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บทที ่ 3 
วธิีด าเนินการวจิัย 

 
 การวิจยัการพฒันาคุณลักษณะความเป็นคนดีของนักเรียน โดยใช้  “กิจกรรมสร้างสรรค์ 5 
ลกัษณะ” โรงเรียนตะเครียะวทิยาคม  ผูว้จิยัไดใ้ชก้ระบวนการวจิยัและพฒันา โดยดาํเนินการตามลาํดบั ดงัน้ี 
 
การก าหนดขั้นตอนการวจัิย 
 ผูว้จิยัไดก้าํหนดขั้นตอนการวจิยัเป็น 3 ระยะ 7 ขั้นตอน ปรากฏรายละเอียดดงัแผนภาพ 4 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ขั้นตอนและวธีิด าเนินการ 

ระยะที ่1 
การวเิคราะห์ ปัญหาความ

ตอ้งการและความจาํเป็นใน
การพฒันา 

 

ขั้นตอนที ่1 การวเิคราะห์สภาพปัญหาความตอ้งการและ      
ความจาํเป็นในพฒันา 
ขั้นตอนที ่2 การกาํหนดปัญหาในการวจิยั 
ขั้นตอนที ่3 การกาํหนดกรอบกิจกรรมในการวจิยัการพฒันา
คุณลกัษณะความเป็นคนดีของนกัเรียน 

ระยะที ่2 
การดาํเนินการวจิยัการพฒันา
คุณลกัษณะความเป็นคนดี
ของนกัเรียน 

 

ขั้นตอนที ่4 ดาํเนินการวจิยัการพฒันาคุณลกัษณะความเป็นคนดีของ
นกัเรียน 5 ประการ ไดแ้ก่ ซ่ือสตัย ์จิตอาสา ความพอเพียง ความ
รับผิดชอบ และ มีวนิยั ตามกรอบกิจกรรมสร้างสรรค ์5 ลกัษณะ ไดแ้ก่ 
     1) ส่ือสาร สร้างความเขา้ใจ 
     2) สร้างการมีส่วนร่วม 
     3) สอบถามติดตาม 
     4) เสริมแรงเชิงบวก สร้างขวญักาํลงัใจ   
     5) สร้างและขยายเครือข่ายการพฒันาคุณลกัษณะความเป็นคนดี 
 
 

 

ระยะที ่3 
การประเมินผลการวจิยัการ
พฒันาคุณลกัษณะความเป็น
คนดีของนกัเรียน 

 

ขั้นตอนที ่5 ประเมินผลการวจิยัการพฒันาคุณลกัษณะความเป็นคนดี
ของนกัเรียน 
ขั้นตอนที ่6 วเิคราะห์ผลการประเมิน  
ขั้นตอนที ่7 การสรุปรายงานผลและเผยแพร่ผลงาน 
 

ขั้นตอนการวจิัย 

แผนภาพ 4 ขั้นตอนการวิจยัการพฒันาคุณลกัษณะความเป็นคนดีของนกัเรียน โดยใช ้ “กิจกรรม
สร้างสรรค ์5 ลกัษณะ” โรงเรียนตะเครียะวทิยาคม  
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 ขั้นตอนและวธีิด าเนินการ 
 ระยะที ่1 การวเิคราะห์ปัญหา ความต้องการและความจ าเป็นในการพฒันา(ขั้นตอนที ่1-3) 
 ขั้นตอนที ่1 การวเิคราะห์สภาพปัญหา ความต้องการและความจ าเป็นในการพฒันา 
 การวิเคราะห์สภาพปัญหา ความตอ้งการและความจาํเป็นในการพฒันา ผูว้ิจยัไดด้าํเนินการ
ดงัน้ี 

1.1 ศึกษาภูมิหลงัและส ารวจสภาพจริง 
1.1.1 ขอ้มูลทัว่ไป 
ช่ือสถานศึกษา โรงเรียนตะเครียะวทิยาคม (Takriewittayakom) ตั้งอยูเ่ลขท่ี  

260 หมู่ท่ี 5 ตาํบลตะเครียะ อาํเภอระโนด จงัหวดัสงขลา  รหสัไปรษณีย ์90140  โทรศพัท ์0-7431-
8477 โทรสาร 0-7431-8477  เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก จดัการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ และ
ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย (ม.1-ม.6) มีเขตพื้นท่ีบริการ 2 ตาํบล 11 หมู่บา้น ไดแ้ก่ หมู่ท่ี 1-5 ตาํบล
ตะเครียะ อาํเภอระโนด จงัหวดัสงขลา และ หมู่ท่ี 1-6 ตาํบลบา้นขาว อาํเภอระโนด จงัหวดัสงขลา 

1.1.2 ประวติัโรงเรียนโดยยอ่ 
โรงเรียนตะเครียะวทิยาคม (Takriewittayakom) ตั้งอยูเ่ลขท่ี 260  หมู่ท่ี 5 ตาํบล 

ตะเครียะ อาํเภอระโนด จงัหวดัสงขลา มีเน้ือท่ี 51 ไร่ 2 งาน 83  ตารางวา สังกดัสํานกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 (สงขลา -สตูล) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ เปิดทาํการสอนคร้ังแรกเม่ือวนัท่ี 1 มิถุนายน 2519 ในระดบัชั้นมธัยมศึกษา
ตอนต้น และเปิดสอนในระดับมธัยมศึกษาตอนปลาย เม่ือปีการศึกษา 2540 ในแผนการเรียน
วทิยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ จาํนวน 1 หอ้งเรียน และเปิดแผนการเรียนภาษาไทย – สังคมศึกษา ในปี
การศึกษา 2556 จาํนวน 1ห้องเรียน และสําหรับปีการศึกษา 2559 มีนกัเรียนจาํนวน 149 คน โดย
แยกเป็นนกัเรียนมธัยมศึกษาตอนตน้ จาํนวน 86 คน นกัเรียนมธัยมศึกษาตอนปลาย จาํนวน 63 คน
มีขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รวม 20 คน ประกอบดว้ย ผูบ้ริหาร 1 คน ขา้ราชการครู 
14 คน และครูอตัราจ้าง จาํนวน 3 คน และลูกจา้งประจาํตาํแหน่งช่างไมร้ะดบั 4 จาํนวน 1 คน 
ลูกจ้างตาํแหน่งนักการภารโรง จาํนวน 1 คน(โรงเรียนตะเครียะวิทยาคม. 2558 : 8) สําหรับปี
การศึกษา 2560   มีนกัเรียนจาํนวน 153 คน โดยแยกเป็นนกัเรียนมธัยมศึกษาตอนตน้ จาํนวน 94 คน 
นกัเรียนมธัยมศึกษาตอนปลาย จาํนวน 59 คนมีขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รวม 17 คน 
ประกอบด้วย ผู ้บริหาร 1 คน ข้าราชการครู 13 คน และครูอัตราจ้าง จํานวน  2  คน  และ
ลูกจา้งประจาํตาํแหน่งช่างไมร้ะดบั 4  จาํนวน 1 คน(โรงเรียนตะเครียะวทิยาคม. 2559 : 8) 
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1.1.3 สภาพทัว่ไปของชุมชน 
โรงเรียนตะเครียะวิทยาคม  อยูห่่างจากอาํเภอระโนด ประมาณ 15 กิโลเมตร และห่าง 

จากจงัหวดัสงขลา ประมาณ 90 กิโลเมตร ตั้งอยู่ในท่ีลุ่มซ่ึงอดีตเป็นท่ีนา สภาพของดินเป็นดิน
เหนียว การคมนาคมตอนเปิดโรงเรียนใหม่ๆ ยงัไม่สะดวก เพราะถนนเป็นถนนดิน ในฤดูฝนใชง้าน
ไม่ได้ตอ้งใช้การคมนาคมทางนํ้ าตามลาํคลองตะเครียะ แต่ในปัจจุบนัการคมนาคมสะดวกข้ึน มี
ถนนลาดยางผ่านหน้าโรงเรียน เป็นถนน ร.พ.ช.  มีการใช้รถจกัรยาน จกัรยานยนต์ และรถยนต ์ 
การเดินทางและการขนส่งจึงสะดวกมากข้ึน  ประชากรส่วนใหญ่นบัถือศาสนาพุธ  ประกอบอาชีพ
หลกัคือเกษตรกรรม ไดแ้ก่การทาํนา ปลูกผกั เล้ียงสัตว ์ และรับจา้งทัว่ไป  คนในชุมชนมีวิถีชีวิต
ความเป็นอยูอ่ยา่งเรียบง่าย 

1.1.4 สภาพปัจจุบนัโรงเรียนตะเครียะวทิยาคม 
โรงเรียนตะเครียะวิทยาคม ปัจจุบนั (ปีการศึกษา 2560)   มีนกัเรียนจาํนวน 153 คน โดย 

แยกเป็นนกัเรียนมธัยมศึกษาตอนตน้ จาํนวน 94 คน นกัเรียนมธัยมศึกษาตอนปลาย จาํนวน 59 คนมี
ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รวม 17 คน ประกอบดว้ย ผูบ้ริหาร 1 คน ขา้ราชการครู 13 คน 
และครูอตัราจา้ง จาํนวน  2  คน  และลูกจา้งประจาํตาํแหน่งช่างไมร้ะดบั 4  จาํนวน 1 คน(โรงเรียน
ตะเครียะวิทยาคม. 2559 : 8)  โดยผูว้ิจยัได้รับมอบหมายตามคาํสั่งสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มธัยมศึกษา เขต 16 (สงขลา-สตูล) ให้ไปปฏิบติัหน้าท่ีในตาํแหน่งผูอ้าํนวยการโรงเรียนตะเครียะ
วิทยาคม ตั้งแต่วนัท่ี 1ธันวาคม 2557 ในช่วงระยะเวลาดงักล่าวไดเ้ร่ิมขบัเคล่ือนโรงเรียนคุณธรรม 
เพื่อสร้างความเป็นคนดีให้นกัเรียนอย่างจริงจงั โดยการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย  เร่ิมจากการศึกษาภูมิ
หลงัและสํารวจสภาพจริง พบว่านกัเรียนโรงเรียนตะเครียะวิทยาคมยงัมีพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค์
อีกหลายดา้นท่ีสามารถปรับเปล่ียนและพฒันาได ้ จากสภาพจริงและผลจากการสรุปรายงานของ
งานระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน พบว่านกัเรียนมาจากสภาพพื้นฐานครอบครัวท่ีค่อนขา้งยากจน 
พอ่แม่หยา่ร้างหรือตอ้งทาํงานรับจา้งท่ีอ่ืน จึงตอ้งพกัอาศยัอยูก่บัปู่ ยา่ตายายท่ีมีอายุมาก การดูแลเอา
ใจใส่ดา้นพฤติกรรมและการเรียนจึงไม่ดีเท่าท่ีควร ทาํให้เกิดปัญหาดา้นพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค ์
เช่น  การมาสาย ขาดเรียนหนีเรียน ปัญหาดา้นการใส่ใจการเรียน ขาดความรับผิดชอบ ผลการเรียน
ค่อนข้างตํ่า ปัญหาการมั่วสุมข้องเก่ียวกับสารเสพติด เป็นต้น จากการรายงานข้อมูลนักเรียน
รายบุคคล งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนตะเครียะวิทยาคม ปีการศึกษา 2558 ซ่ึงมี
นกัเรียนทั้งหมด 158 คน พบวา่ มีนกัเรียนบางกลุ่มท่ีมีพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค ์ซ่ึงเป็นพฤติกรรม
ท่ีไม่รุนแรง ไดแ้ก่ มาโรงเรียนสายโดยภาพรวมเฉล่ีย 6 คน คิดเป็นร้อยละ 3.8 โดดเรียน/หนีเรียน/
ไม่เขา้ห้องเรียนหรือไม่เขา้ร่วมกิจกรรมท่ีโรงเรียนจดัเพื่อแกปั้ญหาและส่งเสริมส่ิงท่ีดีงาม หรือเขา้
ร่วมกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อโรงเรียน ชุมชน และสังคม รวมเฉล่ีย  21 คน คิดเป็นร้อยละ13.29 
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หลบหลีกไม่เขา้แถวตอนเชา้ เฉล่ีย 9 คน คิด เป็นร้อยละ 5.67 ไม่เขา้แถวนัง่สมาธิตอนเท่ียง เฉล่ีย 13 
คน คิดเป็นร้อยละ 8.23 แต่งกายไม่เรียบร้อย/ผิดระเบียบของโรงเรียน เฉล่ีย 32 คน คิดเป็นร้อยละ 
20.25  ผมยาว/ทรงผมผิดระเบียบและขอ้ตกลงของโรงเรียน เฉล่ีย 25 คน คิดเป็นร้อยละ 15.82 
แต่งหน้าทาปาก/ใชเ้คร่ืองสําอาง เฉล่ีย 7 คน คิดเป็นร้อยละ 4.43 และแสดงกิริยาวาจาไม่สุภาพ/
กา้วร้าว  เฉล่ีย 5 คน คิดเป็นร้อยละ 3.16 และยงัมีพฤติกรรมท่ีพบบ่อย ๆ แต่ไม่มากนกัและไม่ไดซ้ํ้ า
คนเดิม ๆ  เช่น การปฏิบติัตนโดยไม่ไดค้าํนึงถึงความถูกตอ้งละอายและเกรงกลวัต่อการกระทาํผิด 
การเอาส่ิงของหรือช้ินงานของคนอ่ืนมาเป็นของตนเอง ใช้ชีวิตอยา่งประมาทสุรุ่ยสุร่ายไม่อดออม
เท่าท่ีควร กล่าวโดยรวมๆนกัเรียนกลุ่มน้ีไม่สามารถเลือกปฏิบติัในส่ิงท่ีถูกตอ้งและปฏิเสธในส่ิงท่ี
ไม่ถูกตอ้งได ้และมกัไม่ปฏิบติัตามกฎกติกา กฎเกณฑ ์ระเบียบ ขอ้บงัคบั คาํมัน่สัญญาหรือขอ้ตกลง
ของโรงเรียน ครอบครัว และสังคม และจะหลีกเล่ียงการให้ขอ้มูลท่ีถูกต้องและเป็นความจริง   
นอกจากน้ียงัมีนกัเรียนท่ีมีพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ท่ีค่อนขา้งรุนแรงและส่งผลกระทบต่อตนเอง 
เพื่อน โรงเรียน และชุมชนไดแ้ก่ ยุง่เก่ียวกบัสารเสพติด (ยาบา้/นํ้ ากระท่อม) เฉล่ีย 7 คน คิดเป็นร้อย
ละ 4.43 สูบบุหร่ีในโรงเรียน เฉล่ีย 12 คน คิดเป็นร้อยละ 7.59  ทะเลาะวิวาท (ภายใน/ภายนอก
สถานศึกษา) เฉล่ีย 8 คน คิดเป็นร้อยละ 5.06  ทาํลายทรัพยสิ์นและส่ิงแวดลอ้มของโรงเรียน เฉล่ีย 4 
คน คิดเป็นร้อยละ 2.53 ขบัข่ีรถจกัรยานยนตไ์ม่สวมหมวกกนัน็อค เฉล่ีย 24 คน  คิดเป็นร้อยละ 15.19 
(โรงเรียนตะเครียะวทิยาคม. 2558 : 21) 
 จากขอ้มูลดงักล่าว แสดงให้เห็นว่านักเรียนโรงเรียนตะเครียะวิทยาคม ซ่ึงถือเป็น
เยาวชนของชาติยงัมีพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค์ ไม่เห็นคุณค่าของตนเองและขาดจิตสํานึกในการ
เป็นคนดี มีคุณธรรมไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พุทธศกัราช  2552 
แก้ไขเพิ่มเติม จึงจําเป็นท่ียงัต้องได้รับการดูแล ส่งเสริมและพฒันาพฤติกรรมท่ีพึงประสงค ์
พฤติกรรมบ่งช้ีเชิงบวก หรือพฤติกรรมความเป็นคนดี เพื่อการมีความรู้ คู่ คุณธรรม ตามนัย
พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พุทธศกัราช 2552 แกไ้ขเพิ่มเติม  ท่ีมุ่งเนน้พฒันาคนไทยให้เป็น
มนุษยท่ี์สมบูรณ์ทั้งดา้นร่างกาย จิตใจ สติปัญญา มีความรู้และคุณธรรมจริยธรรมในการดาํรงชีวิต
สามารถอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีความสุข  
 1.2 ส่งเสริมผู้มีส่วนเกีย่วข้องสะท้อนปัญหาความต้องการจ าเป็น 
  ผูว้จิยัในฐานะผูบ้ริหารโรงเรียนตะเครียะวิทยาคม ตระหนกัถึงสําคญัในการส่งเสริม
และพฒันาพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ พฤติกรรมบ่งช้ีเชิงบวก หรือพฤติกรรมความเป็นคนดี เพื่อการมี
ความรู้คู่คุณธรรม จึงไดด้าํเนินการจดัประชุมระดมความคิดร่วมแลกเปล่ียนเรียนรู้จากคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผูน้าํชุมชน ผูป้กครอง เครือข่ายชุมชน รวมทั้งคณะครูและตวัแทนนักเรียน 
เพื่อสะทอ้นสภาพปัญหานักเรียนโรงเรียนตะเครียะวิทยาคม และแนวทางแก้ไข ผูร่้วมประชุมมี
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ความเห็นตรงกนัว่าโรงเรียนตะเครียะวิทยาคม ยงัมีนักเรียนจาํนวนหน่ึง มีนักเรียนบางกลุ่มท่ีมี
พฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค์ ซ่ึงมีทั้งพฤติกรรมท่ีไม่รุนแรง และพฤติกรรมท่ีค่อนขา้งรุนแรง  เช่น  
มาโรงเรียนสาย โดดเรียน/หนีเรียน/ไม่เขา้ห้องเรียนเฉล่ียหรือไม่เขา้ร่วมกิจกรรมท่ีโรงเรียนจดัเพื่อ
แก้ปัญหาและส่งเสริมส่ิงท่ีดีงาม หรือเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อโรงเรียน ชุมชน และ
สังคม หลบหลีกไม่เขา้แถวตอนเช้า ไม่เขา้แถวไม่นั่งสมาธิตอนเท่ียง แต่งกายไม่เรียบร้อย/ผิด
ระเบียบของโรงเรียน ผมยาว/ทรงผมผิดระเบียบและขอ้ตกลงของโรงเรียน แต่งหน้าทาปาก/ใช้
เคร่ืองสาํอาง และแสดงกิริยาวาจาไม่สุภาพ/กา้วร้าว  ยุง่เก่ียวกบัสารเสพติด (ยาบา้/นํ้ ากระท่อม) สูบ
บุหร่ีในโรงเรียน ทะเลาะววิาท ทาํลายทรัพยสิ์นของโรงเรียน นอกจากน้ียงัมีพฤติกรรมท่ีพบบ่อย ๆ
แต่ไม่มากนกัและไม่ไดซ้ํ้ าคนเดิม ๆ  เช่น การปฏิบติัตนโดยไม่ไดค้าํนึงถึงความถูกตอ้งละอายและ
เกรงกลวัต่อการกระทาํผิด การเอาส่ิงของหรือช้ินงานของคนอ่ืนมาเป็นของตนเอง ใช้ชีวิตอย่าง
ประมาท สุรุ่ยสุร่าย ไม่อดออมเท่าท่ีควร และมกัไม่ปฏิบติัตามกฎกติกา กฎเกณฑ์ ระเบียบ ขอ้บงัคบั 
คาํมัน่สัญญาหรือข้อตกลงของโรงเรียน ครอบครัว และสังคม และจะหลีกเล่ียงการให้ข้อมูลท่ี
ถูกตอ้งและเป็นความจริง เป็นตน้ ซ่ึงโรงเรียนตะเครียะวิทยาคมควรจะหาวิธีการหรือแนวทางเพื่อ
ปลูกจิตสํานึก และพฒันาคุณธรรมจริยธรรม หรือคุณลกัษณะความเป็นคนดีให้เกิดข้ึนกบันกัเรียน
เพื่อไดเ้ป็นกาํลงัท่ีสาํคญัของชุมชนและประเทศชาติต่อไป 
 
 ขั้นตอนที ่2 ก าหนดปัญหาในการวจัิย 
 ผูว้ิจยัจึงได้วางแผนการพฒันาคุณลักษณะความเป็นคนดีของนักเรียน โดยศึกษา
คน้ควา้หลกัการ แนวคิด ทฤษฎี ตลอดจนงานวิจยัต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งในการพฒันาและเสริมสร้างลกัษณะ
ความเป็นคนดี ได้แก่ รูปแบบการส่งเสริมเด็กว ัยเ รียนให้เป็นคนดีเก่งและสุขท่ีพัฒนาข้ึน
ประกอบดว้ย 4 ขั้นตอน คือ (1) การสร้างความเขา้ใจ (2) การศึกษาสถานการณ์ (3) การกาํหนด
แผนปฏิบติัการลงมือปฏิบติัและการสะทอ้นผลการปฏิบติั(4)การประเมินผลและในกระบวนการ
กาํหนดแผนปฏิบติัการลงมือปฏิบติัและการสะทอ้นผลการปฏิบติั(ศิริวรรณ  พิริยคุณธร และคณะ.
2559 : 166) แนวทางการสร้างคนดีให้บา้นเมืองของศูนยโ์รงเรียนคุณธรรม  มูลนิธิยุวสถิรคุณ ซ่ึงได้
กล่าวถึงหลกัการสําคญัของการพฒันาโรงเรียนคุณธรรมไว ้4 ประการ เพื่อมุ่งให้โรงเรียนประสบ
ความสําเร็จและเกิดความย ัง่ยืนในการพฒันาคุณธรรมในโรงเรียน นักเรียนจะเติบโตไปพร้อมกบัมี
อุปนิสัยท่ีดีงามติดตวัไปตลอด ดงัพระราชประสงคข์องพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย
เดช บรมนาถบพิตรท่ีว่า “ช่วยกันสร้างคนดีให้บ้านเมือง” โดยมีหลักการสําคัญดังน้ี 1) เป็น
กระบวนการท่ีตอ้งทาํทั้งโรงเรียน(ผูบ้ริหาร ครู นกัเรียน และผูมี้ส่วนไดเ้สีย)  2) ให้ความสําคญักบัการ
เปล่ียนแปลงพฤติกรรมของนกัเรียนเป็นหลกั 3) โรงเรียนตอ้งทาํอยา่งมีส่วนร่วม และ 4) โรงเรียนตอ้ง
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คุณลกัษณะ
ความเป็น 
คนด ี

