
 

 
 บทท่ี 1 
บทน า 

 

ความเป็นมาและความส าคัญของปญัหา 
  การพัฒนาประเทศให้บงัเกิดความเจริญก้าวหน้า ทัดเทียมกบันานาอารยประเทศนัน้ 
ปัจจัยที่ถือว่าส าคัญมากคือ ทรัพยากรมนุษย์ และกระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทีส่ าคัญที่สุด 
คือการศึกษา เพราะการศึกษาเป็นการสร้างองค์ความรู้แบบยั่งยืน ประเทศชาติจะพฒันาใหม้ี     
ความเจรญิรุง่เรืองทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สงัคม และการเมืองไม่ได้เลยถ้าหากประชาชนในประเทศขาด
การพัฒนาด้านการศึกษา การศึกษามุง่พฒันาศักยภาพการเรียนรู้ของบุคคล ใหม้ีสุขภาพดีทั้งทางกาย
และทางใจ มุ่งพฒันาครอบครัวใหม้ีความรักและอบอุ่น มุ่งสร้างก าลังความเข้มแข็งของชุมชน               
ให้ร่วมผนึกก าลังกันเป็นก าลังคนที่เป็นปึกแผ่น พึ่งตนเองไดอ้ย่างต่อเนื่อง การศึกษาทีจ่ะเสริมสร้าง
ความมั่นคง และก้าวหน้า ให้แกป่ระเทศน้ันจะต้องเป็นการศึกษาที่มีความรู้คู่คุณธรรม ทั้งนีเ้พราะใน
ปัจจุบันกระแสของวัตถุนิยม ได้เข้ามาครอบง าวิถีชีวิตที่เรียบง่ายของคนไทย การอยู่รวมกันอย่าง            
สันติสุขเริ่มเปลี่ยนแปลงไป เกิดการแก่งแย่งแข่งขันกัน ส่งผลให้คนในสงัคมไทยเห็นแก่ตัว คุณธรรม 
จริยธรรม เสื่อมทรามลงอย่างน่าวิตก นับว่าเป็นอันตรายอยา่งยิ่ง ซึ่งตามความเป็นจรงิ ในโลกแห่งการ
แข่งขันกันทางปญัญา เพือ่ความอยู่รอดในสังคมโลกนั้น จ าเป็นต้องสร้างเด็กและเยาวชนให้มีความ
เข้มแข็ง ทางด้านสตปิัญญา ความสามารถและคุณธรรม จรยิธรรม ประเทศชาติจึงจะสามารถอยูร่อด
และมีความสงบสุขได้ (วีระพงศ์ ถ่ินแสนดี, 2550, หน้า 1 - 2) 
  พระราชบัญญัตกิารศึกษาแหง่ชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2545 
ได้ก าหนดความมุ่งหมายและหลกัการจัดการศึกษาใน มาตรา 6 ว่าต้องเป็นไปเพื่อพฒันาคนไทยให้
เป็นมนุษย์ทีส่มบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปญัญา ความรู ้และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมใน
การด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข และมาตรา 7 ในกระบวนการเรียนรู้ต้องมุ่ง
ปลูกฝังจิตส านึกที่ถูกต้องเกี่ยวกบัการเมอืงการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข รู้จกัรักษาและสง่เสรมิสทิธิหน้าทีเ่สรีภาพ ความเคารพกฎหมาย ความเสมอภาค และ
ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย ์มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย รู้จักรักษาผลประโยชน์ส่วนรวม และของ
ประเทศชาติ ตลอดจนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีความสามารถในการประกอบ
อาชีพ เรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง และมาตรา 22 ถือว่าผู้เรียนมีความส าคัญที่สุด กระบวนการ
จัดการศึกษาต้องสง่เสรมิใหผู้้เรียนสามารถพัฒนาเต็มตามศกัยภาพ ในการจัดการศึกษาต้องเน้น
ความส าคัญทั้งความรู ้คุณธรรม ซึ่งเรื่องหนึง่ที่ก าหนดให้ด าเนินการ คือเรือ่งความรู้ และมาตรา 23  
ข้อ 5 ทักษะในการประกอบอาชีพและการด ารงชีวิตอย่างมคีวามสุข (ส านักงานคณะกรรมการ
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การศึกษาแห่งชาติ, 2546, หน้า 5 - 14) และได้ก าหนดความมุ่งหมายและหลักการจัดการศึกษาว่า
ต้องเป็นไปเพือ่พัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ทีส่มบรูณ์ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สติปญัญา และคุณธรรม  
มีวิถีชีวิตที่เป็นสุขตามทีส่ังคมมุ่งหวังโดยผ่านกระบวนการทางการศึกษา ยึดหลักว่าทุกคนมีความ 
สามารถเรียนรู้ พัฒนาตนเองได้ และถือว่าผูเ้รียนมีความส าคัญมากทีสุ่ด ต้องสง่เสรมิใหผู้้เรียนพฒันา
ตามธรรมชาติ และเต็มศักยภาพ นอกจากจะด าเนินการด้วยการสง่เสรมิสนบัสนุนผู้เรียนแล้ว            
การป้องกัน และช่วยเหลอืแก้ไขปัญหาด้านต่าง ๆ ที่เกิดข้ึนกับผูเ้รียนก็เป็นสิง่ส าคัญประการหนึ่ง        
ของการพฒันา (กระทรวงศึกษาธิการ, 2553, หน้า 32) 
  ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ (2559, หน้า 67)  ได้ก าหนด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศทีเ่กี่ยวข้องกับการวางรากฐานการพัฒนาคนไว้ในยุทธศาสตรท์ี่ 1           
การเสรมิสร้างและพฒันาศักยภาพทุนมนุษย์ ของแผนพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
(พ.ศ. 2560 - 2564) ว่าแนวทางปรับเปลี่ยนค่านิยมคนไทยให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย              
จิตสาธารณะ และพฤติกรรมทีพ่ึงประสงค์ ได้แก่ การสง่เสรมิให้มีกจิกรรมการเรียนการสอนทัง้ในและ
นอกห้องเรียนทีส่อดแทรกคุณธรรมจริยธรรม ความมีวินัย จิตสาธารณะ รวมทัง้เร่งสร้าง
