้เข้าร่วมโครงการ  
ณ โรงเรียนแตลศิริวิทยา  ต าบลแตล  อ าเภอศีขรภูมิ  จังหวัดสุรินทร์  เมื่อวันที่ 12 – 13  มิถุนายน  2560  
ผลการอบรมปรากฏผล ดังนี้ 

ล าดับ รายการ 
ระดับความพึงพอใจ 

X  S.D. ความหมาย 

1 การเตรียมการประชาสัมพันธ์ก่อนเข้าอบรม 4.86 0.40 มาก 

2 ความเหมาะสมของสถานที่อบรม 4.87 0.42 มาก 

3 ความเรียบร้อยในส่วนพิธีการต่างๆ 4.79 0.54 มาก 

4 ความเหมาะสมของอาหาร (รสชาติ และปริมาณ) 4.89 0.40 มาก 

5 ระยะเวลาในการอบรม 4.93 0.33 มากที่สุด 

6 ความสามารถในการถ่ายทอดของวิทยากร 4.78 0.60 มาก 

7 ความเหมาะสมของเนื้อหาและกิจกรรมอบรม 4.70 0.62 มาก 

8 ความเหมาะสมของระบบสื่อ โสตทัศนูปกรณ์ 4.63 0.80 มาก 

9 การเดินทางไป – กลับ มีความเรียบร้อยเหมาะสม 4.82 0.58 มาก 

10 ความเหมาะสมของสภาพบรรยากาศโดยรวมของการอบรม 4.72 0.67 มาก 

 

จากตารางข้างต้นพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีความคิดเห็นต่อโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม 
เด็กและเยาวชนปี 2562  ของโรงเรียนแตลศิริวิทยา ในส่วนของระยะเวลาในการอบรมมีความเหมาะสมมาก
ที่สุด คิดเป็นค่าเฉลี่ย 4.93   โดยมีค่าเฉลี่ยมาตรฐานเท่ากับ 0.33  การเตรียมการประชาสัมพันธ์ก่อนเข้าอบรม 
ความเหมาะสมของอาหาร (รสชาติ และปริมาณ) ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่ามีความ
เหมาะสมในระดับมาก คิดเป็นค่าเฉลี่ย 4.86     โดยมีค่าเฉลี่ยมาตรฐานเท่ากับ 0.40     ความเหมาะสมของ
สถานที่อบรม ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่ามีความเหมาะสมในระดับมาก คิดเป็นค่าเฉลี่ย 
4.87   โดยมีค่าเฉลี่ยมาตรฐานเท่ากับ 0.42  ความเรียบร้อยในส่วนพิธีการต่างๆ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่
มีความคิดเห็นว่ามีความเหมาะสมในระดับมาก คิดเป็นค่าเฉลี่ย 4.79  โดยมีค่าเฉลี่ยมาตรฐานเท่ากับ 0.54     
การเดินทางไป – กลับ มีความเรียบร้อยเหมาะสม     ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่ามีความ
เหมาะสมในระดับมาก คิดเป็นค่าเฉลี่ย 4.82  โดยมีค่าเฉลี่ยมาตรฐานเท่ากับ 0.58    ความสามารถ ในการ
ถ่ายทอดของวิทยากร  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่ามีความเหมาะสมในระดับมาก คิดเป็น



ค่าเฉลี่ย 4.78  โดยมีค่าเฉลี่ยมาตรฐานเท่ากับ 0.60    ความเหมาะสมของเนื้อหาและกิจกรรมอบรม ผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่ามีความเหมาะสมในระดับมาก คิดเป็นค่าเฉลี่ย 4.70  โดยมีค่าเฉลี่ย
มาตรฐานเท่ากับ 0.62   ความเหมาะสมของสภาพบรรยากาศโดยรวมของการอบรม   ผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่ามีความเหมาะสมในระดับมาก คิดเป็นค่าเฉลี่ย4.72   โดยมีค่าเฉลี่ยมาตรฐานเท่ากับ 
0.67  ความเหมาะสมของระบบสื่อ โสตทัศนูปกรณ์ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่ามีความ
เหมาะสมในระดับมาก     คิดเป็นค่าเฉลี่ย 4.82  โดยมีค่าเฉลี่ยมาตรฐานเท่ากับ 0.80  ตามล าดับ 