ส่ือสารสร้าง
ความเข้าใจ 

สร้างการมี
ส่วนร่วม 

สอบถาม
ตดิตาม 

เสริมแรง      
เชิงบวก 

สร้างและ
ขยาย

เครือข่าย 

ทาํกิจกรรมพฒันาคุณธรรมอยา่งต่อเน่ืองสมํ่าเสมอ และผนวกไวใ้นการเรียนรู้ทุกประเภทของโรงเรียน
(มูลนิธิยุวสถิรคุณ. 2560) ซ่ึงผูว้ิจยัได้นาํหลกัการ แนวคิด ทฤษฎี ตลอดจนงานวิจยัต่าง ๆ เหล่าน้ีมา
บูรณาการและประยุกตใ์ห้สอดคลอดคลอ้งกบับริบทของโรงเรียนโดยเลือกใชกิ้จกรรมท่ีเปิดโอกาสให้
ครู ผูบ้ริหาร นักเรียน และผูมี้ส่วนได้ส่วนเสีย หรือผูเ้ก่ียวข้อง ได้ร่วมดําเนินกิจกรรมควบคู่กับ
นกัเรียน และไดก้าํหนดรูปแบบการพฒันา เป็นแนวทางการพฒันาลกัษณะคุณลกัษณะความเป็นคนดี
ของนกัเรียน โดยใช ้ “กิจกรรมสร้างสรรค ์5 ลกัษณะ” โรงเรียนตะเครียะวทิยาคม  
 
 ขั้นตอนที่ 3 การก าหนดกรอบกิจกรรมในการพัฒนาคุณลักษณะความเป็นคนดีของ
นักเรียน โดยใช้ “กจิกรรมสร้างสรรค์ 5 ลกัษณะ”  
 ในขั้นตอนน้ีผูว้ิจยัไดด้าํเนินการศึกษาหลกัการ  แนวคิด  ทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
พฒันาคุณลกัษณะความเป็นคนดีของนกัเรียน โดยใช ้“กิจกรรมสร้างสรรค ์5 ลกัษณะ”  ดงัแผนภาพ 5 
  

ซ่ือสัตย ์

จิตอาสา 

มีวนิยั 

รับผดิชอบ 

พอเพียง 

แผนภาพ 5 กรอบแนวคิดการวิจยั การพฒันาคุณลกัษณะความเป็นคนดีของนกัเรียนโดยใช้  “กิจกรรม
 สร้างสรรค ์5 ลกัษณะ” โรงเรียนตะเครียะวทิยาคม  
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 ผูว้จิยัไดศึ้กษาแนวคิด และทฤษฎีมาปรับใชใ้นการพฒันาคุณลกัษณะความเป็นคนดี
ของนกัเรียน ซ่ึงไดก้าํหนดรายละเอียดของกิจกรรมในการพฒันาความเป็นคนดีของนกัเรียนโดยใช ้
“กิจกรรมสร้างสรรค์ 5 ลกัษณะ” เป็นกรอบในการขบัเคล่ือน แยกเป็น 2 ปีการศึกษา  ปรากฏ
รายละเอียดดงัแผนภาพ 6-15 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภาพ 6 กรอบกิจกรรมการพฒันาความเป็นคนดีของนักเรียน โดยใช้ “กิจกรรมสร้างสรรค์ 5 
 ลกัษณะ” โรงเรียนตะเครียะวิทยาคม ปีการศึกษา 2559 ดา้นการส่ือสารสร้างความเขา้ใจ 
  

การพฒันาคุณลกัษณะความเป็นคนดีของนักเรียน โดยใช้ “กจิกรรมสร้างสรรค์ 5 ลกัษณะ”  
โรงเรียนตะเครียะวิทยาคม ปีการศึกษา2559 

กจิกรรม 
1. จดัประชุมสร้างความเขา้ใจและความตระหนกั ระหวา่งผูบ้ริหาร ครู 
นกัเรียน ผูป้กครอง คณะกรรมการสถานศึกษา และเครือข่ายชุมชน 
เพื่อสร้างความเขา้ใจและความตระหนกัในกระบวนการพฒันา
คุณลกัษณะความเป็นคนดีของนกัเรียน และการมีส่วนร่วมในการช่วย
สร้างคนดีใหก้บับา้นเมือง  
2. จดัประชุม ระหวา่งผูบ้ริหาร ครู นกัเรียน ผูป้กครองคณะกรรมการ
สถานศึกษา และเครือข่ายชุมชน เพื่อสร้างความเขา้ใจและความ
ตระหนกัในการร่วมกนักาํหนดเป้าหมายการพฒันาความเป็นคนดีของ
นกัเรียน เพื่อนาํไปสู่เป้าหมายเดียวกนัคือ นกัเรียนมีคุณลกัษณะความ
เป็นคนดี ซ่ือสัตย ์จิตอาสา พอพียง รับผดิชอบ และมีวนิยั 
พร้อมร่วมกนักาํหนดพฤติกรรมบ่งช้ีเชิงบวกหรือคุณลกัษณะความ
เป็นคนดีใหน้กัเรียนเพื่อนาํสู่การปฏิบติั 

 

 

การส่ือสาร สร้างความเข้าใจ 

วตัถุประสงค์ 
1.  เพื่อสร้างความเขา้ใจ 
ความตระหนกั  และการมี
ส่วนร่วมในการพฒันา
คุณลกัษณะความเป็นคนดี
ของนกัเรียน  เพื่อช่วยกนั
สร้างคนดีใหบ้า้นเมือง 
2. เพื่อร่วมกาํหนดเป้าหมาย
และ พฤติกรรมบ่งช้ีเชิงบวก
หรือคุณลกัษณะความเป็น
คนดีใหน้กัเรียนโรงเรียน
ตะเครียะวทิยาคม 
 

ผูบ้ริหาร ครู นกัเรียน ผูป้กครอง คณะกรรมการสถานศึกษา  เครือข่ายชุมชน 
ชุมชน 
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แผนภาพ 7 กรอบกิจกรรมการพฒันาความเป็นคนดีของนักเรียน โดยใช้ “กิจกรรมสร้างสรรค์ 5 
 ลกัษณะ” โรงเรียนตะเครียะวิทยาคม  ปีการศึกษา 2559 ดา้นการสร้างการมีส่วนร่วม 

การพฒันาคุณลกัษณะความเป็นคนดีของนักเรียน โดยใช้ “กจิกรรมสร้างสรรค์ 5 ลกัษณะ” 
โรงเรียนตะเครียะวิทยาคม ปีการศึกษา 2559 

สร้างการมีส่วนร่วม 

วตัถุประสงค์ 
1. เพื่อส่งเสริมและเปิด
โอกาสใหผู้เ้ก่ียวขอ้งและผู ้
มีส่วนไดเ้สียทุกคนทุก
กลุ่มร่วมคิดร่วมทาํ ร่วม
แกปั้ญหาและช่ืนชม
ความสาํเร็จคือนกัเรียนมี
ลกัษณะความเป็นคนดี
ตามท่ีร่วมกนักาํหนด  
ไดแ้ก่ ซ่ือสัตย ์จิตอาสา 
พอเพียง รับผิดชอบ และมี
วนิยั 
2. เพื่อใหทุ้กคนไดมี้ส่วน
ร่วมในการ “ช่วยกนัสร้าง
คนดีใหบ้า้นเมือง” 
3. เพื่อพฒันานกัเรียนใหมี้
คุณลกัษณะความเป็นคนดี 
ไดแ้ก่ ซ่ือสัตย ์จิตอาสา 
พอเพียง รับผิดชอบ และ    
มีวนิยั 
 
 

ผูบ้ริหาร ครู นกัเรียน ผูป้กครอง คณะกรรมการสถานศึกษา  เครือข่ายชุมชน 

กจิกรรม 
1. การร่วมกาํหนดบทบาทหนา้ท่ีของ ผูบ้ริหาร ครู นกัเรียน 
ผูป้กครอง คณะกรรมการสถานศึกษา และเครือข่ายชุมชน ในการ
ส่งเสริมใหน้กัเรียนมีลกัษณะความเป็นคนดี ไดแ้ก่ ซ่ือสัตย ์จิตอาสา 
พอเพียง รับผิดชอบ และมีวนิยั 
2. การสร้างความเขา้ใจและการสร้างองคค์วามรู้เก่ียวกบับทบาทของ
ผูบ้ริหาร ครู นกัเรียน ผูป้กครอง คณะกรรมการสถานศึกษา และ
เครือข่ายชุมชน เพื่อใหก้ารสนบัสนุนส่งเสริม การจดัการเรียนรู้ และ
การดูแลช่วยเหลือนกัเรียน นิเทศติดตาม การสร้างขวญักาํลงัใจ และ
การสร้างเครือข่ายอ่ืนๆ ตลอดจนการเป็นแบบอยา่งท่ีดีในการในการ
ส่งเสริมใหน้กัเรียนมีลกัษณะความเป็นคนดี ไดแ้ก่ ซ่ือสัตย ์จิตอาสา 
พอเพียง รับผิดชอบ และมีวนิยั 
3. การสร้างความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัโครงการ กิจกรรม และ
โครงงานคุณธรรมท่ีโรงเรียนดาํเนินการเพื่อเป็นส่ือในการส่งเสริม
และพฒันานกัเรียนใหมี้คุณลกัษณะความเป็นคนดี ไดแ้ก่ ซ่ือสัตย ์จิต
อาสา พอเพียง รับผิดชอบ และมีวนิยั 
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แผนภาพ 8 กรอบกิจกรรมการพฒันาคุณลักษณะความเป็นคนดีของนักเรียนโดยใช้ “กิจกรรม
 สร้างสรรค5์ ลกัษณะ” โรงเรียนตะเครียะวิทยาคม  ปีการศึกษา 2559  ดา้นการสอบถาม
 ติดตาม(นิแทศ) 
 

การพฒันาคุณลกัษณะความเป็นคนดีของนักเรียน โดยใช้ “กจิกรรมสร้างสรรค์ 5 ลกัษณะ” 
โรงเรียนตะเครียะวิทยาคม ปีการศึกษา2559 

กจิกรรม 

1. ประชุมวางแผนเพื่อกาํหนดรูปแบบการนิเทศ สอบถามติดตาม 
ความกา้วหนา้การดาํเนินกิจกรรม เพื่อพฒันาความเป็นคนดีของ
นกัเรียน “อยา่งกลัยาณมิตร” ใหทุ้กคนรู้สึกอบอุ่นไม่โดดเด่ียว และมี
ความสุขกบักิจกรรมท่ีทาํ 
2. กาํหนดปฏิทินและรูปแบบการติดตามเพื่อใหท้ราบความกา้วหนา้
ในการพฒันาคุณลกัษณะความเป็นคนดีของนกัเรียน 
3 .ติดตามแลกเปล่ียนรายงานความกา้วหนา้พร้อมกนัทั้งโรงเรียน 
เดือนละ 1 คร้ัง โดยปรับกระบวนการติดตามใหง่้ายเป็นกนัเอง ให้
อิสระรูปแบบการรายงานของนกัเรียนตามความถนดั เพื่อติดตามการ
ปรับเปล่ียนพฤติกรรมการเป็นคนดีของนกัเรียน ซ่ือสัตย ์จิตอาสา 
พอเพียงรับผิดชอบ และมีวนิยั 
4. จดักิจกรรม “ตลาดนดัความดี” เพื่อร่วมประเมินความกา้วหนา้และช่ืนชม
ความสาํเร็จ ภาคเรียนละ 1 คร้ัง โดย นกัเรียน ครูแกนนาํ คณะครู ฝ่าย
บริหาร เครือข่ายชุมชน พร้อมช่ืนชมใหก้าํลงัใจ และแนะนาํเพื่อการ
พฒันาต่อไป 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สอบถามติดตาม (นิเทศ) 

วตัถุประสงค์ 
1. เพื่อนิเทศ กาํกบั ติดตาม 
และสนบัสนุนปัจจยัเอ้ือ
ต่อการพฒันาคุณลกัษณะ
ความเป็นคนดีของ
นกัเรียน 
2. เพื่อกระตุน้แนะนาํ 
เสริมแรง สร้างขวญั
กาํลงัใจอยา่งกลัยาณมิตร 
เพื่อใหเ้กิดการมีส่วนร่วม
ทั้งโรงเรียน 
3. เพื่อนิเทศ กาํกบัติดตาม 
เสริมแรง ใหน้กัเรียนเห็น
คุณค่าของตนเองและมี
คุณลกัษณะความเป็นคนดี 
ไดแ้ก่ ซ่ือสัตย ์จิตอาสา 
พอเพียง รับผิดชอบ และ     
มีวนิยั 
 
 
 

ผูบ้ริหาร ครู นกัเรียน ผูป้กครอง คณะกรรมการสถานศึกษา  เครือข่ายชุมชน 
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แผนภาพ 9 กรอบกิจกรรมการพฒันาคุณลักษณะความเป็นคนดีของนักเรียน โดยใช้ “กิจกรรม
 สร้างสรรค ์5 ลกัษณะ” โรงเรียนตะเครียะวิทยาคม  ปีการศึกษา 2559  ดา้นการเสริมแรง
 เชิงบวก (การสร้างขวญักาํลงัใจ) 

การพฒันาคุณลกัษณะความเป็นคนดีของนักเรียน โดยใช้ “กจิกรรมสร้างสรรค์ 5 ลกัษณะ”  
โรงเรียนตะเครียะวิทยาคม ปีการศึกษา 2559 

กจิกรรม 
1. การประชุมร่วมกาํหนดรูปแบบการเสริมแรง สร้างขวญั 
กาํลงัใจ  ในโอกาสและลกัษณะต่างๆ เช่น ช่ืนชม กลุ่มท่ีดาํเนิน
โครงงานคุณธรรมเพื่อพฒันาความเป็นคนดีไดดี้ หรือเกิดการ
เปล่ียนแปลงไปในทางท่ีดี ในโอกาสท่ีนาํเสนอความกา้วหนา้ คาบ
โครงงาน รายงานประจาํเดือน และช่ืนชมใหก้าํลงัใจโครงงานอ่ืนๆ  
การติดดาว ใหแ้ต่ละโครงงานในการนาํเสนอโครงงานในลกัษณะ
ตลาดนดัโครงงานคุณธรรม  ซ่ึง ครูและนกัเรียนทุกคน ร่วมประเมิน
และติดดาว 
2. ชมเชยยกยอ่งใหเ้กียรติและใหโ้อกาส ครูและนกัเรียนไดร่้วมงาน 
ร่วมกิจกรรมในการนาํเสนอผลงานร่วมกบัโรงเรียนอ่ืนๆ หรือ ระดบั
เขตพื้นท่ี ระดบัภาค ซ่ึงจะเป็นเคร่ืองมือสาํคญัอีกประการหน่ึงท่ี
ส่งเสริมใหก้ารขบัเคล่ือนกระบวนการพฒันาคุณลกัษณะความเป็นคน
ดีของนกัเรียนเป็นไปอยา่งอบอุ่นเป็นกนัเองและเพิ่มแรงบนัดาลใจใน
การปฏิบติังานได ้
3.  การส่งเสริมใหค้รูและนกัเรียน ไดน้าํเสนอแลกเปล่ียนเรียนรู้
ประสบการณ์การดาํเนินงานพฒันาความเป็นคนดี แก่เพื่อนครู ต่าง
โรงเรียนท่ีสนใจมาศึกษาดูงาน 
4.  การส่งเสริมใหค้รู และนกัเรียนมีโอกาสไดน้าํเสนอผลงานและ 
ไดรั้บเกียรติบตัรในระดบัต่างๆ  
 
 

 

 
 
 
 
 

เสริมแรงเชิงบวก สร้างขวญัก าลงัใจ

ขวัักาํลงัใจส่วนร่วม 

วตัถุประสงค์ 
1.เพื่อส่งเสริมให้
กระบวนการพฒันาความ
เป็นคนดีของนกัเรียน
เป็นไปอยา่งอบอุ่น เป็น
กนัเอง 
2. เพื่อเพิ่มแรงบนัดาลใจ
ในการร่วมกนัพฒันาความ
เป็นคนดีของนกัเรียนให้
ประสบความสาํเร็จและ
ใหทุ้กคนภูมิใจกบัการ 
“ช่วยกนัสร้างคนดีให้
บา้นเมือง” 
3. เพื่อเสริมแรงเชิงบวก
และสร้างขวญักาํลงัใจ ให้
นกัเรียนเกิดการพฒันา
คุณลกัษณะความเป็นคนดี
ไดแ้ก่ ซ่ือสัตย ์จิตอาสา 
พอเพียง รับผิดชอบ และ             
มีวนิยั อยา่งต่อเน่ือง 
 

ผูบ้ริหาร ครู นกัเรียน ผูป้กครอง คณะกรรมการสถานศึกษา เครือขา่ยชุมชน 
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การพฒันาคุณลกัษณะความเป็นคนดีของนักเรียน โดยใช้ “กจิกรรมสร้างสรรค์ 5 ลกัษณะ”   
โรงเรียนตะเครียะวิทยาคม ปีการศึกษา 2559 

กจิกรรม 
1. จดัใหมี้การประชุมวางแผนสร้างและขยายเครือข่าย การพฒันา 
ความเป็นคนดีของนกัเรียน 
2. สร้างเครือข่ายในรูปแบบต่าง  ๆตามโอกาสและความเหมาะสม ไดแ้ก่ 
2.1 การจดันิทรรศการแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหวา่งโรงเรียนท่ีสนใจ 
    2.2 การนาํเสนอผลการพฒันาความเป็นคนดีของนกัเรียนในเวที
เสวนาในโอกาสต่างๆ ทั้งในและต่างเขตพื้นท่ี 
    2.3 การประชาสัมพนัธ์เพื่อสร้างและขยายเครือข่ายผา่นช่องทาง
ต่างๆ เช่น เฟสบุก๊ คลิปวดีีโอประชาสัมพนัธ์ เอกสารบทความและ
เอกสารรูปเล่ม ฯลฯ 
    2.4 การรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนต่างๆท่ีสนใจ 
3. ขยายเครือข่ายโรงเรียนคุณธรรม โดยเร่ิมจากเป้าหมาย 2 โรงเรียน 
และสร้างขยายเครือข่ายเพิ่มข้ึนตามความสนใจโดยการจดัอบรม
นกัเรียนแกนนาํและครูแกนนาํใหก้บัโรงเรียนท่ีสนใจ 
4. การเยีย่มติดตามความกา้วหนา้เครือข่ายโรงเรียนคุณธรรม ทั้ง 2 
โรงเรียน ร่วมแลกเปล่ียนเรียนรู้ แนะนาํ และส่งเสริมใหโ้รงเรียน
เครือข่ายไดพ้ฒันาความเป็นคนดีของนกัเรียนบรรลุป้าหมายตามท่ี
โรงเรียนกาํหนด 
5. การส่งเสริมใหเ้ครือข่ายโรงเรียนคุณธรรม ไดมี้โอกาสร่วม
แลกเปล่ียนเรียนรู้ และขยายผลกระบวนการพฒันาความเป็นคนดีของ
นกัเรียนสู่โรงเรียนอ่ืนๆ ชุมชน และหน่วยงานอ่ืนๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การสร้างและขยายเครือข่าย
การมีส่วนร่วม 

วตัถุประสงค์ 
1. เพ่ือสร้างเครือข่ายโรงเรียน
คุณธรรม โดยการเผยแพร่และ
ขยายผลกระบวนการพฒันา
ความเป็นคนดีของนกัเรียน
ไดแ้ก่ ซ่ือสตัย ์จิตอาสา 
พอเพียง รับผิดชอบ และมีวินยั                       
สู่โรงเรียนอ่ืนๆ 
2. เพ่ือขยายเครือข่ายโรงเรียน
คุณธรรม โดยนาํนกัเรียนแกน
นาํครูแกนนาํอบรม
กระบวนการพฒันาความเป็น
คนดีของนกัเรียนสู่โรงเรียน
อ่ืนๆ 
3. เพ่ือจดักิจกรรมแลกเปล่ียน
เรียนรู้กระบวนการพฒันา
ความเป็นคนดีของนกัเรียนกบั
เครือข่ายโรงเรียนคุณธรรม 
4. เพ่ือส่งเสริมใหเ้ครือข่าย
โรงเรียนคุณธรรม สามารถ
พฒันาความเป็นคนดีของ
นกัเรียนตามท่ีกาํหนด 
 

ผูบ้ริหาร ครู นกัเรียน ผูป้กครอง คณะกรรมการสถานศึกษา  เครือข่ายชุมชน 
ชุมชน 

แผนภาพ 10 กรอบกิจกรรมการพฒันาคุณลักษณะความเป็นคนดีของนักเรียน โดยใช้ “กิจกรรม                   
  สร้างสรรค ์5 ลกัษณะ” โรงเรียนตะเครียะวิทยาคม ปีการศึกษา 2559 ดา้นการสร้างและ 
  ขยายเครือข่าย 
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แผนภาพ 11 กรอบกิจกรรมการพฒันาความเป็นคนดีของนักเรียน โดยใช้ “กิจกรรมสร้างสรรค์ 5 
 ลกัษณะ” โรงเรียนตะเครียะวิทยาคม ปีการศึกษา 2560 ดา้นการส่ือสารสร้างความเขา้ใจ 

การพฒันาคุณลกัษณะความเป็นคนดีของนักเรียน โดยใช้ “กจิกรรมสร้างสรรค์ 5 ลกัษณะ”  
โรงเรียนตะเครียะวิทยาคม  ปีการศึกษา 2560 