สภาพแวดล้อมภายในและโดยรอบสถานศึกษาใหป้ลอดจากอบายมุขอย่างจรงิจงั  ประกอบกบั 
คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแหง่ชาติ (2559, หน้า 48 -57)  ได้ก าหนดแนวทางการเสรมิสร้าง
คุณธรรมและบทบาทของหน่วยงานในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน ในกลยุทธ์ที่ 2 การวางระบบรากฐานการเสริมสร้างคุณธรรมของ
สถาบันการศึกษา ได้แก่ 1) ยึดหลักความเสมอภาคในการเสริมสร้างโอกาสทางการศึกษาด้วย
คุณธรรม 2) พัฒนาระบบบรหิารจัดการการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล  3) ส่งเสริมให้ 3 เสาหลัก 
ประกอบด้วย สถานศึกษา ศาสนสถาน ชุมชนและครอบครวั (บวร) เป็นแหลง่เรียนรู้ด้านคุณธรรม
ให้แก่ประชาชน  4) พัฒนาปรับปรงุหลักสูตรการศึกษาทุกระดับ ให้มีการปลูกฝังคุณธรรมอย่าง
ต่อเนื่อง โดยบรรจเุรื่องคุณธรรมเป็นหลกัสูตรพื้นฐานทางการศึกษา เพื่อพฒันาเด็ก เยาวชน และ
ประชาชนให้เป็นมนุษย์ทีส่มบูรณ์ทัง้ทางร่างกาย อารมณ์ สงัคม และสติปญัญาในการด ารงชีวิตอยู่
ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข สร้างสรรค์ประโยชน์เพื่อส่วนรวม โดยเช่ือมโยงกิจกรรมในหลักสูตร 
และกิจกรรมนอกหลักสูตร ใหล้งมือปฏิบัตจิรงิเพือ่ช่วยสังคม 5) ก าหนดให้หลักสูตรการศึกษาใน 
แต่ละประเภทในทุกช้ันปีมกีารศึกษาตามหลักศาสนาทีผู่้เรียนนับถืออย่างพอเพียงทั้งการให้
ความส าคัญ สาระ และเวลา เพื่อใหเ้กิดผลด้านคุณธรรมจรยิธรรม 6) พัฒนาระบบการเรียนการสอน
โดยเน้นกิจกรรมทางศาสนาเข้าสู่กระบวนการเรียนรูเ้พื่อเสรมิสร้างความเข้าใจให้กับนกัเรียนนักศึกษา         
ได้ตระหนักถึงความส าคัญของการยึดมั่นในคุณธรรมและน าหลักธรรมไปประยุกต์ใช้ในการด ารงชีวิต
ให้สอดคล้องกบัมิติของยุคปัจจุบันและบรบิทของสังคมได้อย่างเหมาะสม   
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  “โรงเรียนคุณธรรม” มีที่มาสืบเนื่องมาจากพระราชด าริของพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หัว 
รัชกาลที่ 9   ได้พระราชทานพระบรมราโชวาท เรื่องคุณธรรมและจริยธรรม  โดยมีพระราชประสงค์
ให้มีการปลูกฝงัด้านคุณธรรมจริยธรรมให้เกิดข้ึนกับคนไทย  และท าอย่างไรให้เยาวชนของไทยเติบโต
ข้ึนอย่างมีคุณภาพ  มีคุณธรรมจริยธรรม  และความรู้ทางวิชาการ  ในปีพ.ศ. 2555 ได้พระราชทาน
พระราชทรัพยส์่วนพระองค์ตั้งกองทุนการศึกษาแก่นักเรียนยากจนและขาดแคลนที่เป็นคนดีแก่
สถานศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการ  และจากสภาพสงัคมไทยในปจัจบุันมีความ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เนื่องมาจากความก้าวหน้าด้านเทคโนโลย ีข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่
แพร่หลายอยู่ตลอดเวลา ท าให้วิถีชีวิต ค่านิยมของคนในสังคมเกิดความเปลี่ยนแปลงไปจนเกิดปญัหา
ความย่อหย่อนด้านคุณธรรมจริยธรรม  มีการประพฤติปฏิบตัิที่เห็นแกป่ระโยชน์ส่วนตัวมากกว่า
ประโยชนส์่วนรวม สง่ผลกระทบให้ปญัหาต่าง ๆ ในสังคม ดงันั้นรัฐบาลและสภานิติบญัญัติแห่งชาติ 
ผู้บริหารโรงเรียน ครู ได้น้อมน ากระแสพระราชด าริน ามาปฏิบัติ  โดยรัฐบาลก าหนดยุทธศาสตร์ชาติ 
20 ป ีข้างหน้า ทีจ่ะต้องท าให้เยาวชนมีความเพียบพร้อมไปด้วยความรู้หลักคุณธรรมจริยธรรม จงึได้
มอบใหก้ระทรวงศึกษาธิการและคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติไปด าเนินการ  โดยยึดแนวทาง
แบ่งช่วงอายุการพัฒนาของเด็ก เริ่มตั้งแตก่่อนเข้าเรียนประถมศึกษา มัธยมศึกษาและอุดมศึกษา 
(สวนีย์ รักษาวงษ์, ม.ป.ป., หน้า 1) สอดคล้องกบั ไชยพร เรอืงแหล้ (2556 , หน้า ข) กล่าวว่า 
แนวทางการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในโรงเรียนควรมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมแก่
นักเรียนอย่างหลากหลายครอบคลุมคุณลกัษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา 
ข้ันพื้นฐาน พทุธศักราช 2551 สอดคลอ้งกบั ดาว์พงษ์ รัตนสวุรรณ (2558, หน้า 2) ไดก้ล่าวว่าแนวทาง 
ในการขับเคลื่อนนโยบายด้านการศึกษา ได้แก่ การน้อมน ากระแสพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว ฯ (รัชกาลที่ 9) ที่เกี่ยวกับการปฏิรปูการศึกษามาเป็นแนวทางปฏิบัติดังนี ้1) ให้ครูรัก
เด็กและเด็กรักคร ู2) ให้ครูสอนเด็กใหม้ีน้ าใจกบัเพือ่นไม่ใหแ้ข่งขันกัน แต่ให้แข่งกับตัวเอง ให้เด็กที่
เรียนเก่งกว่าช่วยสอนเพื่อนทีเ่รียนช้ากว่า และ 3) ให้ครูจัดกจิกรรมให้เด็กท าร่วมกันเพื่อให้เห็นคุณค่า
ของความสามัคคี กระทรวงศึกษาธิการโดยหน่วยงานทางการศึกษาทุกสังกัดและผูเ้กี่ยวข้อง ต้องนอ้ม
