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หลักการและเหตุผล 
โรงเรียนจะส่วนส าคัญในการที่จะช่วยที่ท าให้เด็กและเยาวชนมีความรู้ด้านวิชาการที่ควบคู่ไปกับการมี

คุณธรรมจริยธรรม ซึ่งโรงเรียนโดยคณะผู้บริหาร และคณะครูได้มีการปลูกฝังสิ่งเหล่าน้ีให้กับนักเรียนโดย
วิธีการสอดแทรกเข้าในเนื้อหาสาระวิชาต่างๆ ในรูปแบบการด าเนินกิจกรรมของโรงเรียนที่ได้ด าเนินการเพื่อ
เป็นการตอบสนองความต้องการของผู้เรียน มีการด าเนินด้วยวิธีการต่างๆ เพื่อสอนให้นักเรียนมีคุณธรรม
จริยธรรม ควบคู่ไปกับความเป็นเลิศทางวิชาการ ส่งเสริมให้นักเรียนมีความกตัญญูกตเวทีต่อครูผู้สอนและ
สถานศึกษา 

ดังนั้นเพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงออกซึ่งความรักความผูกพัน ความปรารถนาดีต่อกัน และ
ความกตัญญูกตเวทีต่อสถานศึกษาและครูผู้สอน ซึ่งจะส่งผลดีต่อนักเรียน เพื่อให้เกิดผลดังกล่าวจึงได้จัด
โครงการนี้ข้ึน 
 

 วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อให้นักเรียนได้แสดงออกซึ่งความรัก ความผูกพันระหว่างเพื่อนและแสดงออกด้าน

ความกตัญญูกตเวทีต่อครู 
2. เพื่อปลูกฝังจิตส านึกที่ดีในการสร้างความรัก ความผูกพัน ระหว่างเพื่อน ครูและสถาบัน 

3. เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนที่นักเรียนจะจบการศึกษา 
 

งบประมาณท่ีใช้ด าเนินการ 
1. โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล   จ านวน  27,000บาท  
2. โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองทุ่งสง จ านวน  30,000 บาท  
3. โรงเรียนเทศบาลบ้านนาเหนือ   จ านวน  10,000 บาท  
4. โรงเรียนกีฬาเทศบาลเมืองทุ่งสง  จ านวน    5,000 บาท  

รวมท้ังสิ้น    จ านวน   72,000 บาท  
 
ระยะเวลาด าเนินงาน 

1. โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล  วันที่ 12 มีนาคม 2556 
2. โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองทุ่งสงวันที่ 21-22 และ 28 กุมภาพันธ์ 2556  
3. โรงเรียนเทศบาลบ้านนาเหนือ  วันที่ 8 มีนาคม  2556   
4. โรงเรียนกีฬาเทศบาลเมืองทุ่งสง วันที่ 8 มีนาคม  2556  

 
สถานท่ีด าเนินงาน 

1. โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล   
2. โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองทุ่งสง  อ าเภอปากพะยูน  จังหวัดพัทลุงและโรงเรียน

มัธยมศึกษาเทศบาลเมืองทุ่งสง 

 

19. โครงการปัจฉิมนิเทศ  
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3. อาคารเอนกประสงค์โรงเรียนเทศบาลบ้านนาเหนือ 
 

วิธีด าเนินงาน 
1. ประชุมวางแผนการจัดกิจกรรม 
2. น าเสนอโครงการพิจารณา ตรวจสอบ อนุมัติโครงการ 
3. ด าเนินการกิจกรรม 

- น านักเรียนศึกษาปัจฉิมนอกสถานที่ 
- กิจกรรมอ าลา 

4. ด าเนินการเรียบร้อย 
 

ผลการด าเนินงาน 
1.  โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล   
โครงการปัจฉิม เป็นที่โครงการที่จัดให้นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 จ านวน 237 คน      