กจิกรรม 
1. จดัประชุมทบทวนการสร้างความเขา้ใจและความตระหนกั ระหวา่ง
ผูบ้ริหาร ครู นกัเรียน ผูป้กครอง คณะกรรมการสถานศึกษา และเครือข่าย
ชุมชน เพื่อสร้างความเขา้ใจและความตระหนกัในกระบวนการ พฒันา
คุณลกัษณะความเป็นคนดีของนกัเรียน และการมีส่วนร่วมในการช่วยสร้างคน
ดีใหก้บับา้นเมือง ใหเ้กิดข้ึนอยา่งเด่นชดัและย ัง่ยนื 
2. จดัประชุมทบทวน ระหวา่งผูบ้ริหาร ครู นกัเรียน ผูป้กครอง
คณะกรรมการสถานศึกษา และเครือข่ายชุมชน เพื่อสร้างความเขา้ใจและ
ความตระหนกัในการร่วมกนักาํหนดเป้าหมายการพฒันาความเป็นคนดี
ของนกัเรียน เพื่อนาํไปสู่เป้าหมายเดียวกนัคือ นกัเรียนมีคุณลกัษณะความ
เป็นคนดี ซ่ือสัตย ์จิตอาสา พอพียง รับผดิชอบ และมีวนิยั พร้อมร่วม
กาํหนดพฤติกรรมบ่งช้ีเชิงบวกหรือคุณลกัษณะความเป็นคนดีใหน้กัเรียน
เพื่อนาํสูการปฏิบติัอยา่งย ัง่ยนื 
3. จดัประชุมสร้างความเขา้ใจและความตระหนกั เครือข่ายโรงเรียนคุณธรรม 
จาํนวน 2 โรงเรียน เพื่อสร้างความเขา้ใจ ความตระหนกั และกระบวนการ 
ใหส้ามารถพฒันาคุณลกัษณะความเป็นคนดีของนกัเรียน ตามเป้าหมาย
ของเครือข่ายโรงเรียนคุณธรรม 

 

 

การส่ือสาร สร้างความเข้าใจ 

วตัถุประสงค์ 
1. เพื่อทบทวนการสร้างความ
เขา้ใจ และความตระหนกั
กระบวนการพฒันาความเป็น
คนดีของนกัเรียน  และการมี
ส่วนร่วมในการช่วยกนั
สร้างคนดีใหบ้า้นเมือง 
อยา่งย ัง่ยนื 
2. เพื่อร่วมทบทวน 
เป้าหมาย และ พฤติกรรม
บ่งช้ีเชิงบวกหรือ
คุณลกัษณะความเป็นคนดี
ของนกัเรียนไดแ้ก่ซ่ือสัตย ์
จิตอาสา พอเพียง 
รับผดิชอบ และมีวนิยั                  
ใหเ้กิดข้ึนเด่นชดัและ                  
อยา่งย ัง่ยนื 
3. เพื่อสร้างความเขา้ใจ 
ความตระหนกัและ
กระบวนการ พฒันาความ
เป็นคนดีของนกัเรียนใหก้บั 
เครือข่ายโรงเรียนคุณธรรม  
 

ผูบ้ริหาร ครู นกัเรียน ผูป้กครอง คณะกรรมการสถานศึกษา  เครือข่ายชุมชน 
ชุมชน 
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แผนภาพ 12 กรอบกิจกรรมการพฒันาความเป็นคนดีของนกัเรียน โดยใช ้“กิจกรรมสร้างสรรค ์5                 
 ลกัษณะ” โรงเรียนตะเครียะวิทยาคม  ปีการศึกษา 2560 ดา้นการสร้างการมีส่วนร่วม 

การพฒันาคุณลกัษณะความเป็นคนดีของนักเรียน โดยใช้ “กจิกรรมสร้างสรรค์ 5 ลกัษณะ” 
โรงเรียนตะเครียะวิทยาคม ปีการศึกษา 25560 

สร้างการมีส่วนร่วม 

วตัถุประสงค์ 
1. เพ่ือทบทวนส่งเสริมและ
เปิดโอกาสใหผู้เ้ก่ียวขอ้ง
และผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกคนทุก
กลุ่มร่วมคิดร่วมทาํ ร่วม
แกปั้ญหาและช่ืนชม
ความสาํเร็จของนกัเรียนคือ
ลกัษณะความเป็นคนดี
ตามท่ีร่วมกนักาํหนด  ไดแ้ก่ 
ซ่ือสตัย ์จิตอาสา พอเพียง 
รับผิดชอบ และมีวินยั 
2. เพ่ือทบทวนใหทุ้กคนได้
มีส่วนร่วมในการ “ช่วยกนั
สร้างคนดีใหบ้า้นเมือง”
อยา่งต่อเน่ืองและยัง่ยืน 
3. เพ่ือทบทวนและร่วม
พฒันานกัเรียนใหมี้
คุณลกัษณะความเป็นคนดี 
ไดแ้ก่ ซ่ือสตัย ์จิตอาสา 
พอเพียง รับผิดชอบ และมี
วินยัใหเ้กิดข้ึนอยา่งย ัง่ยืน 
4. เพ่ือร่วมกาํหนดกิจกรรม
ท่ีใหทุ้กคนไดมี้ส่วนร่วมใน
การพฒันาคุณลกัษณะความ
เป็นคนดีของนกัเรียนอยา่ง
ย ัง่ยืน 
 

ผูบ้ริหาร ครู นกัเรียน ผูป้กครอง คณะกรรมการสถานศึกษา  เครือข่ายชุมชน 
 

กจิกรรม 
1. การร่วมทบทวน บทบาทหนา้ท่ีของ ผูบ้ริหาร ครู นกัเรียน 
ผูป้กครอง คณะกรรมการสถานศึกษา เครือข่ายชุมชน และโรงเรียน
เครือข่ายคุณธรรม ในการส่งเสริมใหน้กัเรียนมีลกัษณะความเป็นคนดี 
ไดแ้ก่ ซ่ือสัตย ์จิตอาสา พอเพียง รับผดิชอบ และมีวนิยัอยา่งย ัง่ยนื 
2. การทบทวนความเขา้ใจและการสร้างองคค์วามรู้เก่ียวกบับทบาท
ของผูบ้ริหาร ครู นกัเรียน ผูป้กครอง คณะกรรมการสถานศึกษา และ
เครือข่ายชุมชน ตลอดจนเครือข่ายโรงเรียนคุณธรรมในการส่งเสริม 
การจดัการเรียนรู้ และการดูแลช่วยเหลือนกัเรียน นิเทศติดตาม                  
การสร้างขวญักาํลงัใจ และการสร้างและขยายเครือข่าย รวมทั้งการ
เป็นแบบอยา่งท่ีดีในการในการส่งเสริมใหน้กัเรียนมีลกัษณะความ
เป็นคนดี ไดแ้ก่ ซ่ือสัตย ์จิตอาสา พอเพียง รับผดิชอบ และมีวนิยัอยา่ง
ย ัง่ยนื 
3. การทบทวนเก่ียวกบัโครงการ กิจกรรม และโครงงานคุณธรรม ท่ี
โรงเรียนดาํเนินการเพื่อเป็นส่ือในการส่งเสริมและพฒันานกัเรียนให้
มีคุณลกัษณะความเป็นคนดี ไดแ้ก่ ซ่ือสัตย ์จิตอาสา พอเพียง 
รับผดิชอบ และมีวนิยัอยา่งย ัง่ยนื 
4. ทบทวนและออกแบบกิจกรรมเพิ่มเติม ท่ีส่งเสริมใหผู้บ้ริหาร ครู 
นกัเรียน ผูป้กครอง คณะกรรมการสถานศึกษา เครือข่ายชุมชน และ
เครือข่ายโรงเรียนคุณธรรมไดมี้ส่วนร่วมในการส่งเสริมให้นกัเรียนมี
ลกัษณะความเป็นคนดี ไดแ้ก่ ซ่ือสัตย ์จิตอาสา พอเพียง รับผดิชอบ 
และมีวนิยัอยา่งย ัง่ยนื เช่น กิจกรรม “เปิดบา้นคุณธรรม”  
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แผนภาพ 13 กรอบกิจกรรมการพฒันาคุณลกัษณะความเป็นคนดีของนกัเรียนโดยใช ้“กิจกรรมสร้างสรรค ์
 5 ลกัษณะ” โรงเรียนตะเครียะวทิยาคม  ปีการศึกษา 2560  ดา้นการสอบถามติดตาม(นิเทศ) 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การพฒันาคุณลกัษณะความเป็นคนดีของนักเรียน โดยใช้ “กจิกรรมสร้างสรรค์ 5 ลกัษณะ” 
 โรงเรียนตะเครียะวิทยาคม ปีการศึกษา 2560 

กจิกรรม 

1. ประชุมทบทวนรูปแบบการนิเทศ สอบถามติดตาม 
ความกา้วหนา้การดาํเนินกิจกรรม เพื่อพฒันาความเป็นคนดีของนกัเรียน 
“อยา่งกลัยาณมิตร” ใหทุ้กคนรู้สึกอบอุ่นไม่โดดเด่ียว และมีความสุขกบั
กิจกรรมท่ีทาํ 
2. ทบทวนปฏิทินและรูปแบบการติดตามเพื่อใหท้ราบความกา้วหนา้ใน
การพฒันาคุณลกัษณะความเป็นคนดีของนกัเรียนใหเ้กิดอยา่งย ัง่ยนื 
3 .ทบทวนการติดตามแลกเปล่ียนรายงานความกา้วหนา้พร้อมกนัทั้ง
โรงเรียน ซ่ึงกาํหนดเดือนละ 1 คร้ัง โดยปรับกระบวนการติดตามใหง่้าย
เป็นกนัเอง ใหอิ้สระรูปแบบการรายงานของนกัเรียนตามความถนดั และ
รายงานการเปล่ียนแปลงตามแบบรายงานท่ีกาํหนดร่วมกนั เพื่อติดตาม
การปรับเปล่ียนพฤติกรรมการเป็นคนดีของนกัเรียน ซ่ือสัตย ์จิตอาสา 
พอเพียงรับผิดชอบ และมีวนิยั  สรุปผลและรายงานผลการพฒันาใน
ภาพรวมทั้งโรงเรียน ตามลาํดบั 

 
4. ทบทวนการจดักิจกรรม “ตลาดนดัความดี” บูรณาการกิจกรรม 
“เปิดบา้นคุณธรรม”  เพื่อใหทุ้กคน ผูบ้ริหาร ครู นกัเรียน ผูป้กครอง 
คณะกรรมการสถานศึกษา เครือข่ายชุมชน และเครือข่ายโรงเรียน
คุณธรรมไดร่้วมประเมิน ช่ืนชม ใหก้าํลงัใจ ประชาสัมพนัธ์ และแนะนาํ
เพื่อการพฒันาอยา่งย ัง่ยนืต่อไป 
5. ร่วมวางแผนนิเทศ กาํกบั ติดตาม แลกเปล่ียนเรียนรู้กบัเครือข่ายโรงเรียน
คุณธรรม เพื่อร่วมกนัพฒันา คุณลกัษณะความเป็นคนดีของนกัเรียนอยา่งย ัง่ยนื 
 
 
 

 

 
 

สอบถามติดตาม(นิเทศ) 

วตัถุประสงค์ 
1. เพื่อทบทวนการนิเทศ 
กาํกบั ติดตาม และ
สนบัสนุนปัจจยัเอ้ือต่อการ
พฒันาคุณลกัษณะความเป็น
คนดีของนกัเรียน 
2. เพื่อทบทวน กระตุน้
แนะนาํ เสริมแรง สร้าง
ขวญักาํลงัใจอยา่ง
กลัยาณมิตร ใหเ้กิดการมี
ส่วนร่วมในการพฒันา 
คุณลกัษณะความเป็นคนดี
ของนกัเรียนทั้งโรงเรียน
อยา่งต่อเน่ือง 
3. เพื่อทบทวนการนิเทศ 
กาํกบัติดตาม เสริมแรง               
ใหน้กัเรียนเห็นคุณค่าของ
ตนเอง และมีคุณลกัษณะ
ความเป็นคนดี ไดแ้ก่ 
ซ่ือสัตย ์จิตอาสา พอเพยีง 
รับผดิชอบ และมีวนิยั อยา่ง
ย ัง่ยนื 
4. เพื่อนิเทศ กาํกบั ติดตาม 
แลกเปล่ียนเรียนรู้กบั
เครือข่ายโรงเรียนคุณธรรม 
 

ผูบ้ริหาร ครู นกัเรียน ผูป้กครอง คณะกรรมการสถานศึกษา  เครือข่ายชุมชน 
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แผนภาพ 14 กรอบกิจกรรมการพฒันาคุณลกัษณะความเป็นคนดีของนกัเรียน โดยใช ้“กิจกรรม 
 สร้างสรรค ์5 ลกัษณะ” โรงเรียนตะเครียะวทิยาคม  ปีการศึกษา 2560 ดา้นการเสริมแรง 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การพฒันาคุณลกัษณะความเป็นคนดีของนักเรียน โดยใช้ “กจิกรรมสร้างสรรค์ 5 ลกัษณะ”  
โรงเรียนตะเครียะวิทยาคม ปีการศึกษา 2560 

กจิกรรม 
1. ทบทวนและร่วมกาํหนดรูปแบบการเสริมแรง สร้างขวญักาํลงัใจ  ในโอกาส
และลกัษณะต่างๆ เช่น ช่ืนชม กลุ่มท่ีดาํเนินโครงงานคุณธรรม เพ่ือพฒันาความ
เป็นคนดีไดดี้ หรือเกิดการเปล่ียนแปลงไปในทางท่ีดี ในโอกาสท่ีนาํเสนอ
ความกา้วหนา้ คาบโครงงาน รายงานประจาํเดือน และช่ืนชมใหก้าํลงัใจ
โครงงานอ่ืนๆ  การติดดาว ใหแ้ตล่ะโครงงานในการนาํเสนอโครงงานใน
ลกัษณะตลาดนดัโครงงานคุณธรรม หรือเปิดบา้นคุณธรรม ซ่ึง ครูและนกัเรียน
ทุกคน ร่วมประเมินและติดดาว 
2. ทบทวนการชมเชยยกยอ่งใหเ้กียรติ และใหโ้อกาส ครูและนกัเรียนไดร่้วมงาน 
กิจกรรมในการนาํเสนอผลงานร่วมกบัโรงเรียนอ่ืนๆ หรือ ระดบัเขตพ้ืนท่ี ระดบั
ภาค ซ่ึงจะเป็นเคร่ืองมือสาํคญัอีกประการหน่ึงท่ีส่งเสริมใหก้ารขบัเคล่ือน
กระบวนการพฒันาคุณลกัษณะความเป็นคนดีของนกัเรียนเป็นไปอยา่งอบอุ่น
เป็นกนัเองและเพ่ิมแรงบนัดาลใจในการปฏิบติังานไดอ้ยา่งต่อเน่ือง 
3.ทบทวนการส่งเสริมใหค้รูทุกคน และเพ่ิมจาํนวนนกัเรียน ให ้มีโอกาสได้
นาํเสนอแลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์การดาํเนินงานพฒันาความเป็นคนดี แก่
เพ่ือนครู และนกัเรียน ต่างโรงเรียนท่ีสนใจมาศึกษาดูงาน  
4.ทบทวนการส่งเสริมใหค้รู และนกัเรียนมีโอกาสไดน้าํเสนอผลงานและ ไดรั้บ
เกียรติบตัรในระดบัต่างๆเพ่ิมมากข้ึน ไดแ้ก่ 
 4.1  ส่งเสริมใหค้รู นกัเรียนมีโอกาสไดน้าํเสนอผลงานและไดรั้บเกียรติบตัร
ในระดบัเขตพ้ืนท่ี เขตตรวจราชการ และระดบัประเทศ เพ่ิมมากข้ึน 
 4.2 ส่งเสริมใหโ้อกาสใหค้รูและนกัเรียนไดเ้ป็นผูน้าํในการทาํกิจกรรมเพ่ือ
พฒันาความเป็นคนดี 
 5. มอบเกียรติบตัร “กิจกรรมเด็กดีศรี ต.ว.” เพ่ือประกาศยกยอ่งนกัเรียนท่ีมี
คุณลกัษณะความเป็นคนดีไดแ้ก่ ซ่ือสตัย ์จิตอาสา พอเพียง รับผิดชอบ และมี
วนิยั อยา่งย ัง่ยนื เป็นแบบอยา่งท่ีดี เพ่ือนและครูยอมรับ  

 
 

 

 
 
 

เสริมแรงเชิงบวก สร้างขวญักาํลงัใจ

ขวัักาํลงัใจส่วนร่วม 

วตัถุประสงค์ 
1. เพื่อทบทวนส่งเสริมให้
กระบวนการพฒันาความ
เป็นคนดีของนกัเรียน
เป็นไปอยา่งอบอุ่น เป็น
กนัเองและย ัง่ยนื 
2. เพื่อทบทวนกระตุน้เพิ่ม
แรงบนัดาลใจในการ
ร่วมกนัพฒันาความเป็น
คนดีของนกัเรียนให้
ประสบความสาํเร็จและ
ใหทุ้กคนร่วมภูมิใจในการ 
“ช่วยกนัสร้างคนดีให้
บา้นเมือง” 
3. เพื่อทบทวนกระตุน้การ
เสริมแรงเชิงบวกและ
สร้างขวญักาํลงัใจ ให้
นกัเรียนเกิดการพฒันา
คุณลกัษณะความเป็นคนดี
ไดแ้ก่ ซ่ือสัตย ์จิตอาสา 
พอเพียง รับผิดชอบ และ               
มีวนิยั อยา่งต่อเน่ืองและ
ย ัง่ยนื 
 

ผูบ้ริหาร ครูนกัเรียน ผูป้กครอง คณะกรรมการสถานศึกษา เครือข่ายชุมชน 
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 เชิงบวก (การสร้างขวญักาํลงัใจ) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การพฒันาคุณลกัษณะความเป็นคนดีของนักเรียน โดยใช้ “กจิกรรมสร้างสรรค์ 5 ลกัษณะ”   
โรงเรียนตะเครียะวิทยาคม ปีการศึกษา 2560 

กจิกรรม 
1. ประชุมทบทวนเพื่อวางแผนในการสร้างและพฒันาเครือข่าย 
โรงเรียนคุณธรรมใหเ้ขม้แขง็และเป็นตน้แบบ และสามารถเผยแพร่และขยายผล
การพฒันาความเป็นคนดีของนกัเรียน สู่โรงเรียนอ่ืนๆมากยิง่ข้ึน  
2. ทบทวนการสร้างเครือข่ายในรูปแบบต่างๆ  ตามเหมาะสม ไดแ้ก่ 
 2.1  การจดันิทรรศการแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหวา่งโรงเรียนท่ีสนใจ 
 2.2  การนาํเสนอผลการพฒันาความเป็นคนดีของนกัเรียนในเวทีเสวนาใน
โอกาสต่างๆทั้งในและต่างเขต 
 2.3ทบทวนการประชาสมัพนัธ์เพ่ือสร้างและขยายเครือข่ายผา่นช่องทางต่างๆ
เช่น เฟซบุ๊กคลิปวดีีโอประชาสมัพนัธ์ เอกสารบทความ และเอกสารรูปเล่ม ฯลฯ 
 2.4  การรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนต่างๆท่ีสนใจทั้งในและต่างเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาและใหเ้ครือข่ายโรงเรียนคุณธรรมไดมี้ส่วนร่วม 
3. ทบทวนขยายเครือข่ายเพ่ิมสู่องคอ่ื์นๆโดยการจดัอบรมนกัเรียนแกนนาํและครู
แกนนาํใหก้บัโรงเรียน และองคก์รอ่ืนๆท่ีสนใจเพ่ิม 
4. ทบทวนการเยีย่มติดตามความกา้วหนา้เครือข่ายโรงเรียนคุณธรรมร่วม
แลกเปล่ียนเรียนรู้ แนะนาํ และส่งเสริมใหเ้ครือข่ายโรงเรียนคุณธรรมไดพ้ฒันา
ความเป็นคนดีของนกัเรียนบรรลุเป้าหมายตามท่ีโรงเรียนกาํหนด และเป็น
ตน้แบบ ตลอดจนสามารถสร้างและ ขยายเครือข่ายในการพฒันาความเป็นคนดี
ของนกัเรียนสู่โรงเรียนอ่ืนเพ่ิมมากข้ึน 
5.ทบทวนส่งเสริมและพฒันาโรงเรียนเครือข่ายหลกัทั้ง 2 โรงเรียนใหไ้ดรั้บ
เกียรติบตัรโรงเรียนเครือข่ายตน้แบบเป็นศูนยศึ์กษาดูงาน และร่วมสร้างและ
ขยายเครือข่ายเพ่ิมข้ึน 
6.ส่งเสริมใหเ้ครือข่ายโรงเรียนคุณธรรม เป็นท่ียอมรับในการพฒันาคุณลกัษณะ
ความเป็นคนดี เป็นตน้แบบ และสามารถขยายเครือข่ายไดเ้พ่ิมข้ึน 
 
 
 

 
 
 
 
 

การสร้างและขยายเครือข่าย
การมีส่วนร่วม 

วตัถุประสงค์ 
1. เพ่ือทบทวนการสร้างเครือข่าย
โรงเรียนคุณธรรม โดยการเผยแพร่
และขยายผลกระบวนการพฒันาความ
เป็นคนดีของนกัเรียนไดแ้ก่ ซ่ือสัตย ์
จิตอาสา พอเพียง รับผดิชอบ มีวนิยั 
สู่โรงเรียนอ่ืนๆเพ่ิมข้ึน 
 2. เพ่ือทบทวนและขยายเครือข่าย
โรงเรียนคุณธรรม โดยอบรม
กระบวนการพฒันาความเป็นคนดี
ของนกัเรียนสู่โรงเรียนและองค์
อ่ืนๆเพ่ิมข้ึน 
3. เพ่ือทบทวนกิจกรรมแลกเปล่ียน
เรียนรู้กระบวนการพฒันาความ
เป็นคนดีของนกัเรียนกบัเครือข่าย
โรงเรียนคุณธรรมและองคอ่ื์น 
4. เพ่ือทบทวน ส่งเสริมใหเ้ครือข่าย
โรงเรียนคุณธรรม สามารถพฒันา
ความเป็นคนดีของนกัเรียนตามท่ี
โรงเรียนกาํหนดและเป็นตน้แบบ
โรงเรียนคุณธรรม 
5. เพ่ือส่งเสริมใหโ้รงเรียน
เครือข่าย สามารถสร้างและขยาย
เครือข่ายในการพฒันาความเป็น
คนดีของนกัเรียนสู่โรงเรียนอ่ืนๆ 
 