น ากระแสพระราชด ารสัมาเป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติงานการสอนของครู และจัดกจิกรรมโดย
การถ่ายทอดพระราชด ารสั ทั้ง 3 ประการให้บงัเกิดผลเป็นรปูธรรม และเป็นเส้นทางสู่ความส าเรจ็การ
ปฏิรูปการศึกษาของประเทศ  
  โรงเรียนชลบุรี “สุขบท” ได้ด าเนินงานแผนงาน โครงการ กจิกรรมที่เป็นการส่งเสริมด้าน
คุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน ได้แก่ การด าเนินการด้านการส่งเสรมิคุณธรรม จริยธรรม ตามแนวทาง
ของศาสนา โดยใช้หลักธรรมค าสอนมาจัดกจิกรรมการเรียนการสอนและการพฒันาผูเ้รียนอย่าง
ต่อเนื่อง ยึดมั่นในหลักธรรมที่ใช้ในการด ารงชีวิตประจ าวันเป็นที่ยอมรับของผูป้กครอง ชุมชนและผู้น า
ศาสนาตามแผนงาน/โครงการ/กจิกรรมสง่เสริมคุณธรรมจรยิธรรมและคุณลักษณะอันพงึประสงค์         
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ให้มีความสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ที่มุ่งเน้นการจัด
กิจกรรมการพฒันาผู้เรียน ได้แก่ กิจกรรมชุมนุมและกจิกรรมเพื่อสังคม/สาธารณประโยชน์ โดยให้
เป็นกจิกรรมที่พฒันาและส่งเสริมจิตส านึกด้านคุณธรรม จรยิธรรมใหก้ับครูและนกัเรียนโดยสง่เสรมิให้
นักเรียนร่วมกันท ากิจกรรมเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม การจัดการเรียนการสอน โครงงานคุณธรรม  
1 ห้องเรียน 1 โครงงานคุณธรรม ในส่วนของกลุ่มสาระการเรียนรูส้ังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ในการจัดการเรียนการสอน สาระศาสนา ศีลธรรมและจริยธรรม  มุ่งเน้นใหผู้้เรียนรูจ้ักแนวคิดพื้นฐาน
เกี่ยวกับศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม หลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรอืศาสนาที่ตนนับถือ การน า
หลักธรรมค าสอนไปปฏิบัติในการพัฒนาตนเองและการอยู่รว่มกันอย่างสันติสุข เป็นผู้กระท าความดี  
มีค่านิยมที่ดีงาม พฒันาตนเองอยู่เสมอ รวมทั้งบ าเพญ็ประโยชน์ต่อสังคมและส่วนรวม  นอกจากนี้ยัง
ปลูกฝังการเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่ และเป็นนักเรียนที่ดีของโรงเรียนด้วยกจิกรรม วันพ่อแห่งชาติ วันแม่
แห่งชาติ มีกิจกรรมอบรมจริยธรรมประจ าสัปดาห์ การเรียนการสอนธรรมศึกษา การสอบธรรมศึกษา 
กิจกรรมบ าเพญ็ประโยชน์ต่อสงัคม กิจกรรมวันส าคัญของชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ วันส าคัญ
ทางพระพุทธศาสนา ได้แก่ วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา วันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา และวันออกพรรษา 
กิจกรรมวันส าคัญอื่น ๆ ทางประเพณีไทย ได้แก่ วันข้ึนปีใหม่ วันเด็กแห่งชาติ วันสงกรานต์  
วันภาษาไทยแห่งชาติ วันสุนทรภู่ วันต่อต้านยาเสพติดโลก  กิจกรรมร่วมสืบสานประเพณีวัฒนธรรม
ของท้องถ่ิน ได้แก่ วันบูรพาจารย์ และวันตักบาตรเทโวของวัดเขาบางทรายพระอารามหลวง เป็นต้น   
  โรงเรียนชลบุรี “สุขบท” ได้รับรางวัลที่สามารถเป็นแบบอยา่งและเป็นประโยชน์ต่อตนเอง 
ต่อชุมชน ต่อสังคมประเทศชาติและเผยแพรเ่ป็นที่ยอมรับระดับหน่วยงาน ระดบัจงัหวัด  ระดับภาค
และระดบัประเทศ โดยด าเนินการมาอย่างต่อเนื่องตลอดทุกปีการศึกษา เช่น   ได้รับการประเมิน
รับรองเป็นโรงเรียนวิถีพุทธจากคณะกรรมการนิเทศโรงเรียนวิถีพุทธ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 18 โรงเรียนเข้าร่วมประกวดโครงงานคุณธรรมเฉลมิพระเกียรติ “เยาวชนไทยท าดี 
ถวายในหลวง” ระดบัจงัหวัด โดยมีผลการด าเนินงานดเียี่ยม และได้รับการคัดเลือกจากส านักงาน 
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 เป็นตัวแทนไปแข่งขันต่อระดับภูมิภาค ผู้อ านวยการโรงเรียน
ได้รับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับชาติ รางวัลเหรียญทอง ผู้อ านวยการ
สถานศึกษายอดเยี่ยม ระดบัมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านการบรหิารจัดการ  ประจ าปีการศึกษา 2559  
การบริหารจัดการเพื่อสง่เสรมิโรงเรียนต้นแบบคุณธรรมของโรงเรียนชลบุรี “สุขบท” ผูบ้รหิารและครู
ได้รับรางวัลโล่เกียรติคุณ ครูดีไม่มีอบายมุข และ เกียรติบัตรครูดีไม่มีอบายมุข จากส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ส านักงานเครอืข่ายองค์กรงดเหล้า และ ส านักงานกองทุน
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ครูได้รับรางวัลบุคคลต้นแบบตามคุณธรรม 9 ประการ จากจังหวัดชลบุรี  
ครูได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง การปฏิบัตงิานที่เป็นเลิศ (Best Practice)  ผลงานละครคุณธรรม 
เสริมสร้างความดี ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยเีพื่อการเรียนการสอนยอดเยี่ยม ระดับช้ันมัธยมศึกษา