 

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 

 1.  เป็นโครงการที่ดีจึงควรจะให้นักเรียนทุกคนได้เข้ารับการอบรมด้วย 

 2.  ควรมีภาพประกอบการบรรยายในทุกๆหัวข้อหรือตัวอย่างให้ครบถ้วน 

 3.  ควรมีการจัดกิจกรรมที่หนักยิ่งกว่านี้ และมีฐานเยอะๆ 

 4.  ควรมีพระวิทยากรที่ตลกๆ และมีมุขเยอะๆ 

 5.  ให้คุณครูไปเป็นก าลังใจเยอะๆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบประเมิน 
โครงกำร อบรมคุณธรรม จริยธรรม เด็กและเยำวชน ปี2562 
โรงเรียนแตลศิริวิทยำ และ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแตล 

วันที่  12 – 13  มิถุนำยน  2562 
ณ  โรงเรียนแตลศิริวิทยำ  ต ำบลแตล  อ ำเภอศีขรภูมิ  จังหวัดสุรินทร์ 

ล ำดับ รำยกำร 
ระดับควำมพึงพอใจ 

5 4 3 2 1 

1 การเตรียมการประชาสัมพันธ์ก่อนเข้าอบรม 88 10 2 - - 

2 ความเหมาะสมของสถานที่อบรม 90 7 3 - - 

3 ความเรียบร้อยในส่วนพิธีการต่างๆ 85 9 6 - - 

4 ความเหมาะสมของอาหาร (รสชาติ และปริมาณ) 92 5 3 - - 

5 ระยะเวลาในการอบรม 95 3 2 - - 

6 ความสามารถในการถ่ายทอดของวิทยากร 85 10 3 2 - 

7 ความเหมาะสมของเนื้อหาและกิจกรรมอบรม 82 9 6 3 - 

8 ความเหมาะสมของระบบสื่อ โสตทัศนูปกรณ์ 78 12 5 5 - 

9 การเดินทางไป – กลับ มีความเรียบร้อย 89 6 3 2 - 

10 ความเหมาะสมของสภาพบรรยากาศโดยรวมของการอบรม 82 10 6 2 - 

ระดับคุณภำพ 

  5  หมายถึง  มีความคิดเห็นว่าด าเนินการได้ ดีมาก 

  4  หมายถึง  มีความคิดเห็นว่าด าเนินการได้ ดี 

  3  หมายถึง  มีความคิดเห็นว่าด าเนินการได้ ปานกลาง 

  2  หมายถึง  มีความคิดเห็นว่าด าเนินการได้ น้อย 

  1  หมายถึง  มีความคิดเห็นว่าด าเนินการได้ น้อยที่สุด 

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 

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

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

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



สรุปผลกำรประเมิน 
โครงกำรอบรมคุณธรรม จริยธรรม เด็กและเยำวชน ปี2562 

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 และ 4       โรงเรียนแตลศิริวิทยำ 
 ณ โรงเรียนแตลศิริวิทยำ   ต ำบลแตล  อ ำเภอศีขรภูมิ  จังหวัดสุรินทร์  