ผูบ้ริหาร นกัเรียน ครูผูป้กครอง คณะกรรมการสถานศึกษา เครือข่ายชุมชน 

แผนภาพ 15 กรอบกิจกรรมการพฒันาคุณลกัษณะความเป็นคนดีของนกัเรียน โดยใช ้“กิจกรรมสร้างสรรค ์
  5 ลกัษณะ” โรงเรียนตะเครียะวทิยาคม ปีการศึกษา 2560 ดา้นการสร้างและขยายเครือข่าย 
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ระยะที่ 2  การด าเนินการพัฒนาคุณลกัษณะความเป็นคนดีของนักเรียน โดยใช้
กจิกรรมสร้างสรรค์ 5 ลกัษณะ 

ขั้นตอนที่ 4 ด าเนินการพัฒนาคุณลักษณะความเป็นคนดีของนักเรียน 5 ประการ 
ได้แก่ ซ่ือสัตย์ จิตอาสา ความพอเพยีง ความรับผดิชอบ และ มีวนัิย โดยใช้ “กจิกรรมสร้างสรรค์ 5 ลกัษณะ” 

ในการดาํเนินการพฒันาคุณลักษณะความเป็นคนดีของนักเรียน โดยใช้กิจกรรม
สร้างสรรค ์5 ลกัษณะโรงเรียนตะเครียะวทิยาคม  ปีการศึกษา 2559 และปีการศึกษา 2560 ปรากฏ
รายละเอียด ดงัตาราง 1-10 
 

ตาราง 1 รายละเอียดการดําเนินการพัฒนาคุณลักษณะความเป็นคนดีของนักเรียน โดยใช้ 
“กิจกรรมสร้างสรรค ์5 ลกัษณะ” โรงเรียนตะเครียะวิทยาคม  ปีการศึกษา 2559 ดา้นการ
ส่ือสาร สร้างความเขา้ใจ 

การพฒันา กจิกรรม เป้าหมาย ระยะเวลา ผู้รับผดิชอบ 
ดา้นการ
ส่ือสาร 
สร้างความ
เขา้ใจ 

1. จดัประชุมสร้างความเขา้ใจ
และความตระหนกั ระหวา่ง
ผูบ้ริหาร ครู นกัเรียน ผูป้กครอง 
คณะกรรมการสถานศึกษา และ
เครือข่ายชุมชน เพื่อสร้างความ
เขา้ใจและความตระหนกัใน
กระบวนการพฒันาคุณลกัษณะ
ความเป็นคนดีของนกัเรียน และ
การมีส่วนร่วมในการช่วยสร้าง
คนดีใหก้บับา้นเมือง  
 1.1ประชุมช้ีแจงเพื่อสร้างความรู้
ความเขา้ใจ และความตระหนกั
ในกระบวนการพฒันา
คุณลกัษณะความเป็นคนดีของ
นกัเรียน โดยวทิยากรผูมี้ความรู้
ความชาํนาญจากมลูนิธิยวุสถิรคุณ 
สาํนกังานผูต้รวจการแผน่ดิน 
โรงเรียนบางมูลนากภูมิวทิยาคม 
จงัหวดัพิจิตร 

ผูบ้ริหาร ครู นกัเรียน 
ผูป้กครอง
คณะกรรมการ
สถานศึกษา และ 
เครือข่ายชุมชนมี
ความรู้ความเขา้ใจ 
และความตระหนกั
ในการร่วมกนัเพื่อ
พฒันาคุณลกัษณะ
ความเป็นคนดีของ
นกัเรียน ไดแ้ก่ 
ซ่ือสัตย ์จิตอาสา 
พอเพียง รับผิดชอบ 
และมีวนิยั 
 

พ.ค.59 - ผูบ้ริหาร
และครูแกน
นาํ 
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ตาราง 1 (ต่อ) 

การพฒันา กจิกรรม เป้าหมาย ระยะเวลา ผู้รับผดิชอบ 

 

1.2 จดัอบรมครู-นกัเรียนแกนนาํ  
โดยวทิยากรท่ีมีความรู้ความ
ชาํนาญกระบวนการพฒันาความ
เป็นคนดีของนกัเรียน 
1.4  ครูแกนนาํนกัเรียนแกนนาํ
ร่วมขยายผลอบรมคณะครู-
นกัเรียนทั้งโรงเรียน 

   

 2.  จดัประชุม ระหวา่งผูบ้ริหาร 
ครู นกัเรียน ผูป้กครอง
คณะกรรมการสถานศึกษา และ
เครือข่ายชุมชน เพื่อสร้างความ
เขา้ใจและความตระหนกัในการ
ร่วมกนักาํหนดเป้าหมายการ
พฒันาความเป็นคนดีของ
นกัเรียน เพื่อนาํไปสู่เป้าหมาย
เดียวกนัคือ นกัเรียนมี
คุณลกัษณะความเป็นคนดี 
ซ่ือสัตย ์จิตอาสา พอพียง 
รับผดิชอบ และมีวนิยั 
พร้อมร่วมกาํหนดพฤติกรรมบ่งช้ี
เชิงบวกหรือคุณลกัษณะความ
เป็นคนดีใหน้กัเรียนเพื่อนาํสู่การ
ปฏิบติั 
2.1 ร่วมกนักาํหนดคุณลกัษณะ
ความเป็นคนดีของนกัเรียนเป็น
คุณธรรมอตัลกัษณ์ของโรงเรียน
ซ่ึง ประกอบไปดว้ย 2 ส่วนคือ
พฤติกรรมบ่งช้ีเชิงบวกหรือ 
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ตาราง 1 (ต่อ) 

การพฒันา กจิกรรม เป้าหมาย ระยะเวลา ผู้รับผดิชอบ 

 

จริยธรรม หรือพฤติกรรมท่ี
แสดงออกความเป็นคนดี และ
คุณธรรมเป้าหมาย หรือ
คุณลกัษณะความเป็นคนดีของ
นกัเรียน ไดแ้ก่  ซ่ือสัตย ์จิตอาสา 
พอพียง รับผดิชอบ และมีวนิยั 
2.2 ร่วมกาํหนดกรอบแนวทาง
วธีิการปฏิบติั เพื่อบรรลุตาม
เป้าหมายท่ีตอ้งการ โดยทุกคน
ตอ้งร่วมกนัทาํทั้งโรงเรียน ตาม
โครงการ กิจกรรม และโครงงาน
คุณธรรม 
2.3ส่งเสริมใหน้กัเรียนลงมือ
ปฏิบติักิจกรรมส่งเสริมความดี 
ตามโครงการ กิจกรรม และ
โครงงานคุณธรรม เพื่อใหเ้กิด
คุณลกัษณะความเป็นคนดี ไดแ้ก่ 
ซ่ือสัตย ์จิตอาสา พอพียง
รับผดิชอบ และมีวนิยั 
2.4ส่งเสริมใหมี้การแลกเปล่ียน
เรียนรู้ กาํกบัติดตาม ประเมิน 
และปรับปรุงพฒันาต่อไป 
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ตาราง 2 รายละเอียดการดาํเนินการพฒันาคุณลกัษณะความเป็นคนดีของนกัเรียน โดยใช ้“กิจกรรม
สร้างสรรค์ 5 ลกัษณะ” โรงเรียนตะเครียะวิทยาคม  ปีการศึกษา 2559 ดา้นการสร้างการมี
ส่วนร่วม 

การพฒันา กจิกรรม เป้าหมาย ระยะเวลา ผู้รับผดิชอบ 
ดา้นการ
สร้างการมี
ส่วนร่วม 

1. การร่วมกาํหนดบทบาทหนา้ท่ี
ของ ผูบ้ริหาร ครู นกัเรียน 
ผูป้กครอง คณะกรรมการ
สถานศึกษา และเครือข่ายชุมชน 
ในการส่งเสริมใหน้กัเรียนมี
ลกัษณะความเป็นคนดี ไดแ้ก่ 
ซ่ือสัตย ์จิตอาสา พอเพียง 
รับผดิชอบ และมีวนิยั 
1.1 บทบาทหนา้ท่ีของผูบ้ริหารมี
หนา้ท่ีโดยตรงในการใหก้าร
สนบัสนุนส่งเสริมทุกๆดา้น ในการ
ดาํเนินงานเพื่อพฒันาคุณลกัษณะ
ความเป็นคนดีของนกัเรียน 
1.2 บทบาทหนา้ท่ีของครู ในการ
ใหค้าํปรึกษาแนะนาํ ส่งเสริมใน
การทาํกิจกรรมของนกัเรียน 
ประกอบดว้ย ครูแกนนาํ และครูท่ี
ปรึกษาโครงงาน 
1.3 บทบาทหนา้ท่ีของนกัเรียนทั้ง
นกัเรียนท่ีรับผดิชอบโครงงาน
คุณธรรม และนกัเรียนท่ีตอ้งร่วม
ดาํเนินการทั้งโรงเรียน 
1.4 บทบาทหนา้ท่ีของผูป้กครอง 
1.5 บทบาทหนา้ท่ีของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ครู นกัเรียนปกครอง
คณะกรรมการ
สถานศึกษา และ 
เครือข่ายชุมชนมี
ความเขา้ใจมีความ
ตระหนกั และมีส่วน
ร่วมขบัเคล่ือนทั้ง
ทางตรงและทางออ้ม 
เพื่อใหน้กัเรียนมี
คุณลกัษณะความ
เป็นคนดี ไดแ้ก่ 
ซ่ือสัตย ์จิตอาสา 
พอเพียง รับผิดชอบ 
และมีวนิยั  

พค.59-
มี.ค. 60 

ผูบ้ริหาร/คณะ
ครู/นกัเรียน 
โรงเรียน
ตะเครียะ
วทิยาคม 
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ตาราง 2(ต่อ) 

การพฒันา กจิกรรม เป้าหมาย ระยะเวลา ผู้รับผดิชอบ 

 

1.6 บทบาทหนา้ท่ีของเครือข่าย
ชุมชน ซ่ึงมีบทบาทสาํคญัในการ
ร่วมคิดและใหก้ารสนบัสนุน
ส่งเสริมคุณลกัษณะความเป็นคน
ดีของนกัเรียน ประกอบดว้ย 6 
เครือข่าย คือ องคก์ารบริหารส่วน
ตาํบลตะเครียะ กลุ่มนาอินทรีย์
บา้นหนองถว้ย  สถานีอนามยั
สามอ่าง  วดัหนองถว้ย วดัเกษตร
ชลธี วดับา้นขาว   

   

 

2. การสร้างความเขา้ใจและการ
สร้างองคค์วามรู้เก่ียวกบับทบาท
ในการส่งเสริม การจดัการเรียนรู้ 
และการดูแลช่วยเหลือนกัเรียน 
การสร้างขวญักาํลงัใจ และการ
สร้างเครือข่าย ตลอดจนการเป็น
แบบอยา่งท่ีดีในการในการ
ส่งเสริมให้นกัเรียนมีลกัษณะ
ความเป็นคนดีของนกัเรียน ดี 
ไดแ้ก่ ซ่ือสัตย ์จิตอาสา พอเพียง 
รับผดิชอบ และมีวนิยั 
2.1 ผูบ้ริหารร่วมคิดร่วมวางแผน 
แนะนาํเพื่อพฒันาใหน้กัเรียนเกิด
การเรียนรู้ มีจิตสาํนึก และมี
พฤติกรรมท่ีแสดงถึงการเป็นคน
ดี 
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ตาราง 2(ต่อ) 

การพฒันา กจิกรรม เป้าหมาย ระยะเวลา ผู้รับผดิชอบ 

 
2.2 บทบาทหนา้ท่ีของครูแกนนาํ 
และครูท่ีปรึกษาโครงงาน 
2.3 บทบาทหนา้ท่ีของนกัเรียน 

   

 

2.4 บทบาทหนา้ท่ีของผูป้กครอง 
2.5 บทบาทหนา้ท่ีของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
2.6 บทบาทหนา้ท่ีของเครือข่าย
ชุมชน 

   

 

3. การสร้างความรู้ความเขา้ใจ
เก่ียวกบัโครงการ กิจกรรม และ
โครงงานคุณธรรม ท่ีโรงเรียน
ดาํเนินการเพื่อเป็นส่ือในการ
ส่งเสริมและพฒันานกัเรียนใหมี้
คุณลกัษณะความเป็นคนดี ไดแ้ก่ 
ซ่ือสัตย ์จิตอาสา พอเพียง 
รับผดิชอบ และมีวนิยั 
3.1 ร่วมกาํหนดกิจกรรมท่ี
ส่งเสริมคุณลกัษณะความเป็นคน
ดีของนกัเรียน ไดแ้ก่ 

ส่งเสริมด้านความซ่ือสัตย์ 
1) กิจกรรมธนาคารโรงเรียน   
2) กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้ 
3)โครงงานSaveWorldSaveTorWor 
4) โครงงาน Good Smell 
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ตาราง 2(ต่อ) 

การพฒันา กจิกรรม เป้าหมาย ระยะเวลา ผู้รับผดิชอบ 

 

5) โครงงานในนํ้ามีปลาในนามีขา้ว 
6)โครงงานโรงเรียนสดใสหวัใจ
คุณธรรม 
7) โครงงานรับผดิชอบสักนิด
ชีวติไม่ติดศูนย ์
8) โครงงานรองเทา้เขา้ชั้น 
9) โครงงานวยัใสห่างไกลยาเสพติด 

   

 ส่งเสริมด้านจิตอาสา 
 1) โครงงานโรงเรียนสดใส
หวัใจคุณธรรม 
 2) โครงงาน Idea Green 
 3) กิจกรรมจิตอาสาเพื่อ
ชุมชน   
 4) กิจกรรมตายายยา่น 
 5) โครงงานรกนะเด๋ียวช่วย
เคลียร์ 
 6) โครงงานระเบียงสวย 
 7)โครงงาน
SaveWorldSaveTorWor 
 8)โครงงาน Good Smell 
 9) โครงงานห้องเรียนสวยดว้ย
มือเรา 
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ตาราง 2(ต่อ) 

การพฒันา กจิกรรม เป้าหมาย ระยะเวลา ผู้รับผดิชอบ 
 ส่งเสริมด้านความพอเพยีง 

1) กิจกรรมวถีิ ต.ว. วถีิเกษตร 
2) กิจกรรมตน้กลา้อาชีพ 
3) กิจกรรม ๑ หอ้งเรียน ๑ 

พื้นท่ีทาํกิน 
4) กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้ 
5) โครงงานกินทุกเม็ดหมดทุก

ม้ือ 
6) กิจกรรมธนาคารโรงเรียน 
7) โครงงานโรงเรียนสดใส

หวัใจคุณธรรม 
8) โครงงาน Idea Green 
9) โครงงานโรงอาหารสะอาด 
10) โครงงานห้องเรียนสวย

ดว้ยมือเรา 
3.2  ประชุมประชาสัมพนัธ์ 
ผูป้กครอง คณะกรรมการ 

   

 สถานศึกษา เครือข่ายชุมชน และ
ผูเ้ก่ียวขอ้งรับทราบ และ
ประกาศใชเ้ป็นเป้าหมายในการ
ขบัเคล่ือนคุณลกัษณะความเป็น
คนดีของนกัเรียน 
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ตาราง 2(ต่อ) 

การพฒันา กจิกรรม เป้าหมาย ระยะเวลา ผู้รับผดิชอบ 
 3.2 ส่งเสริมใหน้กัเรียนลงมือ

ปฏิบติัเพื่อบรรลุเป้าหมาย คือ
คุณลกัษณะความเป็นคนดีของ
นกัเรียน ครู และผูบ้ริหาร ตามท่ี
ร่วมกนักาํหนด โดยดาํเนินการ
ในลกัษณะ โครงการ กิจกรรม 
และโครงงานคุณธรรม ดงัน้ี 

1) โครงงานคุณธรรมท่ี
นกัเรียนร่วมคิดจากปัญหาใกล้
ตวัเพื่อใชเ้ป็นส่ือในการใหเ้กิด
คุณลกัษณะความเป็นคนดี 
หอ้งเรียนละ 2 โครงงาน รวมใน
ปีการศึกษา 2559 มี 12 โครงงาน 

2) โครงการอบรมพฒันา
คุณธรรมจริยธรรม (ค่ายพุทธ
บุตร ประจาํปีการศึกษา 2559) 

3) โครงการส่งเสริมอาชีพ
อิสระ 

4) โครงการลดเวลาเรียนเพิ่ม
เวลารู้ 

5) โครงการธนาคารโรงเรียน 
6) กิจกรรมวถีิ ตว. วถีิเกษตร 
7) กิจกรรมตน้กลา้อาชีพ 
8) กิจกรรม1หอ้งเรียน1พื้นท่ีทาํ

กิน 

   

 
  



172 

  

ตาราง 2 (ต่อ) 

การพฒันา กจิกรรม เป้าหมาย ระยะเวลา ผู้รับผดิชอบ 
 9) กิจกรรมตายายยา่น 

10) กิจกรรมจิตอาสา 
11) กิจกรรมหน่ึงหอ้งเรียน

หน่ึงวนัธรรมสวนะ หน่ึงคนหน่ึง
ป่ินโต 

12) กิจกรรมนัง่สมาธิก่อน
เรียน 

13 กิจกรรมมคัทายกนอ้ย 
14) กิจกรรมสภานกัเรียน 
15) กิจกรรมเขตพื้นท่ี

รับผดิชอบ 
16)กิจกรรมวนัสาํคญั 
17) กิจกรรมมายาทงาม 
18) กิจกรรมนอ้งไหวพ้ี่ 
19) กิจกรรมทบทวนความดีวถีิ 

ต.ว. 
3.3ส่งเสริมการเป็นแบบอยา่งท่ีดี
ซ่ึงกนัและกนั ทั้ง ผูบ้ริหาร ครู 
นกัเรียน 
3.4 ส่งเสริมการจดั
สภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการ
พฒันาคุณลกัษณะความเป็นคนดี
ของนกัเรียน 
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ตาราง 2(ต่อ) 

การพฒันา กจิกรรม เป้าหมาย ระยะเวลา ผู้รับผดิชอบ 
 3.5 ส่งเสริมใหบู้รณาการพฒันา

คุณลกัษณะความเป็นคนดีใน
การจดัการเรียนการสอน ไดแ้ก่ 
กิจกรรมชุมนุมกิจกรรมใน
เคร่ืองแบบ 

3.6 ส่งเสริมการกาํกบัติดตาม
แลกเปล่ียนเรียนรู้ ประเมินกิจกรรม
และรายงานความกา้วหนา้ระหวา่ง
ดาํเนินการ และหลงัดาํเนินการ 

   

 
ตาราง 3 รายละเอียดการดําเนินการพัฒนาคุณลักษณะความเป็นคนดีของนักเรียน โดยใช ้

“กิจกรรมสร้างสรรค ์5 ลกัษณะ” โรงเรียนตะเครียะวิทยาคม  ปีการศึกษา 2559 ดา้นการ
สอบถามติดตาม(นิเทศติดตาม)   

การพฒันา กจิกรรม เป้าหมาย ระยะเวลา ผู้รับผดิชอบ 
ดา้นการ
สอบถาม
ติดตาม
(นิเทศ
ติดตาม)   
 
 
 

1. ประชุมวางแผนเพื่อกาํหนด
รูปแบบการนิเทศ สอบถาม
ติดตามความกา้วหนา้การดาํเนิน
กิจกรรม เพื่อพฒันาความเป็นคน
ดีของนกัเรียน “อยา่ง
กลัยาณมิตร” ใหทุ้กคนรู้สึก
อบอุ่นไม่โดดเด่ียว และมี
ความสุขกบักิจกรรมท่ีทาํ 
1.1 ประชุมกาํหนดรูปแบบการ
ติดตาม ดงัน้ี 

1. ผูบ้ริหาร ครู 
นกัเรียนมีการนิเทศ
กาํกบั ติดตาม
แลกเปล่ียนเรียนรู้ 
และการประเมินผล
รายงาน
ความกา้วหนา้ในการ
ดาํเนินงานเพื่อ
พฒันาคุณลกัษณะ
ความเป็นคนดีอยา่ง 
กลัยาณมิตร ต่อเน่ือง
สมํ่าเสมอ 

มิ.ย.59-
มี.ค. 60 

ผูบ้ริหาร/คณะ
ครู/นกัเรียน 
โรงเรียน
ตะเครียะ
วทิยาคม 
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ตาราง 3 (ต่อ) 

การพฒันา กจิกรรม เป้าหมาย ระยะเวลา ผู้รับผดิชอบ 
 ขั้นการติดตาม(นิเทศ) 

ผูบ้ริหาร ครูแกนนาํ ครูท่ี
ปรึกษาโครงงาน/กิจกรรม
นกัเรียน 
1.2 ประชุมช้ีแจงทาํความเขา้ใจ 
วธีิการและเป้าหมายการกาํกบั
นิเทศติดตามอยา่งกลัยาณมิตร 
2. กาํหนดปฏิทินและรูปแบบการ
ติดตามเพื่อใหท้ราบ
ความกา้วหนา้ในการพฒันา
คุณลกัษณะความเป็นคนดีของ
นกัเรียน   
2.1 ครูท่ีปรึกษา พบนกัเรียนทุก
วนัพุธ ดาํเนินการโดย 
  - นกัเรียน 
   - ครูท่ีปรึกษารายงานผลตาม
แบบท่ีกาํหนด ผา่นครูแกนนาํ 
- ครูแกนนาํ รายงานผล ฝ่าย
บริหาร/ผูบ้ริหาร 
2.2 ผูบ้ริหารและครูแกนนาํร่วม
ประชุมแลกเปล่ียนพดูคุยเพื่อการ
พฒันาและช่ืนชมใหก้าํลงัใจ 
 