https://hilight.kapook.com/view/20696
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ตอนปลาย กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 18  นักเรียนได้รับรางวัลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครัง้ที่ 66 ปีการศึกษา 2559 
ระดับสหวิทยาเขตชลบรุี 1  ได้แก่ รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง การประกวดเพลงคุณธรรม (ม.4-ม.6) 
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 เหรียญทอง การประกวดโครงงานคุณธรรม (ม.1-ม.3) รางวัล 
รองชนะเลิศ อันดับที่ 1 เหรียญทอง การประกวดโครงงานคุณธรรม (ม.4-ม.6) รางวัลชนะเลิศ  
เหรียญทอง การประกวดละครคุณธรรม (ม.1-ม.6) รางวัลเหรียญทอง การประกวดเล่านิทานคุณธรรม         
(ม.1-ม.3) รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 เหรียญทอง การประกวดเล่านิทานคุณธรรม (ม.4-ม.6)  
รางวัลเหรียญเงิน การสวดมนต์แปลภาษาอังกฤษ (ม.1-ม.6)  รางวัลโครงการสร้างเสริมวัฒนธรรม
ท้องถ่ินภาพยนตรส์ั้น กระทรวงวัฒนธรรม รางวัลรองชนะเลศิ อันดับ 1 การประกวดกล่าวค า
อาราธนาและถวายทานในพุทธศาสนพิธี ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับภาค ณ มหาวิทยาลัย 
มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย เป็นต้น (โรงเรียนชลบุรี “สุขบท”, 2559, หน้า 16) ซึ่งโรงเรียนได้ติดตาม
ประเมินผล ใหก้ารนิเทศการจัดกจิกรรม ให้ค าแนะน าแก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึนขณะด าเนินกิจกรรมโดย
การสงัเกต บันทึกผล  วิเคราะห์  สรปุผล  เมื่อด าเนินการครบปีการศึกษาจึงไดจ้ัดท าเป็นรายงาน  
สรปุผลการด าเนินงาน น าผลการประเมินมาวิเคราะห์พฒันาปรับปรุงตามผลการวิเคราะห์แตล่ะ
กิจกรรม ก าหนดแนวทางการพฒันาในปีการศึกษาต่อไป มีการสรุปผลการด าเนินงานตามโครงการ 
แผนงาน กิจกรรมจัดท าเป็นเอกสาร น าเสนอผูบ้รหิารและเผยแพร่ให้ผูเ้กี่ยวข้องทราบอย่างสม่ าเสมอ   
  ในการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. 2554 - 2558) โรงเรียนชลบุรี “สุขบท” 
ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ระหว่างวันที่ 9-11 สิงหาคม 2554 มีผลการประเมิน
คะแนนรวมทุกตัวบง่ช้ี ร้อยละ 86.21 ระดบัคุณภาพ ดี มีตัวบ่งช้ีที่ได้ระดบัดีข้ึนไป 11 ตัวบ่งช้ี          
จากทั้งหมด 12 ตัวบ่งช้ี  ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษารอบสาม (พ.ศ.2554 - 2558)           
จากส านักงานรบัรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์กรมหาชน) ระดับการศึกษา    
ข้ันพื้นฐานด้านมัธยมศึกษา ส าหรบักลุ่มตัวบง่ช้ีพื้นฐาน ตัวบ่งช้ีที่ 2  ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและ
ค่านิยมที่พึงประสงค์ ค่าน้ าหนัก 10.00 คะแนนที่ได้ 9.81 ระดับคุณภาพดีมาก  นวัตกรรมหรือการ
ปฏิบัติที่เป็นเลิศในสถานศึกษา คือ การพัฒนาโรงเรียนให้ประสบความส าเรจ็ โดยน าหลักธรรมาภิบาล 
หลักการบรหิารโรงเรียนเป็นฐาน หลักการมมีนุษยสมัพันธ์ในการบริหารการศึกษา ภาวะผู้น าและ
จริยธรรมของผูบ้รหิาร และน าวงจรคุณภาพ PDCA มาบูรณาการประยุกต์ใช้ เพื่อขับเคลื่อนสู่โรงเรียน
คุณธรรม (ส านักงานรบัรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา, 2554, หน้า 1-5, ออนไลน์) 
 ส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน (2559, หน้า 260) ได้ด าเนินโครงการรณรงค์ปลูกและปลุก 
จิตส านึกด้านจริยธรรมแกทุ่กภาคส่วน ส่วนหนึง่ คือ การจัดกิจกรรมขยายผลโรงเรียนคุณธรรม 
จริยธรรมในส่วนภูมิภาค ระยะที่ 2 เพื่อสนบัสนุนให้โรงเรียนต้นแบบด้านคุณธรรมจริยธรรมในส่วน
ภูมิภาค จ านวน 5 จังหวัด ได้แก่ 1) โรงเรียนสบปราบพิทยาคม จังหวัดล าปาง 2) โรงเรียนปรางค์กู่
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จังหวัดศรสีะเกษ 3) โรงเรียนชลบรุี “สุขบท” จังหวัดชลบุร ี4) โรงเรียนนราสิกขาลัย จังหวัด
นราธิวาส และ 5) โรงเรียนตะเครียะวิทยาคม จังหวัดสงขลา พัฒนาเป็นศูนย์การเรียนรูเ้ชิงคุณธรรม
และขยายผลไปยังโรงเรียนเครือข่ายใน 5 จังหวัดจ านวน 11 โรงเรียน ดังนี้ 1) จังหวัดล าปาง ได้แก่ 
โรงเรียนเกาะคาวิทยาคม และโรงเรียนเวียงมอกวิทยาคม 2) จังหวัดศรสีะเกษ ได้แก่ โรงเรียนพอก
วิทยาคม และโรงเรียนตูมพิทยานสุรณ์ 3) จังหวัดชลบรุี ได้แก่ โรงเรยีนอนุบาลพทุธยาคม และโรงเรยีน
วัดบุญญราศร ี4) จังหวัดสงขลา ได้แก่ โรงเรียนบ้านดอกแบก (สุขประชา) และโรงเรียนคลองแดน
วิทยาคม 5) จังหวัดนราธิวาส ได้แก่ โรงเรียนบูกิตประชาอุปถัมภ์ โรงเรียนบ้านหัวเขา และโรงเรียน
เทศบาล 5 (วัดประชาภิรมย์) โดยด าเนินการฝึกอบรมพัฒนาผู้บริหารโรงเรียนครูและนักเรียน และใช้
โครงงานคุณธรรมเป็นเครื่องมือในการพัฒนาและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่พงึประสงค์ให้เพิ่มมากขึ้น 
 จากการที่โรงเรียนชลบรุี “สุขบท” ได้รับการคัดเลือกเข้าสู่โครงการโรงเรียนคุณธรรม             
และด าเนินการส่งเสรมิคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนมาอย่างต่อเนื่อง จึงเล็งเห็นความส าคัญ และตระหนัก
ถึงการพัฒนานักเรียนใหเ้ป็นคนดีอย่างยั่งยืน  ผู้รายงานในฐานะผู้อ านวยการโรงเรียนชลบรุี “สุขบท”  
ได้วิเคราะห์บริบทของโรงเรียน  และด าเนินการพัฒนาโรงเรียนเป็นโรงเรียนต้นแบบคุณธรรม จริยธรรม 
โดยสร้างความร่วมมือจากทุกภาคส่วน เพื่อขับเคลื่อนและพัฒนาโรงเรียนให้เป็นโรงเรียนต้นแบบ
คุณธรรม และด าเนินการบรรจุโครงการและกิจกรรมที่สง่เสรมิคุณธรรมลงในแผนปฏิบัติการประจ าปี  
เพื่อการสง่เสริมการด าเนินงานโรงเรียนคุณธรรมให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายตามคุณธรรม        
อัตลักษณ์ของโรงเรียนชลบุรี “สุขบท” ได้แก่ ความซื่อสัตย์  ความรับผิดชอบ และความพอเพียง           
และก าหนดให้มีการประเมินผลการด าเนินงานโดยใช้รูปแบบการประเมินแบบซิปโมเดล (CIPP Model) 
ของสตัฟเฟิลบีม (Stufflebeam, 1983, pp. 169 - 179) และรายงานผลการประเมนิโครงการบรหิาร
จัดการเพื่อส่งเสริมโรงเรียนต้นแบบคุณธรรมของโรงเรียนชลบุรี “สุขบท” สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18  เพื่อให้ทราบถึงผลการประเมนิซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาปรบัปรุง
แก้ไขการด าเนินงานส่งเสริมโรงเรียนต้นแบบคุณธรรม ให้มีการด าเนินงานที่สามารถส่งเสริมคุณธรรม          
อัตลักษณ์ของโรงเรียนแก่นักเรียนไดอ้ย่างรอบด้านและเกิดความยั่งยืนในการด าเนนิงานต่อไป 
 