 ระหว่ำงวันที่ 12 –  13  มิถุนำยน  2562   
ผลกำรอบรมปรำกฏผล ดังนี้ 

ล าดับ รายการ 
ระดับความพึงพอใจ 

X  S.D. ความหมาย 

1 การเตรียมการประชาสัมพันธ์ก่อนเข้าอบรม 4.86 0.40 มาก 

2 ความเหมาะสมของสถานที่อบรม 4.87 0.42 มาก 

3 ความเรียบร้อยในส่วนพิธีการต่างๆ 4.79 0.54 มาก 

4 ความเหมาะสมของอาหาร (รสชาติ และปริมาณ) 4.89 0.40 มาก 

5 ระยะเวลาในการอบรม 4.93 0.33 มากที่สุด 

6 ความสามารถในการถ่ายทอดของวิทยากร 4.78 0.60 มาก 

7 ความเหมาะสมของเนื้อหาและกิจกรรมอบรม 4.70 0.62 มาก 

8 ความเหมาะสมของระบบสื่อ โสตทัศนูปกรณ์ 4.63 0.80 มาก 

9 การเดินทางไป – กลับ มีความเรียบร้อยเหมาะสม 4.82 0.58 มาก 

10 ความเหมาะสมของสภาพบรรยากาศโดยรวมของการอบรม 4.72 0.67 มาก 

 

จากตารางข้างต้นพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีความคิดเห็นต่อโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม 
ต้านยาเสพติด น าชีวิตให้เป็นสุขของโรงเรียนแตลศิริวิทยา ในส่วนของระยะเวลาในการอบรมมีความเหมาะสม
มากที่สุด คิดเป็นค่าเฉลี่ย 4.93   โดยมีค่าเฉลี่ยมาตรฐานเท่ากับ 0.33  การเตรียมการประชาสัมพันธ์ก่อนเข้า
อบรม ความเหมาะสมของอาหาร (รสชาติ และปริมาณ) ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่ามีความ
เหมาะสมในระดับมาก คิดเป็นค่าเฉลี่ย 4.86     โดยมีค่าเฉลี่ยมาตรฐานเท่ากับ 0.40     ความเหมาะสมของ
สถานที่อบรม ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่ามีความเหมาะสมในระดับมาก คิดเป็นค่าเฉลี่ย 
4.87   โดยมีค่าเฉลี่ยมาตรฐานเท่ากับ 0.42  ความเรียบร้อยในส่วนพิธีการต่างๆ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่
มีความคิดเห็นว่า    มีความเหมาะสมในระดับมาก คิดเป็นค่าเฉลี่ย 4.79  โดยมีค่าเฉลี่ยมาตรฐานเท่ากับ 0.54     
การเดินทางไป – กลับ มีความเรียบร้อยเหมาะสม     ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่า     มี



ความเหมาะสมในระดับมาก คิดเป็นค่าเฉลี่ย 4.82  โดยมีค่าเฉลี่ยมาตรฐานเท่ากับ 0.58    ความสามารถ ใน
การถ่ายทอดของวิทยากร  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่า 

มีความเหมาะสมในระดับมาก คิดเป็นค่าเฉลี่ย 4.78  โดยมีค่าเฉลี่ยมาตรฐานเท่ากับ 0.60    ความเหมาะสม
ของเนื้อหาและกิจกรรมอบรม ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่ามีความเหมาะสมในระดับมาก 
คิดเป็นค่าเฉลี่ย 4.70  โดยมีค่าเฉลี่ยมาตรฐานเท่ากับ 0.62   ความเหมาะสมของสภาพบรรยากาศโดยรวมของ
การอบรม   ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่ามีความเหมาะสมในระดับมาก คิดเป็นค่าเฉลี่ย4.72   
โดยมีค่าเฉลี่ยมาตรฐานเท่ากับ 0.67  ความเหมาะสมของระบบสื่อ โสตทัศนูปกรณ์ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วน
ใหญ่มีความคิดเห็นว่ามีความเหมาะสมในระดับมาก     คิดเป็นค่าเฉลี่ย 4.82  โดยมีค่าเฉลี่ยมาตรฐานเท่ากับ 
0.80  ตามล าดับ 

 