 

2. ผูบ้ริหาร ครู 
นกัเรียน ผูป้กครอง
คณะกรรมการ
สถานศึกษา และ 
เครือข่ายชุมชน 
ทราบความกา้วหนา้
ในการดาํเนินงาน
เพื่อพฒันา
คุณลกัษณะความเป็น
คนดีของนกัเรียน
อยา่งต่อเน่ือง 
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ตาราง 3 (ต่อ) 

การพฒันา กจิกรรม เป้าหมาย ระยะเวลา ผู้รับผดิชอบ 

 3. ติดตามแลกเปล่ียนรายงาน
ความกา้วหนา้พร้อมกนัทั้ง
โรงเรียน เดือนละ 1 คร้ัง โดย
ปรับกระบวนการติดตามใหง่้าย
เป็นกนัเอง ใหอิ้สระรูปแบบการ
รายงานของนกัเรียนตามความ
ถนดั เพื่อติดตามการปรับเปล่ียน
พฤติกรรมการเป็นคนดีของ
นกัเรียน ซ่ือสัตย ์จิตอาสา 
พอเพียงรับผิดชอบ และมีวนิยั 
3.1 นกัเรียนเตรียมรายงานผลการ
ดาํเนินการโครงงานท่ีรับผดิชอบ 
ตามรูปแบบท่ีตนเองถนดั 
3.2 ตวัแทนครู นกัเรียนร่วม
ประเมินความกา้วหนา้ แนะนาํ
เพิ่มเติม และเสริมแรงเชิงบวก
เพื่อการพฒันาต่อไป 
3.3 นกัเรียนนาํขอ้เสนอแนะ
ปรับปรุงพฒันา และรายงานผล
คร้ังต่อไป 

3. ครู นกัเรียน
ปกครอง
คณะกรรมการ
สถานศึกษา และ 
เครือข่ายชุมชนร่วม
ใหค้าํปรึกษาแนะนาํ
และร่วมช่ืนชมผลท่ี
เกิดกบันกัเรียน 
ไดแ้ก่ ซ่ือสัตย ์จิต
อาสา พอเพียง  
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ตาราง 3 (ต่อ) 

การพฒันา กจิกรรม เป้าหมาย ระยะเวลา ผู้รับผดิชอบ 

 4. จดักิจกรรม “ตลาดนดัความดี” 
เพื่อร่วมประเมินความกา้วหนา้และ
ช่ืนชมความสาํเร็จ ภาคเรียนละ 1 
คร้ัง โดย นกัเรียน ครูแกนนาํ 
คณะครู ฝ่ายบริหาร เครือข่าย
ชุมชน พร้อมช่ืนชมใหก้าํลงัใจ 
และแนะนาํเพื่อการพฒันาต่อไป 
4.1 ประเมินติดตาม
ความกา้วหนา้โดย นกัเรียน ครู
แกนนาํ คณะครู ฝ่ายบริหาร ใน
ลกัษณะ “ตลาดนดัโครงงาน
คุณธรรม”  ภาคเรียนละ 1 คร้ัง
ก่อนปิดภาคเรียน พร้อมช่ืนชม
ใหก้าํลงัใน และแนะนาํเพื่อการ
พฒันาต่อไป 
4.2 ประชุมแลกเปล่ียนพดูคุยเพื่อ
การพฒันาและช่ืนชมใหก้าํลงัใจ 
4.3 ผูบ้ริหาร ครู นกัเรียน
ผูป้กครอง คณะกรรมการ
สถานศึกษา  เครือข่ายชุมชน 
ร่วมประชุมแลกเปล่ียนพดูคุย 
ช่ืนชม ใหก้าํลงัใจ และเพื่อการ
พฒันาใหดี้ข้ึนต่อไป 
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ตาราง 4 รายละเอียดการดําเนินการพัฒนาคุณลักษณะความเป็นคนดีของนักเรียน โดยใช ้
“กิจกรรมสร้างสรรค ์5 ลกัษณะ” โรงเรียนตะเครียะวิทยาคม  ปีการศึกษา 2559 ดา้นการ
เสริมแรงเชิงบวก/การสร้างขวญักาํลงัใจ  

การพฒันา กจิกรรม เป้าหมาย ระยะเวลา ผู้รับผดิชอบ 
ดา้นการ
เสริมแรง
เชิงบวก/
การสร้าง
ขวญั
กาํลงัใจ   

1. การประชุมร่วมกาํหนด
รูปแบบการเสริมแรง สร้างขวญั 
กาํลงัใจ  ในโอกาสและลกัษณะ
ต่างๆ  
1.1กิจกรรมประกาศช่ืนชม ใน
การนาํเสนอความกา้วหนา้ 
ประจาํวนัพุธ สาํหรับกลุ่ม
นกัเรียนท่ีดาํเนินโครงงาน
คุณธรรมอยา่งต่อเน่ืองสมํ่าเสมอ 
และพฒันาความเป็นคนดีไดดี้ 
หรือเกิดการเปล่ียนแปลงไป
ในทางท่ีดี  
1.2  กิจกรรมประกาศช่ืนชม ใน
การนาํเสนอความกา้วหนา้ 
ประจาํเดือน สาํหรับกลุ่ม
นกัเรียนท่ีดาํเนินโครงงาน
คุณธรรมอยา่งต่อเน่ืองสมํ่าเสมอ 
และพฒันาความเป็นคนดีไดดี้ 
หรือเกิดการเปล่ียนแปลงไป
ในทางท่ีดี และช่ืนชมใหก้าํลงัใจ
โครงงานอ่ืนๆ   
1.3การ “การติดดาว” ให้แต่ละ
โครงงานในการนาํเสนอ
โครงงานกิจกรรม “ตลาดนดั
โครงงานคุณธรรม” ซ่ึง ครูและ
นกัเรียนทุกคน ร่วมประเมิน 

1. ผูบ้ริหาร ครู 
นกัเรียนไดรั้บการ
เสริมแรงเชิงบวก/
การสร้างขวญั
กาํลงัใจ ในการ
ดาํเนินงานเพื่อ
พฒันาความเป็นคนดี
อยา่งต่อเน่ือง
สมํ่าเสมอ 
2 นกัเรียนมีขวญั
กาํลงัใจในการ
พฒันาความเป็นคนดี 
และมีคุณลกัษณะ
ความเป็นคนดี ไดแ้ก่ 
ซ่ือสัตย ์จิตอาสา 
พอเพียง  

มิ.ย.59-
มี.ค. 60 

ผูบ้ริหาร/ 
คณะครู/
นกัเรียน 
โรงเรียน
ตะเครียะ
วทิยาคม 
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ตาราง 4 (ต่อ) 

การพฒันา กจิกรรม เป้าหมาย ระยะเวลา ผู้รับผดิชอบ 

 2. ชมเชยยกยอ่งใหเ้กียรติและให้
โอกาสครูและนกัเรียนไดร่้วม
กิจกรรมในการนาํเสนอผลงาน
ร่วมกบัโรงเรียนอ่ืนๆ ระดบัเขต
พื้นท่ี ระดบัภาค ซ่ึงถือเป็น
เคร่ืองมือสาํคญัอีกประการหน่ึง
ท่ีส่งเสริมใหก้ารขบัเคล่ือน
กระบวนการพฒันาคุณลกัษณะ
ความเป็นคนดีของนกัเรียน
เป็นไปอยา่งอบอุ่นเป็นกนัเอง
และเพิ่มแรงบนัดาลใจในการ
ปฏิบติังานได ้
3. การส่งเสริมใหค้รูและนกัเรียน 
ไดน้าํเสนอแลกเปล่ียนเรียนรู้
ประสบการณ์การดาํเนินงาน
พฒันาความเป็นคนดี แก่เพื่อน
ครู ต่างโรงเรียนท่ีสนใจมาศึกษา
ดูงาน โดยแบ่งเป็นฐานการ
เรียนรู้ 4 ฐาน ไดแ้ก่ 
1) ฐานการเรียนรู้วถีิพุทธวถีิ
ธรรม 
2) ฐานการเรียนรู้ตามรอยพอ่วถีิ
พอเพียง 
3) ฐานการเรียนรู้ ผลงานเด่น 
4) ฐานการเรียนรู้จิตอาสา 
4. การส่งเสริมใหค้รู นกัเรียนมี
โอกาสไดน้าํเสนอผลงานและ 
ไดรั้บเกียรติบตัรในระดบัต่างๆ  
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ตาราง 4 (ต่อ) 

การพฒันา กจิกรรม เป้าหมาย ระยะเวลา ผู้รับผดิชอบ 

 4.1 การนาํเสนอผลการ
ดาํเนินงานการพฒันา
คุณลกัษณะความเป็นคนดีของ
นกัเรียน ต่อมูลนิธิยวุสถิรคุณ 
สาํนกังานทรัพยสิ์นส่วน
พระมหากษตัริย ์
4.2  การนาํเสนอผลการ
ดาํเนินงานการพฒันา
คุณลกัษณะความเป็นคนดีของ
นกัเรียน ต่อสาํนกังาน
ผูต้รวจการแผน่ดิน 
4.3 การนาํเสนอผลการ
ดาํเนินงานการพฒันา
คุณลกัษณะความเป็นคนดีของ
นกัเรียน ต่อสาํนกังานสาํนกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา 
เขต 16 
4.4 การนาํเสนอผลการ
ดาํเนินงานการพฒันา
คุณลกัษณะความเป็นคนดีของ
นกัเรียน ต่อหน่วยงานอ่ืนๆ 
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ตาราง 5 รายละเอียดการดําเนินการพัฒนาคุณลักษณะความเป็นคนดีของนักเรียน โดยใช ้
“กิจกรรมสร้างสรรค ์5 ลกัษณะ” โรงเรียนตะเครียะวิทยาคม  ปีการศึกษา 2559 ดา้นการ
สร้างและขยายเครือข่าย 

การพฒันา กจิกรรม เป้าหมาย ระยะเวลา ผู้รับผดิชอบ 
ดา้นการ
สร้างและ
ขยาย
เครือข่าย 

1. จดัใหมี้การประชุมวางแผน 
สร้างและขยายเครือข่าย การ 
พฒันาความเป็นคนดีของนกัเรียน 
ดาํเนินการโดย 
1.1  ร่วมประชุมผูบ้ริหาร ครู  
นกัเรียน ผูป้กครอง
คณะกรรมการสถานศึกษา  
เครือข่ายชุมชน เพื่อร่วมวางแผน
ในการสร้างและขยายเครือข่ายในการ
พฒันาคุณลกัษณะความเป็นคนดี
ของนกัเรียน 
1.2  ร่วมกาํหนดคุณสมบติั และ
จาํนวนเครือข่ายเป้าหมาย 
1.3  ร่วมวางแผนในการดูแลพฒันา
เครือข่าย 
2. สร้างในรูปแบบต่างๆ ตาม
โอกาสและความเหมาะสม 
ไดแ้ก่ 
2.1การจดันิทรรศการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ระหวา่ง
โรงเรียนท่ีสนใจ 
2.2 การนาํเสนอผลการพฒันา
ความเป็นคนดีของนกัเรียนใน
เวทีเสวนาในโอกาสต่างๆทั้งใน
และต่างเขตพื้นท่ี 

1. ผูบ้ริหาร ครู 
นกัเรียนร่วมกนัสร้าง
และขยายเครือข่าย
ในการพฒันาความ
เป็นคนดี 
- ในเขตพื้นท่ี
เดียวกนั 
- ต่างเขตพื้นท่ี 
2. โรงเรียนมี
เครือข่ายในการ
พฒันาความเป็นคนดี 
ทั้งในเขตพื้นท่ีและ
ต่างเขตพื้นท่ี 
 

มิ.ย.59-
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ผูบ้ริหาร/ 
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นกัเรียน 
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ตาราง 5 (ต่อ) 

การพฒันา กจิกรรม เป้าหมาย ระยะเวลา ผู้รับผดิชอบ 
 2.3  การประชาสัมพนัธ์เพื่อสร้าง

และขยายเครือข่ายผา่นช่องทาง
ต่างๆ เช่น เฟสบุก๊ คลิปวดีีโอ
ประชาสัมพนัธ์ เอกสารบทความ
และเอกสารรูปเล่ม ฯลฯ 
2.4  การรับคณะศึกษาดูงานจาก
โรงเรียนต่างๆท่ีสนใจ 
3. ขยายเครือข่ายโรงเรียน
คุณธรรม โดยเร่ิมจากเป้าหมาย 2 
โรงเรียน และสร้างขยายเครือข่าย
เพิ่มข้ึนตามความสนใจโดยการจดั
อบรมนกัเรียนแกนนาํและครูแกน
นาํใหก้บัโรงเรียนท่ีสนใจ  
ดาํเนินการโดย 
3.1  ร่วมประชุมเพื่อขยายเครือข่าย
สู่โรงเรียนอ่ืนๆ โดย 
3.2 ร่วมกาํหนดเป้าหมาย ในการ
ขยายเครือข่ายเร่ิมแรก จาํนวน 2 
โรงเรียน 
3.3 ร่วมกาํหนดลกัษณะโรงเรียน
เครือข่าย คือ 
- ผูบ้ริหาร ครู นกัเรียนมีความ
สนใจ 
- บริบทใกลเ้คียงกนั 
- โรงเรียนอยูใ่นพื้นท่ีใกลเ้คียงท่ี
สามารถ ดูแล แนะนาํติดตามได้
สะดวก ไม่เป็นภาระ ไม่ผกูพนั
งบประมาณ  
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ตาราง 5 (ต่อ) 

การพฒันา กจิกรรม เป้าหมาย ระยะเวลา ผู้รับผดิชอบ 
 3.4  ไดโ้รงเรียนเครือข่ายตาม

เป้าหมาย คือ  
- โรงเรียนคลองแดนวิทยา 
- โรงเรียนบา้นดอนแบก 
3. ขยายเครือข่ายโรงเรียน 
คุณธรรม โดยเร่ิมจากเป้าหมาย 2 
โรงเรียน และสร้างขยายเครือข่าย
เพิ่มข้ึนตามความสนใจโดย
ดาํเนินการ ดงัน้ี 
3.1 การจดัอบรมนกัเรียนแกนนาํ
และครูแกนนาํใหก้บัโรงเรียน
เครือข่าย 
3.2  ดูแลส่งเสริมแนะนาํให้
โรงเรียนเครือข่ายทั้ง 2 โรงเรียน
อบรมครูและนกัเรียนเพื่อสร้าง
ความเขา้ใจทั้งเรียน  
3.3 ดูแลส่งเสริมแนะนาํให้
โรงเรียนเครือข่ายทั้ง 2 โรงเรียน
ดาํเนินการพฒันาคุณลกัษณะความ
เป็นคนดีตามแนวทางท่ีกาํหนด คือ 
“กิจกรรมสร้างสรรค ์5 ลกัษณะ” 
3.4 ประเมินผลการ และวางแผน
การขยายเครือข่ายเพิ่มข้ึน 
4. การเยีย่มติดตามความกา้วหนา้
เครือข่ายโรงเรียนคุณธรรม ทั้ง  2 
โรงเรียน ร่วมแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
แนะนาํ และส่งเสริมให้โรงเรียน
เครือข่ายไดพ้ฒันาความเป็นคนดี 
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ตาราง 5 (ต่อ) 

การพฒันา กจิกรรม เป้าหมาย ระยะเวลา ผู้รับผดิชอบ 
 ของนกัเรียนบรรลุป้าหมายตามท่ี

โรงเรียนกาํหนดดาํเนินการโดย 
4.1  จดักิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้
กบัโรงเรียนเครือข่าย 
4.2  กิจกรรมกาํกบัเยีย่มติดตาม
ใหก้าํลงัใจโรงเรียนเครือข่าย 
4.3  ส่งเสริมโรงเรียนเครือข่ายใน
การนาํเสนอผลการพฒันาความ
เป็นคนดีของนกัเรียนในเวที
เสวนาในโอกาสต่างๆ ทั้งในและ
ต่างเขตพื้นท่ี 
5. การส่งเสริมใหเ้ครือข่าย
โรงเรียนคุณธรรม ไดมี้โอกาส
ร่วมแลกเปล่ียนเรียนรู้ และขยาย
ผลกระบวนการพฒันาความเป็น
คนดีของนกัเรียนสู่โรงเรียนอ่ืนๆ 
ชุมชน และหน่วยงานอ่ืนๆ โดย 
5.1  ส่งเสริมให้โรงเรียนเครือข่าย
ร่วมรับคณะศึกษาดูงานจาก
โรงเรียนต่างๆท่ีสนใจ 
5.2 ส่งเสริมให้โรงเรียนเครือข่าย
ร่วมรับการประเมินความสาํเร็จ
ในการพฒันาคุณลกัษณะความ
เป็นคนดี เพื่อเป็นตน้แบบต่อไป 
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ตาราง 6 รายละเอียดการดําเนินการพัฒนา คุณลักษณะความเป็นคนดีของนักเรียน โดยใช ้
“กิจกรรมสร้างสรรค ์5 ลกัษณะ” โรงเรียนตะเครียะวิทยาคม  ปีการศึกษา 2560 ดา้นการ
ส่ือสาร สร้างความเขา้ใจ 

การพฒันา กจิกรรม เป้าหมาย ระยะเวลา ผู้รับผดิชอบ 
ดา้นการ
ส่ือสาร 
สร้างความ
เขา้ใจ 

1. จดัประชุมทบทวนการสร้าง
ความเขา้ใจและความตระหนกั 
ระหวา่งผูบ้ริหาร ครู นกัเรียน 
ผูป้กครอง คณะกรรมการ
สถานศึกษา และเครือข่ายชุมชน 
เพื่อสร้างความเขา้ใจและความ
ตระหนกัในกระบวนการ พฒันา
คุณลกัษณะความเป็นคนดีของ
นกัเรียน และการมีส่วนร่วมในการ
ช่วยสร้างคนดีใหก้บับา้นเมือง ให้
เกิดข้ึนอยา่งเด่นชดัและย ัง่ยนื 
1.1 ประชุมทบทวน เพื่อสร้าง
ความรู้ความเขา้ใจ และความ
ตระหนกัในกระบวนการพฒันา
คุณลกัษณะความเป็นคนดีของ
นกัเรียนมากข้ึน โดยใชส่ื้อวดีีทศัน์
จากมลูนิธิยวุสถิรคุณ สาํนกังาน
ผูต้รวจการแผน่ดิน และโรงเรียน
อ่ืน เๆป็นแบบอยา่งในการพฒันา
ดา้นความเป็นคนดีของนกัเรียน 
1.2 อบรมทบทวนนกัเรียนเก่า ใน
การจดักิจกรรม/โครงงาน
คุณธรรมท่ีส่งเสริมคุณลกัษณะ
ความเป็นคนดี 

ครู นกัเรียนปกครอง
คณะกรรมการ
สถานศึกษา และ 
เครือข่ายชุมชน มี
ความรู้ความเขา้ใจ 
ความตระหนกั และ
ถือเป็นหนา้ท่ีในการ
ร่วมกนัเพื่อพฒันา
คุณลกัษณะความเป็น
คนดีของนกัเรียน 
ไดแ้ก่ ซ่ือสัตย ์จิต
อาสา พอเพียง 
รับผิดชอบ และมี
วนิยั ให้เกิดข้ึนอยา่ง
ย ัง่ยนื 
 

พ.ค.60 - ผูบ้ริหาร
และครูแกน
นาํ 
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ตาราง 6 (ต่อ) 

การพฒันา กจิกรรม เป้าหมาย ระยะเวลา ผู้รับผดิชอบ 

 1.3 อบรมนกัเรียนใหม่ในการ
สร้างความเขา้ใจและความ
ตระหนกั ตลอดจนการทาํ
โครงงานเพื่อพฒันาลกัษณะ
ความเป็นคนดีของนกัเรียน 
1.4  ประชุมทบทวน
คณะกรรมการสถานศึกษา 
ผูป้กครอง เครือข่ายชุมชน เพื่อ
ทบทวนและส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมพฒันาความเป็นคนดีของ
นกัเรียนอยา่งต่อเน่ือง 
1.5  ร่วมทบทวน และพฒันา
กรอบแนวทางวธีิการโครงการ 
กิจกรรมโครงงานคุณธรรมท่ีเป็น
ส่ือในการพฒันาคุณลกัษณะ
ความเป็นคนดีของนกัเรียน 

   

 2. จดัประชุมทบทวน ระหวา่ง
ผูบ้ริหาร ครู นกัเรียน ผูป้กครอง
คณะกรรมการสถานศึกษา และ
เครือข่ายชุมชน เพื่อสร้างความ
เขา้ใจและความตระหนกัในการ
ร่วมกนักาํหนดเป้าหมายการ
พฒันาความเป็นคนดีของ
นกัเรียน เพื่อนาํไปสู่เป้าหมาย
เดียวกนัคือ คุณลกัษณะความเป็น
คนดี ไดแ้ก่ ซ่ือสัตย ์จิตอาสา  
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ตาราง 6 (ต่อ) 

การพฒันา กจิกรรม เป้าหมาย ระยะเวลา ผู้รับผดิชอบ 

 