วัตถุประสงค์ของการประเมิน 
 การประเมินโครงการบรหิารจัดการเพือ่สง่เสรมิโรงเรียนต้นแบบคุณธรรมของโรงเรียน
ชลบุรี “สุขบท” สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18  มีวัตถุประสงค์ดังนี ้
 1.  เพื่อประเมินโครงการบริหารจัดการเพื่อส่งเสริมโรงเรียนต้นแบบคุณธรรมของโรงเรียน
ชลบุรี “สุขบท” สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 โดยใช้รูปแบบซิปโมเดล 
(CIPP Model) ของสตัฟเฟลิบมี (Stufflebeam, 1983, pp. 169 - 179)  ประกอบด้วยการประเมิน
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ด้านต่าง ๆ ดังนี้ 1) ประเมินบริบท (Context)   2) ประเมินปัจจัยน าเข้า (Input)   3) ประเมิน
กระบวนการ (Process)   และ 4) ประเมินผลผลิต (Product)   
 2.  เพื่อศึกษาความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานโครงการบริหารจัดการเพือ่สง่เสรมิ
โรงเรียนต้นแบบคุณธรรมของโรงเรียนชลบุรี “สุขบท” สงักดัส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 18  ในด้านคุณธรรมของนักเรียนตามคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียน และด้านความส าเร็จ     
ของโครงการ 