ณ โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล ปีการศึกษา 2555 มีความผูกพันต่อคุณครูและสถานศึกษา และยังสร้าง
ความประทับใจ และเสริมสร้างก าลังใจที่ไปจะสอบเพื่อเรียนต่อในสถานศึกษาที่สูงข้ึน 

 แบบสรุปการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนท่ีเข้าร่วมโครงการ 

ข้อ รายการประเมิน  S.D. 
ระดับความ
พึงพอใจ 

1 วัน เวลา การจัดกิจกรรม 4.93 0.26 ดีมาก 
2 รายการข้ันตอนการปฏิบัติกิจกรรม 4.94 0.24 ดีมาก 
3 สถานที่จัดกิจกรรมเหมาะสม 4.32 0.82 มาก 
4 พิธีการต่างๆ มีความเหมาะสม 4.38 0.76 มาก 
5 ความร่วมมือของคณะครู นักเรียน และผู้ปกครอง 4.81 0.39 ดีมาก 
6 การต้อนรับแขกผู้มีเกียรติ ผู้ปกครองนักเรียน 3.42 1.08 มาก 
7 อาหาร เครื่องดื่ม 4.38 0.49 มาก 
8 บรรยากาศ ความสวยงามของการจัดงาน 3.77 0.65 มาก 
9 การลงทะเบียนต้อนรับผู้ปกครอง 4.80 0.40 ดีมาก 

10 ควรจัดให้มีกิจกรรมดังกล่าวต่อไป 4.93 0.25 ดีมาก 
รวม 4.47 0.53 มาก 

 

อภิปรายผล 
 โดยภาพรวม นักเรียนมีความพึงพอใจต่อกิจกรรมโครงการมีค่าเฉลี่ย 4.47 อยู่ในระดับมาก สามารถ
เรียงได้ 3 ระดับ ดังนี้ 
 อันดับ 1 รายการข้ันตอนการปฏิบัติกิจกรรม ค่าเฉลี่ย 4.94 อยู่ในระดับดีมาก 
 อันดับ 2 ควรจัดให้มีกิจกรรมดังกล่าวต่อไปและ วัน เวลา การจัดกิจกรรม ค่าเฉลี่ย 4.93 อยู่ในระดับ
ดีมาก 
 อันดับ 3 ความร่วมมือของคณะครู นักเรียน และผู้ปกครอง ค่าเฉลี่ย 4.81 อยู่ในระดับดีมาก 
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2. โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองทุ่งสง 
- จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๓ วันที่ ๒๑-๒๒ ณ อ าเภอปากพ ะยูน 

จังหวัดพัทลุง และวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ท าพิธีผูกข้อมือนักเรียนที่จบการศึกษาที่โรงเรียนมัธยมศึกษา
เทศบาล 

- ผลการด าเนินการ นักเรียนได้แสดงออกซึ่งความรัก ความกตัญญูต่อครูและความผูกพันต่อ
เพื่อน 

3. โรงเรียนเทศบาลบ้านนาเหนือ 
- จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ วันอ าลานักเรียน ระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปี

ที่ 3  ในวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๖ ณ โรงเรียนเทศบาลบ้านนาเหนือ 
- ผลการด าเนินการ นักเรียนมีความรัก ความผูกพันต่อกันหลังจากส าเร็จการศึกษา มี

ความรู้สึกที่ดี ต่อเพื่อน ครูและสถานศึกษา ได้แสดงออกซึ่งความกตัญญูกตเวทีต่อครู 
4. โรงเรียนกีฬาเทศบาลเมืองทุ่งสง 
- จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศวันอ าลานักเรียน ระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่

3นักเรียน วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๖ ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนเทศบาลบ้านนาเหนือ 
- ผลการด าเนินการ นักเรียนมีความรัก ความผูกพันต่อกันหลังจากส าเร็จการศึกษา 

นักเรียนมีความรู้สึกที่ดี ต่อเพื่อน ครูและสถานศึกษา นักเรียนได้แสดงออกซึ่งความกตัญญูกตเวทีต่อครู 
 

  
ประมวลภาพ 
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