2.1 ร่วมประชุมทบทวน
คุณลกัษณะความเป็นคนดีของ
นกัเรียน ทั้งพฤติกรรมบ่งช้ีเชิง
บวกหรือจริยธรรม หรือ
พฤติกรรมท่ีแสดงออกความเป็น
คนดี และคุณธรรมเป้าหมายหรือ
คุณลกัษณะความเป็นคนดีของ
นกัเรียน ไดแ้ก่  ซ่ือสัตย ์จิตอาสา 
พอพียง รับผดิชอบ และมีวนิยั
และร่วมกาํหนดพฤติกรรมความ
เป็นคนดีเพิ่มเติม เพื่อใหเ้กิด
คุณลกัษณะความเป็นคนดีอยา่ง
เด่นชดัและย ัง่ยนื 
2.2 ร่วมทบทวนและพฒันากรอบ
แนวทางวธีิการปฏิบติั เพื่อบรรลุ
ตามเป้าหมายท่ีตอ้งการอยา่ง
ย ัง่ยนื โดยเนน้ใหทุ้กคนตอ้ง
ตระหนกัและร่วมกนัทาํทั้ง
โรงเรียน ตามโครงการ กิจกรรม 
และโครงงานคุณธรรมทั้ง
ของเดิมและท่ีร่วมกนักาํหนด
เพิ่มเติม 
2.3 ทบทวนการส่งเสริมให้
นกัเรียนลงมือปฏิบติักิจกรรม
ส่งเสริมความดี ตามโครงการ 
กิจกรรม และโครงงานคุณธรรม
เพื่อให้เกิดคุณลกัษณะความเป็น
คนดี ไดแ้ก่ ซ่ือสัตย ์จิตอาสา 
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ตาราง 6 (ต่อ) 

การพฒันา กจิกรรม เป้าหมาย ระยะเวลา ผู้รับผดิชอบ 

 

พอพียงรับผดิชอบ และมีวนิยัให้
เกิดข้ึนอยา่งเด่นชดัและย ัง่ยนื 
2.4 ทบทวนการส่งเสริมให้
แลกเปล่ียนเรียนรู้ กาํกบัติดตาม 
ประเมิน และปรับปรุง พฒันา
อยา่งต่อเน่ือง 

   

 

3. จดัประชุมสร้างความเขา้ใจ 
และความตระหนกั เครือข่าย
โรงเรียนคุณธรรม จาํนวน2 
โรงเรียน เพื่อสร้างความเขา้ใจ 
ความตระหนกั และกระบวนการ 
ใหส้ามารถพฒันาคุณลกัษณะ
ความเป็นคนดีของนกัเรียน ตาม
เป้าหมายของเครือข่ายโรงเรียน
คุณธรรม 
3.1จดัประชุมอบรมกระบวนการ
กระบวนการทั้ง 5 ขั้นสร้างความ
เขา้ใจ และความตระหนกั 
เครือข่ายโรงเรียนคุณธรรม 
จาํนวน 2 โรงเรียน เพื่อสร้าง
ความเขา้ใจ ความตระหนกั 
3.2 ส่งเสริมใหเ้ครือข่ายโรงเรียน
คุณธรรม ไดศึ้กษาดูงาน
แลกเปล่ียนเรียนรู้ เพื่อพฒันา
คุณลกัษณะความเป็นคนดีของ
นกัเรียน ตามเป้าหมายของ
โรงเรียน 
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ตาราง 7 รายละเอียดการดําเนินการพัฒนา คุณลักษณะความเป็นคนดีของนักเรียน โดยใช ้
“กิจกรรม สร้างสรรค ์5 ลกัษณะ” โรงเรียนตะเครียะวิทยาคม  ปีการศึกษา 2560 ดา้นการ
สร้างการมีส่วนร่วม 

การพฒันา กจิกรรม เป้าหมาย ระยะเวลา ผู้รับผดิชอบ 
ดา้นการ
สร้างการมี
ส่วนร่วม 

1. การร่วมทบทวน บทบาท
หนา้ท่ีของ ผูบ้ริหาร ครู นกัเรียน 
ผูป้กครอง คณะกรรมการ
สถานศึกษา เครือข่ายชุมชน และ
โรงเรียนเครือข่ายคุณธรรม ใน
การส่งเสริมใหน้กัเรียนมีลกัษณะ
ความเป็นคนดี ไดแ้ก่ ซ่ือสัตย ์จิต
อาสา พอเพียง รับผิดชอบ และมี
วนิยั อยา่งย ัง่ยนื 
1.1 ทบทวนบทบาทหนา้ท่ีของ
ผูบ้ริหารมีหนา้ท่ีโดยตรงในการให้
การสนบัสนุนส่งเสริมทุกๆดา้น ใน
การดาํเนินงานเพื่อพฒันา
คุณลกัษณะความเป็นคนดีของ
นกัเรียน 
1.2 ทบทวนบทบาทหนา้ท่ีของ
ครู ในการใหค้าํปรึกษาแนะนาํ 
ส่งเสริมในการทาํกิจกรรมของ
นกัเรียน ประกอบดว้ย ครูแกน
นาํ และครูท่ีปรึกษาโครงงาน 
1.3 ทบทวนบทบาทหนา้ท่ีของ
นกัเรียนทั้งนกัเรียนท่ีรับผิดชอบ
โครงงานคุณธรรม และนกัเรียน
ท่ีตอ้งร่วมดาํเนินการทั้งโรงเรียน 
1.4  ทบทวนบทบาทหนา้ท่ีของ
ผูป้กครอง 

ครู นกัเรียนปกครอง
คณะกรรมการ
สถานศึกษา และ 
เครือข่ายชุมชนมี
ความเขา้ใจมีความ
ตระหนกั และมีส่วน
ร่วมขบัเคล่ือนทั้ง
ทางตรงและทางออ้ม 
เพื่อใหน้กัเรียนมี
คุณลกัษณะความ
เป็นคนดี ไดแ้ก่ 
ซ่ือสัตย ์จิตอาสา 
พอเพียง รับผิดชอบ 
และมีวนิยั 

พ.ค.60-
มี.ค. 61 

ผูบ้ริหาร/คณะ
ครู/นกัเรียน 
โรงเรียน
ตะเครียะ
วทิยาคม 
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ตาราง 7 (ต่อ) 

การพฒันา กจิกรรม เป้าหมาย ระยะเวลา ผู้รับผดิชอบ 

 

1.5 ทบทวนบทบาทหนา้ท่ีของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน 
1.6 ทบทวนบทบาทหนา้ท่ีของ
เครือข่ายชุมชน ซ่ึงมีบทบาท
สาํคญัในการร่วมคิดและใหก้าร
สนบัสนุนส่งเสริมคุณลกัษณะ
ความเป็นคนดีของนกัเรียน 
ประกอบดว้ย6 เครือข่าย คือ 
องคก์ารบริหารส่วนตาํบลตะเครียะ 
กลุ่มนาอินทรียบ์า้นหนองถว้ย  
สถานีอนามยัสามอ่าง  วดัหนอง
ถว้ย วดัเกษตรชลธี วดับา้นขาว   
2. การทบทวนความเขา้ใจและ
การสร้างองคค์วามรู้เก่ียวกบั
บทบาทของผูบ้ริหาร ครู 
นกัเรียน ผูป้กครอง 
คณะกรรมการสถานศึกษา และ
เครือข่ายชุมชน ตลอดจน
เครือข่ายโรงเรียนคุณธรรมในการ
ส่งเสริม การจดัการเรียนรู้ และ
การดูแลช่วยเหลือนกัเรียน นิเทศ
ติดตาม การสร้างขวญักาํลงัใจ 
และการสร้างและขยายเครือข่าย 
รวมทั้งการเป็นแบบอยา่งท่ีดีใน
การในการส่งเสริมให้นกัเรียนมี
ลกัษณะความเป็นคนดี ไดแ้ก่  
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ตาราง 7 (ต่อ) 

การพฒันา กจิกรรม เป้าหมาย ระยะเวลา ผู้รับผดิชอบ 

 

ซ่ือสัตย ์จิตอาสา พอเพียง 
รับผดิชอบ และมีวนิยั อยา่งย ัง่ยนื 
2.1 ทบทวนร่วมคิดร่วมวางแผน 
แนะนาํ เพื่อพฒันาให้นกัเรียน
เกิดการเรียนรู้ มีความสาํนึก และ
มีพฤติกรรมท่ีแสดงถึงการเป็น
คนดี 
2.2 ทบทวนบทบาทหนา้ท่ีของ
ครูแกนนาํ และครูท่ีปรึกษา
โครงงาน 
2.3 ทบทวนบทบาทหนา้ท่ีของ
นกัเรียน 
2.4 ทบทวนบทบาทหนา้ท่ีของ
ผูป้กครอง 
2.5 บทบาทหนา้ท่ีของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
2.6ทบทวนบทบาทหนา้ท่ีของ
เครือข่ายชุมชน 
3. การทบทวนเก่ียวกบัโครงการ 
กิจกรรม และโครงงานคุณธรรม 
ท่ีโรงเรียนดาํเนินการ เพื่อเป็นส่ือ
ในการส่งเสริมและพฒันา
นกัเรียนใหมี้คุณลกัษณะความ
เป็นคนดี ไดแ้ก่ ซ่ือสัตย ์จิตอาสา 
พอเพียง รับผิดชอบ และมีวนิยั
อยา่งย ัง่ยนื 
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ตาราง 7 (ต่อ) 

การพฒันา กจิกรรม เป้าหมาย ระยะเวลา ผู้รับผดิชอบ 
 3.1 ร่วมทบทวนกิจกรรมท่ี

ส่งเสริมคุณลกัษณะความเป็นคน 
ดีของนกัเรียน ไดแ้ก่ 

ส่งเสริมด้านความซ่ือสัตย์ 
1) กิจกรรมธนาคารโรงเรียน   
2) กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้ 
3)โครงงาน

SaveWorldSaveTorWor 
4) โครงงาน Good Smell 
5)โครงงานกินทุกเมด็หมดทุกม้ือ 
6)โครงงานโรงเรียนสดใส

หวัใจคุณธรรม 
7) โครงงานรับผดิชอบสักนิด

ชีวติไม่ติดศูนย ์
8) โครงงานรองเทา้เขา้ชั้น 
9)โครงงานวยัใสห่างไกลยาเสพ

ติด 
ส่งเสริมด้านจิตอาสา 

1) โครงงานโรงเรียนสดใส
หวัใจคุณธรรม  

2) โครงงาน Idea Green 
3) กิจกรรมจิตอาสาเพื่อชุมชน  
4) กิจกรรมตายายยา่น  
5) โครงงานรกนะเด๋ียวช่วยเคลียร์ 
6) โครงงานระเบียงสวย 
7)โครงงาน

SaveWorldSaveTorWor 
8)โครงงาน Good Smell 
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ตาราง 7 (ต่อ) 

การพฒันา กจิกรรม เป้าหมาย ระยะเวลา ผู้รับผดิชอบ 
 9) โครงงานห้องเรียนสวยดว้ย

มือเรา 
ส่งเสริมด้านความพอเพยีง 

1) กิจกรรมวถีิ ต.ว. วถีิเกษตร  
2) กิจกรรมตน้กลา้อาชีพ 
3) กิจกรรม 1 หอ้งเรียน 1 

พื้นท่ีทาํกิน  
4) กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้ 
5) โครงงานกินทุกเม็ดหมดทุก

ม้ือ 
6) กิจกรรมธนาคารโรงเรียน   
7) โครงงานโรงเรียนสดใส

หวัใจคุณธรรม   
8) โครงงาน Idea Green 
9) โครงงานโรงอาหารสะอาด 
10) โครงงานห้องเรียนสวย

ดว้ยมือเรา 
3.2  ประชุมทบทวนและ
ประชาสัมพนัธ์การปรับเปล่ียน
ใหผู้ป้กครอง คณะกรรมการ
สถานศึกษา เครือข่ายชุมชน และ
ผูเ้ก่ียวขอ้งรับทราบ และ
ประกาศใชเ้ป็นเป้าหมายในการ
ขบัเคล่ือนคุณลกัษณะความเป็น
คนดีของนกัเรียน 

   



193 

  

ตาราง 7 (ต่อ) 

การพฒันา กจิกรรม เป้าหมาย ระยะเวลา ผู้รับผดิชอบ 
 3.2 ทบทวนการปฏิบติัเพื่อบรรลุ

เป้าหมาย คือคุณลกัษณะความ
เป็นคนดีของนกัเรียน ครู และ
ผูบ้ริหาร ตามท่ีร่วมกนักาํหนด 
โดยดาํเนินการในลกัษณะ 
โครงการ กิจกรรม และโครงงาน
คุณธรรม ดงัน้ี 

1) โครงงานคุณธรรมท่ี
นกัเรียนร่วมคิดจากปัญหาใกลต้วั
เพื่อใชเ้ป็นส่ือในการให้เกิด
คุณลกัษณะความเป็นคนดี ซ่ึงมี
หอ้งเรียนละ 2 โครงงาน รวมใน
ปีการศึกษา 2559 มี 12 โครงงาน 

2) โครงการอบรมพฒันา
คุณธรรมจริยธรรม (ค่ายพุทธ
บุตร ประจาํปีการศึกษา 2559) 

3) โครงการส่งเสริมอาชีพ
อิสระ 

4) โครงการลดเวลาเรียนเพิ่ม
เวลารู้ 

5) โครงการธนาคารโรงเรียน 
6) กิจกรรมวถีิ ตว. วถีิเกษตร 
7) กิจกรรมตน้กลา้อาชีพ 
8) กิจกรรม 1ห้องเรียน 1 พื้นท่ี

ทาํกิน 
9) กิจกรรมตายายยา่น 
10) กิจกรรมจิตอาสาเพื่อชุมชน 
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ตาราง 7 (ต่อ) 

การพฒันา กจิกรรม เป้าหมาย ระยะเวลา ผู้รับผดิชอบ 
  11) กิจกรรมหน่ึงห้องเรียน

หน่ึงวนัธรรมสวนะ/ หน่ึงคน
หน่ึงป่ินโต 

12) กิจกรรมนัง่สมาธิก่อนเรียน 
13 กิจกรรมมคัทายกนอ้ย 
14) กิจกรรมสภานกัเรียน 
15) กิจกรรมเขตพื้นท่ี

รับผดิชอบ 
16)กิจกรรมวนัสาํคญั 
17) กิจกรรมมายาทงาม 
18) กิจกรรมนอ้งไหวพ้ี่ 
19) กิจกรรมทบทวนความดีวิถี 

ตว. 
3.3 ส่งเสริมการเป็นแบบอยา่งท่ีดี
ซ่ึงกนัและกนั ทั้ง ผูบ้ริหาร ครู 
นกัเรียน 

   

 3.4 การจดัสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือ
ต่อการพฒันาคุณลกัษณะความ
เป็นคนดีของนกัเรียน 
3.5 บูรณาการพฒันาคุณลกัษณะ
ความเป็นคนดีในการจดัการ
เรียนการสอน ไดแ้ก่ กิจกรรม
ชุมนุมกิจกรรมในเคร่ืองแบบ 
3.6 การกาํกบัติดตามแลกเปล่ียน
เรียนรู้ ประเมินกิจกรรมและ 
รายงานความกา้วหนา้ระหวา่ง
ดาํเนินการ และหลงัดาํเนินการ 
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ตาราง 7 (ต่อ) 

การพฒันา กจิกรรม เป้าหมาย ระยะเวลา ผู้รับผดิชอบ 
 4. ทบทวนและออกแบบกิจกรรม

เพิ่มเติม ท่ีส่งเสริมใหผู้บ้ริหาร 
ครู นกัเรียน ผูป้กครอง 
คณะกรรมการสถานศึกษา 
เครือข่ายชุมชน และเครือข่าย
โรงเรียนคุณธรรม ไดมี้ส่วนร่วม
ในการส่งเสริมใหน้กัเรียนมี
ลกัษณะความเป็นคนดี ไดแ้ก่ 
ซ่ือสัตย ์จิตอาสา พอเพียง 
รับผดิชอบ และมีวนิยั อยา่งย ัง่ยนื 
เช่น กิจกรรมเปิด “บา้น
คุณธรรม”  
4.1 ส่งเสริมใหบู้รณาการ
กิจกรรมในรูปแบบ การเปิดบา้น
คุณธรรมใหทุ้กคนไดมี้ส่วนร่วม 
4.2 ส่งเสริมใหเ้ครือข่ายโรงเรียน
คุณธรรมมีส่วนร่วมในการร่วม
กิจกรรม เปิดบา้นคุณธรรม 
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ตาราง 8 รายละเอียดการดําเนินการพัฒนาคุณลักษณะความเป็นคนดีของนักเรียน โดยใช ้
“กิจกรรม สร้างสรรค ์5 ลกัษณะ” โรงเรียนตะเครียะวิทยาคม  ปีการศึกษา 2560 ดา้นการ
สอบถามติดตาม(นิเทศติดตาม)   

การพฒันา กจิกรรม เป้าหมาย ระยะเวลา ผู้รับผดิชอบ 
ดา้นการ
สอบถาม
ติดตาม
(นิเทศ
ติดตาม)   
 
 
 

1. ประชุมทบทวนรูปแบบการ
นิเทศ สอบถามติดตาม 
ความกา้วหนา้การดาํเนิน
กิจกรรม เพื่อพฒันาความเป็นคน
ดีของนกัเรียน “อยา่ง
กลัยาณมิตร” ใหทุ้กคนรู้สึก
อบอุ่นไม่โดดเด่ียว และมี
ความสุขกบักิจกรรมท่ีทาํ 
1.1 ประชุมทบทวนรูปแบบ
รูปแบบการนิเทศ สอบถาม
ติดตามผูบ้ริหาร ครูแกนนาํ 
ครูท่ีปรึกษาโครงงาน/กิจกรรม
นกัเรียน 
1.2 ประชุมทบทวนทาํความ
เขา้ใจ วธีิการและเป้าหมายการ
กาํกบันิเทศติดตามอยา่ง
กลัยาณมิตร 
2. ทบทวนปฏิทินและรูปแบบ
การติดตามเพื่อใหท้ราบ
ความกา้วหนา้ในการพฒันา
คุณลกัษณะความเป็นคนดีของ
นกัเรียนให้เกิดอยา่งย ัง่ยนื 
2.1 ครูท่ีปรึกษา พบนกัเรียนทุก
วนัพุธ โดย นกัเรียน-ครูท่ีปรึกษา
รายงานผลตามแบบท่ีกาํหนด ผา่น
ครูแกนนาํและผูบ้ริหาร  

1. ผูบ้ริหาร ครู 
นกัเรียนมีการนิเทศ
ติดตามแลกเปล่ียน
เรียนรู้ และการ
ประเมินผลรายงาน
ความกา้วหนา้ในการ
ดาํเนินงานเพื่อ
พฒันาความเป็นคนดี
อยา่งกลัยาณมิตร 
ต่อเน่ืองสมํ่าเสมอ 
2. ผูบ้ริหาร ครู 
นกัเรียน ผูป้กครอง
คณะกรรมการ
สถานศึกษา และ 
เครือข่ายชุมชน 
ทราบความกา้วหนา้
ในการดาํเนินงาน
เพื่อพฒันา
คุณลกัษณะความ
เป็นคนดีของ
นกัเรียนอยา่ง
ต่อเน่ือง 
 
 
 
 

มิ.ย.60-
มี.ค. 61 

ผูบ้ริหาร/ 
คณะครู/
นกัเรียน 
โรงเรียน
ตะเครียะ
วทิยาคม 
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ตาราง 8 (ต่อ) 

การพฒันา กจิกรรม เป้าหมาย ระยะเวลา ผู้รับผดิชอบ 
 
 
 
 

2.2 ผูบ้ริหารและครูแกนนาํร่วม
ประชุมแลกเปล่ียนพดูคุยเพื่อการ
พฒันาและช่ืนชมใหก้าํลงัใจ 
3. ทบทวนการติดตามแลกเปล่ียน
รายงานความกา้วหนา้พร้อมกนัทั้ง
โรงเรียน เดือนละ 1 คร้ังโดยปรับ
กระบวนการติดตามใหง่้ายเป็น
กนัเอง ให้อิสระรูปแบบการ
รายงานของนกัเรียนตามความ
ถนดั เพื่อติดตามการปรับเปล่ียน
พฤติกรรมการเป็นคนดีของ
นกัเรียน ซ่ือสัตย ์จิตอาสา พอเพียง
รับผดิชอบ และมีวนิยั 
3.1 นกัเรียนทบทวนปรับปรุงการ
รายงานผลการดาํเนินการ
โครงงานท่ีรับผิดชอบ  
3.2 ตวัแทนครู นกัเรียนร่วม
ประเมินความกา้วหนา้ แนะนาํ
เพิ่มเติม และเสริมแรงเชิงบวกเพื่อ
การพฒันาต่อไป 
3.3 นกัเรียนทบทวนการนาํ
ขอ้เสนอแนะปรับปรุงพฒันา และ
รายงานผล 
4. ทบทวนพฒันาการจดักิจกรรม 
“ตลาดนดัความดี” และการเปิด
บา้นคุณธรรม เพื่อร่วมประเมิน
พร้อมช่ืนชมใหก้าํลงัใจ และ
แนะนาํเพื่อการพฒันาต่อไป 

3. ครู นกัเรียน
ปกครอง
คณะกรรมการ
สถานศึกษา และ 
เครือข่ายชุมชนร่วม
ใหค้าํปรึกษาแนะนาํ
และร่วมช่ืนชมผลท่ี
เกิดกบันกัเรียน 
ไดแ้ก่ ซ่ือสัตย ์จิต
อาสา พอเพียง  
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ตาราง 8 (ต่อ) 

การพฒันา กจิกรรม เป้าหมาย ระยะเวลา ผู้รับผดิชอบ 

 4.1 ทบทวนการประเมินติดตาม
ความกา้วหนา้โดย นกัเรียน ครู
แกนนาํ คณะครู ฝ่ายบริหาร ใน
ลกัษณะ “ตลาดนดัโครงงาน
คุณธรรม”  ภาคเรียนละ 1 คร้ัง
ก่อนปิดภาคเรียน พร้อมช่ืนชม
ใหก้าํลงัใน และแนะนาํเพื่อการ
พฒันาต่อไป 
4.2 ประชุมทบทวน แลกเปล่ียน
พดูคุยเพื่อการพฒันาและช่ืนชม
ใหก้าํลงัใจ 
4.3 ผูบ้ริหาร ครู นกัเรียน
ผูป้กครอง คณะกรรมการ
สถานศึกษา  เครือข่ายชุมชน 
ร่วมประชุมแลกเปล่ียนพดูคุย 
ช่ืนชม ใหก้าํลงัใจ และเพื่อการ
พฒันาใหดี้ข้ึนอยา่งย ัง่ยนืต่อไป 
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ตาราง 9 รายละเอียดการดําเนินการพัฒนาคุณลักษณะความเป็นคนดีของนักเรียน โดยใช ้
“กิจกรรมสร้างสรรค ์5 ลกัษณะ” โรงเรียนตะเครียะวทิยาคม  ปีการศึกษา 2560 ดา้นการ
เสริมแรงเชิงบวก/การสร้างขวญักาํลงัใจ  