  

กรอบแนวคดิในการประเมิน 
 การประเมินโครงการบรหิารจัดการเพือ่สง่เสรมิโรงเรียนต้นแบบคุณธรรมของโรงเรียน
ชลบุรี “สุขบท” สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 ใช้รูปแบบซิปโมเดล (CIPP 
Model) ของสตัฟเฟิลบีม (Stufflebeam, 1983, pp. 169-179) ประกอบด้วย การประเมินบริบท 
ปัจจัยน าเข้า  กระบวนการ  และผลผลิต มีรายละเอียดการประเมินแต่ละด้านดังนี้ 1) การประเมิน
บริบท (Context Evaluation)  ได้แก่ ความเหมาะสม  ความเป็นไปได้ของโครงการ การก าหนด
วัตถุประสงค์  ความต้องการของผู้เกี่ยวข้อง ความสอดคล้องกับนโยบายหน่วยงานต้นสงักัด               

2) การประเมินปจัจัยน าเข้า (Input Evaluation)  ได้แก่ ความรู้ความเข้าใจของบุคลากร การให้ความ
สนับสนุนของเครือข่าย ความพร้อมของวัสดุอปุกรณ์ อาคารสถานที่ แหลง่เรียนรู้ และงบประมาณ 
3) การประเมินกระบวนการ (Process Evaluation) ได้แก่ การวางแผน การปฏิบัตงิาน การนิเทศก ากับ 
ติดตาม และการให้ข้อมูลป้อนกลบัเพื่อการปรบัปรุงพฒันาโครงการ และ 4) การประเมินผลผลิต 
(Product Evaluation) ได้แก่ คุณภาพนักเรียนตามคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียน   ครูได้รับการ
พัฒนาให้มีความรู้  ความเข้าใจ  และความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทีส่่งเสรมิ
โรงเรียนคุณธรรม  และผลงานรางวัลที่โรงเรียน ครู และนักเรยีนได้รับด้านคุณธรรม จริยธรรม และ
การศึกษาความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานโครงการบรหิารจัดการเพือ่สง่เสรมิโรงเรียนต้นแบบ
คุณธรรมของโรงเรียนชลบรุี “สุขบท” สงักัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18     
ด้านคุณธรรมอัตลกัษณ์ของนักเรียน และด้านความส าเรจ็ของโครงการ 

 จากแนวความคิดดังกล่าว ผู้รายงานสรุปเป็นกรอบแนวความคิดในการประเมินโครงการ
บรหิารจัดการเพื่อส่งเสริมโรงเรียนต้นแบบคุณธรรม ของโรงเรียนชลบุรี “สุขบท” สังกัดส านักงาน 
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 ดังภาพที่ 1  
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       ผู้ให้ข้อมูล        สิ่งท่ีจะประเมิน        รายละเอียดการประเมิน 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
ภาพที่  1  กรอบแนวคิดการประเมินโครงการบริหารจัดการเพื่อสง่เสรมิโรงเรียนต้นแบบคุณธรรม  
             ของโรงเรียนชลบรุี “สุขบท” สงักัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 

การประเมินโครงการบริหารจัดการเพ่ือส่งเสริมโรงเรียนต้นแบบคุณธรรม  
ของโรงเรียนชลบุรี “สุขบท” สงักัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18   

 ความเหมาะสมความเป็นไปได้  
   ของโครงการ 

  ก าหนดวัตถุประสงค์                 
 ความต้องการของผู้เก่ียวข้อง 
 ความสอดคล้องกับนโยบาย 
   หน่วยงานต้นสังกัด 
 

ผู้บริหาร และครูฯ 

คณะกรรมการสถานศึกษาฯ 
 

ผู้แทนบุคคลในชุมชน 

ด้านบริบท 

ด้านปัจจัยน าเข้า 

 ความรู้ความเข้าใจของบุคลากร 
 การให้ความสนับสนุนของผู้บริหาร/เครือข่าย 
 ความพร้อมของวัสดุอุปกรณ์ อาคาร 
   สถานทีแ่หล่งเรียนรู้และงบประมาณ 
 