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 

 1.  เป็นโครงการที่ดีจึงควรจะให้นักเรียนทุกคนได้เข้ารับการอบรมด้วย 

 2.  ควรมีภาพประกอบการบรรยายในทุกๆหัวข้อหรือตัวอย่างให้ครบถ้วน 

 3.  ควรมีการจัดกิจกรรมที่หนักยิ่งกว่านี้ และมีฐานเยอะๆ 

 4.  ควรมีพระวิทยากรที่ตลกๆ และมีมุขเยอะๆ 

 5.  ให้คุณครูไปเป็นก าลังใจเยอะๆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบประเมิน 
โครงกำร อบรมคุณธรรม จริยธรรม เด็กและเยำวชน ปี2562 
โรงเรียนแตลศิริวิทยำ และ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแตล 

วันที่  12 – 13  มิถุนำยน  2562 
ณ  โรงเรียนแตลศิริวิทยำ  ต ำบลแตล  อ ำเภอศีขรภูมิ  จังหวัดสุรินทร์ 

ล ำดับ รำยกำร 
ระดับควำมพึงพอใจ 

5 4 3 2 1 

1 การเตรียมการประชาสัมพันธ์ก่อนเข้าอบรม      

2 ความเหมาะสมของสถานที่อบรม      

3 ความเรียบร้อยในส่วนพิธีการต่างๆ      

4 ความเหมาะสมของอาหาร (รสชาติ และปริมาณ)      

5 ระยะเวลาในการอบรม      

6 ความสามารถในการถ่ายทอดของวิทยากร      

7 ความเหมาะสมของเนื้อหาและกิจกรรมอบรม      

8 ความเหมาะสมของระบบสื่อ โสตทัศนูปกรณ์      

9 การเดินทางไป – กลับ มีความเรียบร้อย      

10 ความเหมาะสมของสภาพบรรยากาศโดยรวมของการอบรม      

 

ระดับคุณภำพ 

  5  หมายถึง  มีความคิดเห็นว่าด าเนินการได้ ดีมาก 

  4  หมายถึง  มีความคิดเห็นว่าด าเนินการได้ ดี 

  3  หมายถึง  มีความคิดเห็นว่าด าเนินการได้ ปานกลาง 

  2  หมายถึง  มีความคิดเห็นว่าด าเนินการได้ น้อย 

  1  หมายถึง  มีความคิดเห็นว่าด าเนินการได้ น้อยที่สุด 

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 

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

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



 

 

                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 



                                               

 

 

 

 

 

   

นายกครรชิต  หนุนชู  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแตล        นางจารุวรรณ  บุญโต      ผู้อ านวยการโรงเรียนแตลศริิวิทยา 

         ประธานเปิดงานโครงการอบรมฯ                                               กล่าวรายงานการจัดโครงการ 

 

 

        พิธีมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ๔ เป็นศิษย์พระอาจารย์ 

 

ประมวลภาพกิจกรรมอบรม 

คุณธรรมฯ เด็กและเยาวชนปี ๒๕๖๒ 



กิจกรรมลงทะเบียนของนักเรียนชั้น ม.๑ และ ม. ๔ ก่อนเข้าอบรมฯ 

 

 

 

 



 

 

 

กิจกรรมนั่งสมาธิ 

 

 



 

 

 

กิจกรรมการเดินจงกรม 

 



 

 

 

กิจกรรมสร้างความสามคัค ี

 

 



 

 

กิจกรรมการสร้างความสมัพนัธ์กนัในหมูค่ณะ 

 

 



 

กิจกรรมมอบความรักให้กนั 

 

 



 

 

กิจกรรมการรับประทานอาหาร 

 

 



 

 

กิจกรรมผอ่นคลายสมาธิ 

 

 



 

 

กิจกรรมสวดมนต์ท าวตัรเช้า 

 

 



 

 

กิจกรรมการบิณฑบาต 

 

 



 

 

กิจกรรมการสร้างความอดทน 

 

 



 

 

กิจกรรมบิณฑบาตหวัใจ 

 

 



 

 

กิจกรรมนนัทนาการ 

 

 

 

 