การพฒันา กจิกรรม เป้าหมาย ระยะเวลา ผู้รับผดิชอบ 
ดา้นการ
เสริมแรง
เชิงบวก/
การสร้าง
ขวญั
กาํลงัใจ   

1. ทบทวนและร่วมกาํหนด
รูปแบบการเสริมแรง สร้างขวญั 
กาํลงัใจ  ในโอกาสและลกัษณะ
ต่างๆ เช่น ช่ืนชม กลุ่มท่ีดาํเนิน
โครงงานคุณธรรม เพื่อพฒันา
ความเป็นคนดีไดดี้ หรือเกิดการ
เปล่ียนแปลงไปในทางท่ีดี ใน
โอกาสท่ีนาํเสนอความกา้วหนา้ 
คาบโครงงาน รายงาน
ประจาํเดือน และช่ืนชมให้
กาํลงัใจโครงงานอ่ืนๆ การติด
ดาว ใหแ้ต่ละโครงงานในการ
นาํเสนอโครงงานในลกัษณะ
ตลาดนดัโครงงานคุณธรรม หรือ
เปิดบา้นคุณธรรม ซ่ึง ครูและ
นกัเรียนทุกคน ร่วมประเมินและ
ติดดาว 
1.1 กิจกรรมประกาศช่ืนชม ใน
การนาํเสนอความกา้วหนา้ 
ประจาํวนัพุธ สาํหรับกลุ่ม
นกัเรียนท่ีดาํเนินโครงงาน
คุณธรรมอยา่งต่อเน่ืองสมํ่าเสมอ 
และพฒันาความเป็นคนดีไดดี้ 
หรือเกิดการเปล่ียนแปลงไป
ในทางท่ีดี  

1. ผูบ้ริหาร ครู 
นกัเรียนไดรั้บการ
เสริมแรงเชิงบวก/
การสร้างขวญั
กาํลงัใจ  ในการ
ดาํเนินงานเพื่อ
พฒันาความเป็นคนดี
อยา่งต่อเน่ือง
สมํ่าเสมอ 
2 นกัเรียนมีขวญั
กาํลงัใจในการ
พฒันาความเป็นคนดี 
และมีคุณลกัษณะ
ความเป็นคนดี ไดแ้ก่ 
ซ่ือสัตย ์จิตอาสา 
พอเพียง  

มิ.ย.60-
มี.ค. 61 

ผูบ้ริหาร/ 
คณะครู/
นกัเรียน 
โรงเรียน
ตะเครียะ
วทิยาคม 
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ตาราง 9 (ต่อ) 

การพฒันา กจิกรรม เป้าหมาย ระยะเวลา ผู้รับผดิชอบ 

 1.2 กิจกรรมประกาศช่ืนชม ใน
การนาํเสนอความกา้วหนา้ 
ประจาํเดือน สาํหรับกลุ่ม
นกัเรียนท่ีดาํเนินโครงงาน
คุณธรรมอยา่งต่อเน่ืองสมํ่าเสมอ 
และพฒันาความเป็นคนดีไดดี้ 
หรือเกิดการเปล่ียนแปลงไป
ในทางท่ีดี และช่ืนชมใหก้าํลงัใจ
โครงงานอ่ืนๆ   
1.3 การ “การติดดาว” ให้แต่ละ
โครงงานในการนาํเสนอ
โครงงานกิจกรรม “ตลาดนดั
โครงงานคุณธรรม” ซ่ึง ครูและ
นกัเรียนทุกคน ร่วมประเมิน 
2. ทบทวนและเพิ่มโอกาสใน
การชมเชยยกยอ่งใหเ้กียรติและ
การใหโ้อกาสครูและนกัเรียนได้
ร่วมกิจกรรมในการนาํเสนอ
ผลงานร่วมกบัโรงเรียนอ่ืนๆ 
ระดบัเขตพื้นท่ี ระดบัภาค ซ่ึงถือ
เป็นเคร่ืองมือสาํคญัอีกประการ
หน่ึงท่ีส่งเสริมใหก้ารขบัเคล่ือน
กระบวนการพฒันาคุณลกัษณะ
ความเป็นคนดีของนกัเรียน
เป็นไปอยา่งอบอุ่นเป็นกนัเอง
และเพิ่มแรงบนัดาลใจในการ
ปฏิบติังานได ้

   

 



201 

  

ตาราง 9 (ต่อ) 

การพฒันา กจิกรรม เป้าหมาย ระยะเวลา ผู้รับผดิชอบ 

 2.1 กิจกรรมติดดาวโครงงาน
คุณธรรมท่ีมีการพฒันาเพิ่มข้ึน 
2.2 ส่งเสริมใหน้กัเรียนและครู
ไดพ้ฒันารูปแบบการนาํเสนอ
ผลงานในระดบัเขตพื้นท่ี
การศึกษา ภาคและระดบัชาติ 
3. ทบทวนรูปแบบและส่งเสริม
ใหค้รูและนกัเรียน ไดน้าํเสนอ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์
การดาํเนินงานพฒันาความเป็น
คนดี แก่เพื่อนครู ต่างโรงเรียนท่ี
สนใจมาศึกษาดูงาน  
3.1 ทบทวนปรับฐานการเรียนรู้ 
4 ฐาน และปรับตามเหมาะสม 
1) ฐานการเรียนรู้วถีิพุทธวถีิ
ธรรม 
2) ฐานการเรียนรู้ตามรอยพอ่วถีิ
พอเพียง 
3) ฐานการเรียนรู้ ผลงานเด่น 
4) ฐานการเรียนรู้จิตอาสา 
3.2 จดักิจกรรมทบทวนและ
ประเมินผลทุกคร้ังหลงัจากการ
รับคณะศึกษาดูงานเพื่อพฒันา 
4. การส่งเสริมใหค้รู นกัเรียนมี
โอกาสไดน้าํเสนอผลงานและ 
ไดรั้บเกียรติบตัรในระดบัต่าง ๆ  
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ตาราง 9 (ต่อ) 

การพฒันา กจิกรรม เป้าหมาย ระยะเวลา ผู้รับผดิชอบ 

 4.1 การนาํเสนอผลการ
ดาํเนินงานการพฒันา
คุณลกัษณะความเป็นคนดีของ
นกัเรียน ต่อมูลนิธิยวุสถิรคุณ
สาํนกังานทรัพยสิ์นส่วน
พระมหากษตัริย ์
4.2 การนาํเสนอผลการ
ดาํเนินงานการพฒันา
คุณลกัษณะความเป็นคนดีของ
นกัเรียน ต่อสาํนกังาน
ผูต้รวจการแผน่ดิน 
4.3 การนาํเสนอผลการ
ดาํเนินงานการพฒันา
คุณลกัษณะความเป็นคนดีของ
นกัเรียน ต่อสาํนกังานสาํนกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา 
เขต 16 
4.4 การนาํเสนอผลการ
ดาํเนินงานการพฒันา
คุณลกัษณะความเป็นคนดีของ
นกัเรียน ต่อหน่วยงานอ่ืน ๆ 
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ตาราง 10 รายละเอียดการดําเนินการพฒันาคุณลักษณะความเป็นคนดีของนักเรียน โดยใช้
“กิจกรรมสร้างสรรค ์5 ลกัษณะ” โรงเรียนตะเครียะวทิยาคม  ปีการศึกษา 2560 ดา้นการ
สร้างและขยายเครือข่าย 

การพฒันา กจิกรรม เป้าหมาย ระยะเวลา ผู้รับผดิชอบ 
ดา้นการ
สร้างและ
ขยาย
เครือข่าย 

1. ประชุมทบทวนเพื่อวางแผน
ในการสร้างและพฒันาเครือข่าย 
โรงเรียนคุณธรรมให้เขม้แขง็
และเป็นตน้แบบ และสามารถ
เผยแพร่และขยายผลการพฒันา
ความเป็นคนดีของนกัเรียน  
สู่โรงเรียนอ่ืนๆมากยิง่ข้ึน  
1.1  ร่วมประชุมทบทวนผูบ้ริหาร  
ครู นกัเรียน ผูป้กครอง 
คณะกรรมการสถานศึกษา  
เครือข่ายชุมชน เพื่อร่วมวางแผน 
ในการสร้างและขยายเครือข่ายในการ 
พฒันาคุณลกัษณะความเป็นคนดี 
ของนกัเรียน 
1.2  ร่วมทบทวนคุณสมบติั และ
จาํนวนเครือข่ายเป้าหมาย 
1.3  ร่วมทบทวนวางแผนในการดูแล
พฒันาเครือข่าย 
2.ทบทวนการสร้างเครือข่ายใน
รูปแบบต่างๆ  ตามเหมาะสม  
2.1 การจดันิทรรศการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ระหวา่ง
โรงเรียนท่ีสนใจ 
2.2 ทบทวนการนาํเสนอผลการ
พฒันาความเป็นคนดีของ
นกัเรียนในเวทีเสวนาในโอกาส 

1. ผูบ้ริหาร ครู 
นกัเรียนร่วมกนัสร้าง
และขยายเครือข่าย
ในการพฒันาความ
เป็นคนดี 
- ในเขตพื้นท่ี
เดียวกนั 
- ต่างเขตพื้นท่ี 
2. โรงเรียนมี
เครือข่ายในการ
พฒันาความเป็นคนดี 
ทั้งในเขตพื้นท่ีและ
ต่างเขตพื้นท่ี 
 

มิ.ย.60-
มี.ค. 61 

ผูบ้ริหาร/ 
คณะครู/
นกัเรียน 
โรงเรียน
ตะเครียะ
วทิยาคม 



204 

  

ตาราง 10(ต่อ) 

การพฒันา กจิกรรม เป้าหมาย ระยะเวลา ผู้รับผดิชอบ 
 ต่างๆทั้งในและต่างเขตพื้นท่ี 

2.3  ทบทวนการประชาสัมพนัธ์
เพื่อสร้างและขยายเครือข่ายผา่น
ช่องทางต่างๆ เช่น เฟซบุก๊ คลิป
วดีีโอประชาสัมพนัธ์ เอกสาร
บทความและเอกสารรูปเล่มฯลฯ 
2.4 ทบทวนเพื่อปรับรูปแบบการ
รับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียน
ต่างๆท่ีสนใจ 
3. ทบทวนขยายเครือข่ายเพิ่มสู่
องคอ่ื์นๆโดยการจดัอบรม
นกัเรียนแกนนาํและครูแกนนาํ
ใหก้บัโรงเรียน และองคก์รอ่ืนๆ
ท่ีสนใจเพิ่ม 
3.1  ร่วมประชุมทบทวนเพื่อ
ขยายเครือข่ายสู่โรงเรียน และ
องคอ่ื์นๆ เพิ่ม 
3.2 ร่วมทบทวนเป้าหมาย ใน
การขยายเครือข่ายจาก จาํนวน 2 
โรงเรียนเพิ่มองคก์รอ่ืน1องคก์ร 
3.3 ร่วมทบทวนกาํหนดลกัษณะ
โรงเรียน และองคก์รอ่ืน 
- ผูบ้ริหาร ครู นกัเรียน และ
บุคลากรในองคก์รมีความสนใจ 
- บริบทใกลเ้คียงกนั 
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ตาราง 10(ต่อ) 

การพฒันา กจิกรรม เป้าหมาย ระยะเวลา ผู้รับผดิชอบ 
 - โรงเรียนสามารถ ดูแล แนะนาํ

ติดตามไดส้ะดวก ไม่เป็นภาระ  
- ไม่ผกูพนังบประมาณ 
3.4 อบรมทบทวนให้เครือข่าย
เดิมและเครือข่ายท่ีเพิ่มใหม่ตาม
เป้าหมาย คือ  
 - โรงเรียนคลองแดนวทิยา 
- โรงเรียนบา้นดอนแบก 
- วทิยาลยัชุมชนสงขลา 
3.5 การจดัอบรมนกัเรียนแกนนาํ
และครูแกนนาํใหก้บัโรงเรียน
เครือข่าย 
3.6 ดูแลส่งเสริมแนะนาํให้
โรงเรียนเครือข่ายทั้ง 2 โรงเรียน
อบรมครูและนกัเรียนเพื่อสร้าง
ความเขา้ใจทั้งเรียน  
3.7 ดูแลส่งเสริมแนะนาํให้
โรงเรียนเครือข่ายทั้ง 2 โรงเรียน
ดาํเนินการพฒันาคุณลกัษณะ
ความเป็นคนดีตามแนวทางท่ี
กาํหนด คือ “กิจกรรมสร้างสรรค ์
5 ลกัษณะ” 
3.8 ประเมินผลการ และวางแผน
การขยายเครือข่ายเพิ่มข้ึน 
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ตาราง 10 (ต่อ) 

การพฒันา กจิกรรม เป้าหมาย ระยะเวลา ผู้รับผดิชอบ 
 4. ทบทวนการเยีย่มติดตาม

ความกา้วหนา้เครือข่ายโรงเรียน
คุณธรรม ร่วมแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
แนะนาํ และส่งเสริมใหเ้ครือข่าย
โรงเรียนคุณธรรม ไดพ้ฒันา
ความเป็นคนดีของนกัเรียนบรรลุ
เป้าหมายตามท่ีโรงเรียนกาํหนด 
และเป็นตน้แบบ ตลอดจน 

   

 สามารถสร้างและขยายเครือข่าย
ในการพฒันาความเป็นคนดีของ
นกัเรียนสู่โรงเรียนอ่ืนเพิ่มข้ึน 
4.1 ทบทวนการจดักิจกรรม
แลกเปล่ียนเรียนรู้กบัเครือข่าย 
4.2 ทบทวนกิจกรรมกาํกบัเยีย่ม
ติดตามใหก้าํลงัใจกบัเครือข่าย 
4.3  ทบทวนการส่งเสริมโรงเรียน
เครือข่ายในการนาํเสนอผลการ
พฒันาความเป็นคนดีของ
นกัเรียนในเวทีเสวนาในโอกาส
ต่างๆ ทั้งในและต่างเขตพื้นท่ีมาก
ยิง่ข้ึน 
5. ทบทวนการส่งเสริมให้
เครือข่ายโรงเรียนคุณธรรม ไดมี้
โอกาสร่วมแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
และขยายผลกระบวนการพฒันา
ความเป็นคนดีของนกัเรียนสู่
โรงเรียนอ่ืน ๆ ชุมชน และ
หน่วยงานอ่ืน ๆ  
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ตาราง 10 (ต่อ) 

การพฒันา กจิกรรม เป้าหมาย ระยะเวลา ผู้รับผดิชอบ 
 5.1  ส่งเสริมให้โรงเรียนเครือข่าย

ร่วมรับคณะศึกษาดูงานจาก
โรงเรียนต่าง ๆ ท่ีสนใจอยา่ง
ต่อเน่ือง 
5.2 ส่งเสริมให้โรงเรียนเครือข่าย
ร่วมรับการประเมินความสาํเร็จ
ในการพฒันาคุณลกัษณะความ
เป็นคนดี เพื่อเป็นตน้แบบต่อไป 
5.3 ส่งเสริมใหเ้ครือข่ายเป็นท่ี
ยอมรับและเป็นสถานท่ีศึกษาดู
งาน 

   

 
ระยะที ่3 การประเมินผลการพฒันาคุณลกัษณะความเป็นคนดีของนักเรียน โดยใช้

กจิกรรมสร้างสรรค์ 5 ลกัษณะ  
ขั้นตอนที ่5 ประเมินผลการพฒันาคุณลกัษณะความเป็นคนดีของนักเรียน โดยใช้  

“กจิกรรมสร้างสรรค์ 5 ลกัษณะ”  
การพฒันาคุณลกัษณะความเป็นคนดีของนักเรียน โดยใช้ “กิจกรรมสร้างสรรค์ 5 

ลกัษณะ” โรงเรียนตะเครียะวิทยาคม  เป็นกิจกรรมการพฒันาคุณลกัษณะความเป็นคนดีของนกัเรียน 
โดยใชรู้ปแบบ เทคนิค กระบวนการหรือวิธีการบริหารจดัการ เพื่อขบัเคล่ือนการพฒันาคุณลกัษณะ
ความเป็นคนดีของนักเรียนโรงเรียนตะเครียะวิทยาคม อาํเภอระโนด จังหวดัสงขลา  ให้บรรลุ
เป้าหมาย นักเรียนมีพฤติกรรมลักษณะความเป็นคนดีตามท่ีโรงเรียนกําหนด โดยใช้กิจกรรม
สร้างสรรค ์5 ลกัษณะ คือ 

1. การส่ือสารสร้างความเขา้ใจ เป็นกระบวนการส่ือสารสร้างความเขา้ใจสร้างการ
รับรู้ร่วมกนั เพื่อให้นกัเรียน บุคลากร ผูป้กครอง ชุมชน มีความเขา้ใจ เกิดแรงบนัดาลใจ แรงจูงใจ
เห็นความสําคญั ประโยชน์ความจาํเป็นและตระหนกัเขา้ใจตรงกนั ทั้งเป้าหมาย วิธีการและเน้ือหา
สาระในการปรับเปล่ียนพฤติกรรมของนักเรียนเพื่อให้มีลักษณะความเป็นคนดีตามท่ีโรงเรียน
กาํหนด 
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 2.  สร้างการมีส่วนร่วม หมายถึง กระบวนการท่ีส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือจากผูมี้
ส่วนเก่ียวข้องและผูมี้ส่วนได้เสียทุกกลุ่มได้แก่ ผูบ้ริหาร ครู นักเรียน ผูป้กครอง ชุมชน และ
หน่วยงานต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งให้ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมร่วมคิดร่วมวางแผน แนะนาํ รวมถึงการ
ร่วมกนัทาํโครงงานและกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมต่าง ๆ ดว้ย เพื่อพฒันาความเป็นคนดีของนกัเรียน 
โรงเรียนตะเครียะวทิยาคม อาํเภอระโนด จงัหวดัสงขลา   
 3.  สอบถามติดตาม(นิเทศ) หมายถึง การสอบถามติดตามอย่างกลัยาณมิตร เพื่อให้
ทราบความกา้วหนา้ในการกิจกรรมโครงงานของนกัเรียนและทาํกิจกรรมส่งเสริมความดี ตลอดจน
ทราบถึงปัญหาอุปสรรคและร่วมแนะนาํให้คาํปรึกษา ร่วมแลกเปล่ียนเรียนรู้ทั้งภายในภายนอก ทั้ง
แบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ โดยปรับกระบวนการติดตามให้ง่ายเป็นกนัเอง ไม่สร้างความ
กดดนัวิตกกงัวลหรือสร้างความเครียด เพื่อพฒันาคุณลกัษณะความเป็นคนดีของนกัเรียน โรงเรียน
ตะเครียะวทิยาคม อาํเภอระโนด จงัหวดัสงขลา   
 4.  เสริมแรงเชิงบวก สร้างขวญักาํลงัใจ  หมายถึง กระบวนการหรือวิธีการท่ีช่วย
ส่งเสริมให้การพฒันาคุณลักษณะความเป็นคนดีของนักเรียนสําเร็จบรรลุตามเป้าหมายซ่ึงการ
เสริมแรงเชิงบวกมีหลากหลายวิธี สามารถเลือกใชใ้ห้สอดคลอ้งกบับริบทและสถานการณ์ ทั้งการ
ชมเชยยกย่องให้เกียรติให้โอกาสร่วมงานซ่ึงจะเป็นเคร่ืองมือสําคญัอีกประการหน่ึงท่ีส่งเสริมให้
การขบัเคล่ือนกระบวนการพฒันาคุณลกัษณะความเป็นคนดีของนกัเรียนเป็นไปอย่างอบอุ่นเป็น
กนัเองและเพิ่มแรงบนัดาลใจในการปฏิบติังานได ้
 5.  สร้างและขยายเครือข่าย หมายถึง การขยายผลกระบวนการ วิธีการ และรูปแบบ
ในการพฒันาความเป็นคนดี สู่โรงเรียนใกลเ้คียงท่ีมีบริบทคลา้ยกนั และโรงเรียนต่าง ๆ ท่ีมีความ
สนใจในกระบวนการสร้างความเป็นคนดีให้เกิดข้ึนในโรงเรียน ทั้งภายในจงัหวดั ต่างจงัหวดั 
ภายในเขตพื้นท่ีและต่างเขตพื้นท่ีการศึกษา ตลอดจนชุมชน และองคก์รอ่ืน ๆ ในรูปแบบต่างๆ เช่น 
การอบรมใหค้วามรู้ การเปิดใหม้าศึกษาดูงาน การจดันิทรรศการนาํเสนอ รวมถึงการอบรมขยายผล
สู่โรงเรียนและองคอ่ื์น ๆ เป็นตน้ 

ผูว้จิยัไดก้าํหนดใหมี้การประเมินผลการพฒันา โดยใชแ้บบสอบถามและแบบบนัทึกผล
ตามสภาพจริง รวมทั้งส้ิน 4 ฉบบั เก็บขอ้มูลจากกลุ่มเป้าหมาย และบนัทึกตามสภาพจริง  ดงัน้ี 

1.  ประเมินคุณภาพการพฒันาคุณลักษณะความเป็นคนดีของนักเรียน  โดยใช ้
“กิจกรรมสร้างสรรค ์5 ลกัษณะ” โรงเรียนตะเครียะวิทยาคม หลงัการพฒันา โดยสอบถามขอ้มูลจาก
นกัเรียน ครู ผูป้กครอง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและเครือข่ายชุมชน 

2. ประเมินคุณลกัษณะความเป็นคนดีของนกัเรียน โรงเรียนตะเครียะวิทยาคม หลงั
การพฒันา โดยสอบถามขอ้มูลจากครูและผูป้กครอง 
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3.  ประเมินความพึงพอใจของนกัเรียน ครู ผูป้กครอง คณะกรรมการสถานศึกษา
และเครือข่ายชุมชน ท่ีมีต่อการพฒันาคุณลกัษณะความเป็นคนดีของนักเรียน โดยใช้ “กิจกรรม
สร้างสรรค ์5 ลกัษณะ” โรงเรียนตะเครียะวทิยาคม หลงัการ  