 การวางแผน 
 การปฏิบัติงาน 
 การนิเทศ ก ากับ ติดตาม 
 การให้ข้อมูลป้อนกลับเพ่ือการปรับปรุง 
   พัฒนาโครงการ 
 

ด้านกระบวนการ 

 คุณภาพผู้เรียนตามคุณธรรมอัตลักษณ ์
   ของโรงเรียน 
 ครูได้รับการพัฒนาให้มีความรู ้
   ความเขา้ใจ และความสามารถในการจัด 
    กิจกรรมการเรียนการสอน     
    ที่สง่เสริมโรงเรยีนคุณธรรม 
 ผลงานรางวัลทีโ่รงเรียน คร ูและนักเรียน 
   ได้รับด้านคุณธรรม จริยธรรม                           
 

ด้านผลผลิต 

ผู้บริหาร และครู ฯ 

คณะกรรมการสถานศึกษาฯ 
 

ผู้แทนบุคคลในชุมชน 

ผู้บริหาร และครูฯ 

คณะกรรมการสถานศึกษาฯ 
 

ผู้แทนบุคคลในชุมชน 

ผู้บริหาร และครูฯ 

คณะกรรมการสถานศึกษาฯ 
 

ผู้แทนบุคคลในชุมชน 

ด้านความพึงพอใจ 
 ด้านคุณธรรมอัตลักษณ์ของนักเรียน   
 ด้านความส าเร็จของโครงการ  
 

คณะกรรมการสถานศึกษาฯ 
 

ผู้แทนบุคคลในชุมชน 
 

ผู้แทน สพม.18 

ผู้ปกครองนักเรียน 

ผู้บริหาร และครูฯ 
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ขอบเขตของการประเมิน 
 1.  ขอบเขตด้านผู้ให้ข้อมูล 
  ในการประเมินครั้งนีผู้ร้ายงานได้ก าหนดประชากร และกลุ่มตัวอย่างที่ให้ข้อมลู               
ในการประเมินเป็น 4 กลุ่ม ดังนี ้  
  กลุ่มท่ี 1 ผู้บรหิารและครโูรงเรียนชลบรุี “สุขบท” สงักัดส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 18  ที่ปฏิบัติงานระหว่างปีการศึกษา 2558 - 2559  เป็นผู้ให้ข้อมูลการประเมิน
โครงการทั้ง 4  ด้าน และประเมินความพงึพอใจ 
    ประชากร  จ านวน 109 คน ประกอบด้วย รองผู้อ านวยการโรงเรียน จ านวน  4 คน  
และข้าราชการครู จ านวน 105 คน  โดยเก็บรวบรวมข้อมลูจากประชากร 
  กลุ่มท่ี 2  คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานโรงเรียนชลบุรี “สุขบท” (ยกเว้น
ต าแหน่งผูอ้ านวยการโรงเรียน ซึ่งปฏิบัตหิน้าที่กรรมการและเลขานุการโดยต าแหนง่) เป็นผู้ให้ข้อมูล
การประเมินโครงการทั้ง 4 ด้าน และประเมินความพงึพอใจ 
    ประชากร  จ านวน 14  คน โดยเก็บรวบรวมข้อมลูจากประชากร 
   กลุ่มท่ี 3  ผู้แทนบุคคลในชุมชน ที่เป็นคณะกรรมการที่ปรึกษาการพัฒนาด้านคุณธรรม
จริยธรรมของโรงเรียนชลบรุี “สุขบท” เป็นผู้ให้ข้อมลูการประเมินโครงการทั้ง 4 ด้าน และประเมิน
ความพึงพอใจ 
    ประชากร   จ านวน 5 คน ประกอบด้วย นายกเทศมนตรีต าบลบางทราย             
จ านวน  1 คน  เจ้าหน้าที่เทศบาลต าบลบางทราย จ านวน  1 คน  และผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 3 คน 
โดยเก็บรวบรวมข้อมลูจากประชากร 
   กลุ่มท่ี 4  ผู้ปกครองนักเรียนทีม่ีบุตรหลานศึกษาอยู่ในโรงเรยีนชลบุรี “สุขบท” ระดบั                                
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 ในปีการศึกษา 2559 เป็นผู้ให้ข้อมลูการประเมินความพงึพอใจ 
    ประชากร   จ านวน 2,510 คน  
    กลุ่มตัวอย่าง จ านวน  333 คน  โดยใช้ตารางของเครจซี่และมอร์แกน (Krejcie & 
Morgan, 1970, pp. 607 - 610) ก าหนดจ านวนกลุ่มตัวอยา่งของผูป้กครองนักเรียน หลังจากนั้นน า
กลุ่มตัวอย่างมาสุม่แบบแบ่งช้ัน (Stratified Random Sampling) โดยใช้สัดส่วนในการสุม่ตัวอย่าง
เพื่อให้ได้รายช่ือกลุม่ตัวอย่าง จ านวน 333 คน ได้แก่ ผู้ปกครองนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที ่1 จ านวน 
68 คน ผู้ปกครองนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที ่2 จ านวน 70 คน ผู้ปกครองนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา           
ปีที ่3 จ านวน 65 คน ผู้ปกครองนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปทีี ่4 จ านวน  46 คน ผู้ปกครองนักเรียน          
ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่5 จ านวน 41 คน และ ผู้ปกครองนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที ่6 จ านวน  43 คน  
     กลุ่มท่ี 5  ผู้แทนจากส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18  ที่ปฏิบัติหน้าที่
เป็นคณะกรรมการนเิทศ ก ากับติดตาม การขับเคลื่อนโรงเรยีนคุณธรรม เป็นผู้ให้ข้อมูลการประเมิน
ความพึงพอใจ 
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    ประชากร   จ านวน 5 คน  ประกอบด้วย รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18  จ านวน 1 คน ศึกษานิเทศก์ จ านวน 1 คน และคณะกรรมการที่ได้รับ
การแต่งตั้งจากส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 จ านวน 3 คน โดยเก็บรวบรวม
ข้อมูลจากประชากร 
 2. ขอบเขตด้านเน้ือหา   
  โครงการบริหารจัดการเพื่อสง่เสรมิโรงเรียนต้นแบบคุณธรรมของโรงเรียนชลบุรี              
“สุขบท” สงักัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 ด าเนินการโดยมโีครงการใน
แผนปฏิบัติการประจ าปีของโรงเรียนเป็นโครงการสนับสนุน จ านวน 8 โครงการ  จ าแนกเป็นโครงการ
เพื่อพฒันาผูเ้รียน จ านวน 5 โครงการ  โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนของครู
เพื่อสง่เสรมิโรงเรียนต้นแบบคุณธรรม จ านวน 1 โครงการ และโครงการบริหารจัดการแบบมสี่วนร่วม
จ านวน  2  โครงการ  โดยแต่ละโครงการมีกจิกรรมทีส่นับสนุนสอดคล้องกบัการส่งเสริมโรงเรียน
ต้นแบบคุณธรรมให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมในโรงเรียน           
 3. ขอบเขตการประเมิน  
   3.1 การประเมินโครงการบรหิารจัดการเพื่อส่งเสริมโรงเรียนต้นแบบคุณธรรมของ
โรงเรียนชลบุรี “สุขบท” สงักัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 ใช้รูปแบบซิปโมเดล 
(CIPP Model) ของสตัฟเฟลิบมี (Stufflebeam, 1983, pp. 169-179) ซึ่งประเมิน 4 ด้าน ดังนี้  
    3.1.1  การประเมินบริบท (Context Evaluation)  ได้แก่ ความเหมาะสม  ความ
เป็นไปได้ของโครงการ  การก าหนดวัตถุประสงค์  ความต้องการของผู้เกี่ยวข้อง และความสอดคล้อง
กับนโยบายหน่วยงานต้นสงักัด 
    3.1.2  การประเมินปจัจัยน าเข้า (Input Evaluation)  ได้แก่ ความรู้ความเข้าใจของ
บุคลากร การให้ความสนับสนุนของผู้บริหาร /เครือข่าย ความพร้อมของวัสดุอปุกรณ์ อาคารสถานที่                
แหล่งเรียนรู้ และงบประมาณ 
     3.1.3  การประเมินกระบวนการ  (Process Evaluation)  ได้แก่ การวางแผน              
การปฏิบัตงิาน การนิเทศก ากบั ติดตาม และการให้ข้อมลูปอ้นกลบัเพื่อการปรบัปรุงพฒันาโครงการ 