4.   สังเคราะห์ผลกระทบเชิงบวกตามสภาพจริงท่ีปรากฏต่อการพฒันาคุณลกัษณะ
ความเป็นคนดีของนักเรียน โดยใช้ “กิจกรรมสร้างสรรค์ 5 ลกัษณะ” โรงเรียนตะเครียะวิทยาคม 
หลงัการพฒันา  

ขั้นตอนที ่6 วเิคราะห์ผลการประเมิน 
นาํข้อมูลท่ีได้จากแบบสอบถามมาวิเคราะห์ด้วยโปรแกรม SPSS version 18 

ดงัต่อไปน้ี 
1.  วเิคราะห์ระดบัคุณภาพการพฒันาคุณลกัษณะความเป็นคนดีของนกัเรียน โดยใช้ 

“กิจกรรมสร้างสรรค ์5 ลกัษณะ” โรงเรียนตะเครียะวทิยาคม หลงัการพฒันา  
2.  วเิคราะห์คุณลกัษณะความเป็นคนดีของนกัเรียน โรงเรียนตะเครียะวิทยาคม หลงั

การพฒันา 
3. วิเคราะห์ความพึงพอใจของนกัเรียน ครู ผูป้กครอง คณะกรรมการสถานศึกษา

และเครือข่ายชุมชน ท่ีมีต่อการพฒันาคุณลกัษณะความเป็นคนดีของนักเรียน โดยใช้ “กิจกรรม
สร้างสรรค ์5 ลกัษณะ” โรงเรียนตะเครียะวทิยาคม หลงัการพฒันา  

4. วิเคราะห์สังเคราะห์ผลกระทบเชิงบวกตามสภาพจริงท่ีปรากฏต่อการพฒันา
คุณลกัษณะความเป็นคนดีของนกัเรียน โดยใช้ “กิจกรรมสร้างสรรค ์5 ลกัษณะ” โรงเรียนตะเครียะ
วทิยาคม หลงัการพฒันา  

ขั้นตอนที ่7 การสรุปรายงานผลและเผยแพร่ 
7.1 นาํเสนอบทคดัยอ่ลงใน www.kroobannok.com 
7.2 นาํเสนอผลงาน เผยแพร่โรงเรียนในสํานกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา 

เขต 16(สงขลา-สตูล) จาํนวน 45โรงเรียน 
7.3 นาํเสนอบทคดัยอ่ลงใน เวบไซต ์ครูไทยนิวส์ 
7.4 นาํเสนอผลงานบทคดัยอ่ในเวบไซต ์ครูวนัดีดอทคอม 
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ประชากรและกลุ่มเป้าหมาย 
1. ประชากรประกอบด้วย   
 ประชากรท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ีประกอบดว้ย 
 2.1.1 นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 – 6 โรงเรียนตะเครียะวิทยาคม  ปีการศึกษา 2559 

จาํนวน 149 คน ปีการศึกษา 2560 จาํนวน 153 คน 
 2.1.2 ครู ผูป้ฏิบติัการสอน โรงเรียนตะเครียะวิทยาคม  ปีการศึกษา 2559 จาํนวน17 

คน ปีการศึกษา 2560 จาํนวน 15 คน 
 2.1.3 ผูป้กครองนกัเรียน โรงเรียนตะเครียะวิทยาคม  ปีการศึกษา 2559 จาํนวน 149 

คน ปีการศึกษา 2560 จาํนวน 153 คน 
 2.1.4 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนตะเครียะวิทยาคม  ปีการศึกษา

2559 และ ปีการศึกษา 2560 จาํนวน 9 คน 
 2.1.5 เครือข่ายชุมชน โรงเรียนตะเครียะวิทยาคม  ปีการศึกษา2559 และปีการศึกษา 

2560 จาํนวน 6 เครือข่าย 
2.  กลุ่มเป้าหมาย ประกอบดว้ย กลุ่มตวัอยา่งและกลุ่มประชากร ดงัน้ี  
 2.1  นกัเรียน กาํหนดกลุ่มตวัอยา่งโดยใชต้ารางประมาณค่าของ เครจซี และมอร์แกน 

(Krejcie and Morgan. 1970 : 608) ไดก้ลุ่มตวัอย่าง ปีการศึกษา 2559 จาํนวน 108 คน และปี
การศึกษา 2560 จาํนวน 108 คน และสุ่มแบบแบ่งชั้นประเมินสัดส่วน โดยจาํแนกตามระดบัชั้น และ
สุ่มอยา่งง่ายโดยมีการจบัฉลาก รายละเอียดปรากฏดงัตาราง 11 

 
ตาราง 11  ประชากรและกลุ่มตวัอยา่งนกัเรียน โรงเรียนตะเครียะวทิยาคม ปีการศึกษา 2559-2560 

นักเรียน 
ปีการศึกษา 2559 ปีการศึกษา 2560 

ประชากร กลุ่มตัวอย่าง ประชากร กลุ่มตัวอย่าง 
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 30 22 33 23 
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 29 22 31 21 
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 27 19 30 21 
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 24 17 21 15 
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 20 14 20 15 
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 19 14 18 13 

รวม 149 108 153 108 
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 2.2 ครูศึกษาจากประชากรครู ปีการศึกษา 2559 จาํนวน 17 คน ปีการศึกษา 2560 
จาํนวน 15 คน 
 2.3 ผูป้กครองกาํหนดกลุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) (บุญชม ศรี
สะอาด. 2545 : 43) โดยใชผู้ป้กครองท่ีไดรั้บการคดัเลือกเป็นกลุ่มตวัอยา่งปีการศึกษา 2559 จาํนวน 
108 คน และปีการศึกษา 2560 จาํนวน 108 คน 
 2.4 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้ นพื้นฐานกําหนดกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง 
(Purposive Sampling) (บุญชม  ศรีสะอาด. 2545 : 43) โดยยกเวน้ผูบ้ริหารสถานศึกษา และผูแ้ทน
ครู ไดก้ลุ่ม ตวัอยา่งปีการศึกษา 2559 และปีการศึกษา 2560 จาํนวน 7 คน 
 2.5 เครือข่ายชุมชนกาํหนดกลุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจง (Purposive Sampling) (บุญชม 
ศรีสะอาด. 2545 : 43) โดยกาํหนดผูแ้ทนจาก 6 เครือข่าย เครือข่ายละ 3 คน ได้กลุ่มตวัอย่างปี
การศึกษา 2559 และปีการศึกษา 2560 จาํนวน 18 คน  
 
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั เป็นแบบสอบถามและแบบบนัทึกขอ้มูลผลกระทบเชิงบวกตาม
สภาพจริง ประกอบดว้ย 

ฉบับที ่1 แบบสอบถามคุณภาพการพฒันาคุณลกัษณะความเป็นคนดีของนกัเรียน โดยใช้ 
“กิจกรรมสร้างสรรค์ 5 ลกัษณะ”โรงเรียนตะเครียะวิทยาคม โดยสอบถามขอ้มูลจาก นกัเรียน ครู 
ผูป้กครอง และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ฉบับที ่2 แบบสอบถามพฤติกรรมท่ีสะทอ้นถึงคุณลกัษณะความเป็นคนดีของนักเรียน
โรงเรียนตะเครียะวิทยาคม หลงัการพฒันา โดยสอบถามขอ้มูลจากครู และผูป้กครอง 

ฉบับที ่3 แบบสอบถามความพึงพอใจของนกัเรียน ครู ผูป้กครอง คณะกรรมการ
สถานศึกษาและเครือข่ายชุมชน ท่ีมีต่อการพฒันาคุณลกัษณะความเป็นคนดีของนกัเรียน โดยใช้  
“กิจกรรมสร้างสรรค์ 5 ลกัษณะ” โรงเรียนตะเครียะวิทยาคม หลงัการพฒันา 
 ฉบับที ่4 แบบบนัทึกผลกระทบเชิงบวก หลงัการพฒันา ท่ีปรากฏต่อโรงเรียนตะเครียะ
วทิยาคม ผูบ้ริหารสถานศึกษา ครู และนกัเรียน  
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วธีิการสร้างเคร่ืองมือวจัิยและการหาคุณภาพของเคร่ืองมือ 
การสร้างเคร่ืองมือในการรวบรวมข้อมูลให้ตรงกบัสภาพความเป็นจริงของการวิจยัการ

พฒันาคุณลกัษณะความเป็นคนดีของนักเรียน โดยใช้  “กิจกรรมสร้างสรรค์ 5 ลกัษณะ”  โรงเรียน
ตะเครียะวทิยาคม ในคร้ังน้ี ผูว้จิยัไดด้าํเนินการสร้างเคร่ืองมือตามลาํดบัขั้นตอน ดงัน้ี 

1. ศึกษาเอกสาร ตาํรา งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสร้างเคร่ืองมือวจิยั 
2. ศึกษาเอกสาร ตาํรา งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกับการพฒันาคุณลักษณะความเป็นคนดีของ

นกัเรียน 
3.  กาํหนดหวัขอ้โครงสร้างหลกัและโครงสร้างย่อย เพื่อช่วยในการสร้างแบบสอบถามและ

แบบประเมินใหค้รอบคลุมครบถว้น และมีรายละเอียดในเร่ืองท่ีตอ้งการศึกษา 
4. สร้างแบบสอบถามท่ีเก่ียวขอ้งกบัพฒันาคุณลกัษณะความเป็นคนดีของนกัเรียน จาํนวน 4

ฉบบั 
5. ดาํเนินการตรวจสอบเคร่ืองมือขั้นตน้ โดยการแก้ไขปรับปรุงถ้อยคาํ สํานวนภาษา  

ตลอดทั้งขอ้ความท่ีไม่ชดัเจน 
6. นาํเคร่ืองมือท่ีปรับปรุงถอ้ยคาํและภาษาแลว้ให้ผูเ้ช่ียวชาญท่ีมีความรู้ดา้นการบริหาร  

ดา้นภาษา  ดา้นการวิจยั ตรวจสอบความถูกตอ้ง ชดัเจน และ ความครอบคลุมตรงตามเน้ือหา (Content 
Validity)โดยมีผูเ้ช่ียวชาญจาํนวน 5 คน คือ 

6.1 รศ.สุเทพ สันติวรานนท ์ รองศาสตราจารย ์ 
 ประจาํสาขาวชิาการประเมินผลและวจิยั มหาวทิยาลยัทกัษิณ 
6.2 นางชนิดา  วสิะมิตนนัท ์ ศึกษานิเทศก ์ วทิยฐานะเช่ียวชาญ 
 สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 16 
6.3 นายวฒันา  ถนอมศกัด์ิ   ผูอ้าํนวยการวทิยฐานะเช่ียวชาญ  
 โรงเรียนมหาวชิราวธุ  สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 16 
6.4 นางวรรณี  เสือสิงห์  ผูอ้าํนวยการวทิยฐานะเช่ียวชาญ 
 โรงเรียนสามแยกบา้นเนียง(สิทธิพนัธ์อนุกลู) 
 สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา ยะลา เขต 1 
6.5 ดร.ปรีชา  เวชศาสตร์  ผูอ้าํนวยการวทิยฐานะเช่ียวชาญ 
 วทิยาลยัเทคโนโลยกีารเกษตรและประมงปัตตานี สถาบนัการอาชีวศึกษาภาคใต ้3 
 สาํนกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
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ผูเ้ช่ียวชาญได้ตรวจสอบความตรงต่อเน้ือหาและได้ให้ข้อเสนอแนะ แล้วนําไป
ปรับปรุงแลว้หาค่าคะแนนความคิดเห็น โดยใชสู้ตรIOC (Index of Items Objective Congruence) 
ดว้ยการใชสู้ตรดงัน้ี 

สูตร   
N

R
IOC


  

 IOC แทน ค่าดรรชนีความสอดคลอ้งระหวา่งขอ้คาํถามกบัจุดประสงค ์
 R  แทน ผลรวมความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ 
  N แทน จาํนวนผูเ้ช่ียวชาญ  
 จากการตรวจสอบความตรงต่อเน้ือหา ไดค้ดัเลือกขอ้ที่มีค่าดชันีความสอดคลอ้ง มี

ค่ามากกว่า 0.75ไวเ้ป็นขอ้คาํถามและจดัพิมพ์เป็นแบบสอบถาม เพื่อนาํไปทดลองใช้หาคุณภาพ
เคร่ืองมือต่อไป (ค่า IOC ทั้ง 3 ฉบบั มีค่าเท่ากบั 0.80-1.00) 

7. นําเคร่ืองมือท่ีปรับปรุงแล้วไปทดลองใช้ ( try out) กับนักเรียน ครู ผูป้กครอง 
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและเครือข่ายชุมชน โรงเรียนคลองแดนวิทยาอาํเภอระโนด  
จงัหวดัสงขลา ซ่ึงเป็นโรงเรียนบริเวณใกลเ้คียงกบัโรงเรียนตะเครียะวทิยาคม ดงัน้ี 

 ฉบบัท่ี 1 ใชก้บันกัเรียน 10 คน ครู 10 คน ผูป้กครอง 10 คน คณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 5 คน และเครือข่ายชุมชน 5 คน รวมจาํนวน 40 คน   

 ฉบบัท่ี 2 ใชก้บัผูป้กครอง 15 คน ครู 15 คนรวมจาํนวน  30 คน 
 ฉบบัท่ี 3 ใชก้บันกัเรียน 10 คน ครู 10 คน ผูป้กครอง 10 คน คณะกรรมการสถานศึกษา

ขั้นพื้นฐาน 5 คน และเครือข่ายชุมชน 5 คน รวมจาํนวน 40 คน   
8. นาํแบบสอบถาม และแบบประเมินท่ีได้รับกลบัคืนมาวิเคราะห์หาค่าความเช่ือมัน่

(Reliability) โดยใชค้่าสัมประสิทธ์ิแอลฟ่า (Alpha - Coefficient) ไดค้่าความเช่ือมัน่แต่ละฉบบัดงัน้ี 
 

ฉบับที ่ ค่าความช่ือมั่น 
ฉบบัท่ี  1 
ฉบบัท่ี  2 
ฉบบัท่ี  3 

0.987 
0.975 
0.979 

   
9. นาํเคร่ืองมือท่ีมีคุณภาพ ไปใช้กบักลุ่มตวัอย่างท่ีกาํหนดไวเ้พื่อนาํผลท่ีได้ไปทาํการ

วเิคราะห์ตามวตัถุประสงคข์องการวจิยัต่อไป 
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วธีิการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
การเก็บรวบรวมขอ้มูลสาํหรับการวิจยัในคร้ังน้ี  ผูว้ิจยัไดด้าํเนินการเก็บขอ้มูลดว้ยตนเอง

โดยเก็บขอ้มูล 2 คร้ัง  คร้ังท่ี 1 หลงัการพฒันาเม่ือส้ินปีการศึกษา 2559 ช่วงเดือนมีนาคม 2560 คร้ัง
ท่ี2 หลังการพฒันาเม่ือส้ินปีการศึกษา 2560 ช่วงเดือนมีนาคม 2561 และได้จดัประชุมช้ีแจง
กลุ่มเป้าหมาย ตามขั้นตอน  ดงัน้ี 

1. แบบสอบถามฉบับท่ี 1 สอบถามความคิดเห็นของนักเรียน ครู ผู ้ปกครอง แล ะ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ต่อระดบัคุณภาพการพฒันาคุณลกัษณะความเป็นคนดีของ
นกัเรียน โดยใชกิ้จกรรมสร้างสรรค ์5 ลกัษณะ โรงเรียนตะเครียะวิทยาคม โดยดาํเนินการเก็บขอ้มูล
หลงัการพฒันาในปีการศึกษา  2559 และปีการศึกษา2560 (ระหวา่งวนัท่ี13 – 24 มีนาคม 2560 และ
วนัท่ี 12– 23 มีนาคม 2561) 

2. แบบสอบถามฉบบัท่ี 2 สอบถามความคิดเห็นของครูและผูป้กครอง ต่อพฤติกรรมท่ี
สะทอ้นถึงคุณลกัษณะความเป็นคนดีของนกัเรียน โรงเรียนตะเครียะวิทยาคม ดาํเนินการเก็บขอ้มูลเม่ือ
ส้ินปีการศึกษา 2559 และปีการศึกษา 2560 (ระหวา่งวนัท่ี 13-24 มีนาคม 2560 และวนัท่ี 12-23 มีนาคม 2561) 

3. แบบสอบถามฉบับท่ี 3 สอบถามความพึงพอใจของ นักเรียน  ครู  ผู ้ปกครอง  
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและเครือข่ายชุมชน ต่อการพฒันาคุณลกัษณะความเป็นคนดี
ของนักเรียน โรงเรียนตะเครียะวิทยาคม ดาํเนินการเก็บข้อมูลเม่ือส้ินปีการศึกษา 2559 และปี
การศึกษา 2560 (ระหวา่งวนัท่ี 13 – 24 มีนาคม 2560 และวนัท่ี 12– 23 มีนาคม 2561) 

4. แบบบันทึกผลกระทบเชิงบวกท่ีปรากฏต่อโรงเรียนตะเครียะวิทยาคม ผูบ้ริหาร
สถานศึกษา ครู และนักเรียนโดยเก็บข้อมูลจากแบบบันทึกผลตามสภาพจริง(ตั้ งแต่วนัท่ี 16 
พฤษภาคม 2559 ถึง วนัท่ี 31 มีนาคม 2561) 

 
การวเิคราะห์ข้อมูล 

ผูว้ิจยัดาํเนินการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรม SPSS version 18 วิเคราะห์ขอ้มูลโดยหา
ค่าเฉล่ียเป็นรายขอ้และรายดา้น แลว้แปลความหมายของค่าเฉล่ียตามเกณฑ์ ดงัน้ี(สมบูรณ์  สุริยวงศ์,  
สมจิตรา  เรืองศรี และเพญ็ศรี  เศรษฐวงศ.์  2544 : 116) 

1.00 – 1.50 หมายถึง   การปฏิบติั / คุณภาพ / ความพึงพอใจอยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด 
1.51 – 2.50 หมายถึง   การปฏิบติั / คุณภาพ / ความพึงพอใจอยูใ่นระดบันอ้ย 
2.51 – 3.50 หมายถึง   การปฏิบติั / คุณภาพ / ความพึงพอใจอยูใ่นระดบัปานกลาง 
3.51 – 4.50 หมายถึง   การปฏิบติั / คุณภาพ / ความพึงพอใจอยูใ่นระดบัดี / มาก 
4.51 – 5.00 หมายถึง  การปฏิบติั / คุณภาพ / ความพึงพอใจอยูใ่นระดบัดีมาก / มากท่ีสุด 
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 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) บอกถึงความคิดเห็น/ความพึงพอใจท่ีสอดคลอ้งตามกนัหรือ
แตกต่างกนั ถา้ S.D. มีค่าสูง แสดงวา่รายการสอบถามนั้น ผูต้อบมีความคิดเห็น/ความพึงพอใจแตกต่างกนั 
แต่ถา้ S.D. มีค่าตํ่าแสดงวา่รายการสอบถามนั้น ผูต้อบมีความคิดเห็น/ความพึงพอใจคลอ้ยตามกนั ถา้ 
S.D. มีค่า 0 แสดงวา่รายการสอบถามนั้น ผูต้อบมีความพึงพอใจเหมือนกนัทุกคน 
 
สถิติทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูลและการแปลผลข้อมูล 

1. สถิติพื้นฐาน 
 1.1 ร้อยละ (Percentage) 
 1.2 ค่าเฉล่ีย( X )   
  ค่าเฉล่ียของกลุ่มตวัอยา่ง(ชูศรี วงศรั์ตนะ.2550 : 34) 

  
n

X
X


  

  เม่ือ X  แทน ค่าเฉล่ียของกลุ่มตวัอยา่ง 
   X  แทน ผลรวมทั้งหมดของขอ้มูล 
   n แทน จาํนวนขอ้มูลทั้งหมดของกลุ่มตวัอยา่ง 
 1.3 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของกลุ่ม

ตวัอยา่ง(ชูศรี  วงศรั์ตนะ. 2550 : 59) 

  
 

1n

XX

S

2n

1i

i







  

 
  เม่ือ S  แทน  ค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐานของกลุ่มตวัอยา่ง 
   X  แทน  ค่าเฉล่ียของกลุ่มตวัอยา่ง 
   n แทน  จาํนวนขอ้มูลทั้งหมดของกลุ่มตวัอยา่ง 
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 1.4 การหาค่าเฉล่ีย (Mean) ของประชากร โดยใชสู้ตร 

   
∑ 

 
 

 
 เม่ือ  แทน ค่าเฉล่ีย 
  X   แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 
  N       แทน จาํนวนประชากรทั้งหมด 
 1.5 การหาค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ของประชากรโดยใชสู้ตร 
 
    
 
 เม่ือ   แทน   ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
  ∑   แทน   ผลรวมของกาํลงัสองของคะแนนทั้งหมด 
  ∑  แทน   ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 
  N        แทน   จาํนวนขอ้มูลหรือขนาดตวัอยา่ง 
2. สถิติท่ีใชใ้นการหาคุณภาพของแบบสอบถาม 
 2.1 หาค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามทั้งฉบบั โดยใชส้ัมประสิทธ์ิแอลฟา (-Coeffcient)  

ของครอนบาค(Cronbach) (สมบูรณ์  สุริยวงศ,์  สมจิตรา เรืองศรี  และเพญ็ศรี  เศรษฐวงศ.์  2544 : 154) 

  = )1(
1 2

2

x

i

S

S

k

k 



 

  เม่ือ k      แทน จาํนวนขอ้ของการประเมิน 
   S 2

i  แทน ความแปรปรวนของคะแนนรายขอ้ 
   S 2

x  แทน แทนความแปรปรวนของคะแนนรายบุคคล (X) 