    3.1.4  การประเมินผลผลิต (Product Evaluation)  ได้แก่ ด้านคุณภาพผู้เรียนตาม
คุณธรรมอัตลกัษณ์ของโรงเรียน ด้านครูได้รบัการพัฒนาใหม้คีวามรู้ ความเข้าใจ ความสามารถในการจัด
กิจกรรมการเรยีนการสอนทีส่ง่เสริมโรงเรียนคุณธรรม และด้านผลงานรางวัลที่โรงเรียน ครู และนกัเรียน
ได้รับด้านคุณธรรม จริยธรรม                           
  3.2 การประเมินความพงึพอใจตอ่โครงการบรหิารจัดการเพือ่ส่งเสริมโรงเรียนต้นแบบ
คุณธรรมของโรงเรียนชลบรุี “สุขบท” สงักัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18  ซึ่งมี
รายละเอียดแต่ละด้านดังนี้  
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   3.2.1  ด้านคุณธรรมอัตลักษณ์ของนักเรียน คือ ความซื่อสัตย์ ความรับผิดชอบ และ
ความพอเพียง 
    3.2.2  ด้านความส าเร็จของโครงการ  
 4. ขอบเขตด้านระยะเวลา 
   4.1 ขั้นท่ี 1  ประเมินบริบท (Context Evaluation) โดยใช้ข้อมูลจากผลการด าเนิน
โครงการของปีการศึกษา 2557 และภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 เก็บข้อมลูเพื่อวิเคราะห์และ
ประเมินบรบิทของการด าเนินโครงการ 
    ระยะเวลาประเมิน ระหว่างเดอืนพฤศจิกายน 2558 – เดือนธันวาคม 2558                
น าข้อมูลที่ได้มาท าการวางแผนการด าเนินโครงการ 
    ผู้ให้ข้อมูล  ผู้บริหารและครูโรงเรียนชลบุรี “สุขบท”  คณะกรรมการสถานศึกษา
ข้ันพื้นฐานโรงเรียนชลบรุี “สุขบท”  และผู้แทนบุคคลในชุมชน 
  4.2 ขั้นท่ี 2  ประเมินปัจจัยน าเข้า  (Input Evaluation)   
   ระยะเวลาประเมิน  ระหว่างเดือนมกราคม 2559 – เดือนเมษายน 2559                
เพื่อประเมินปจัจัยน าเข้าและด าเนินการจัดหาปัจจัยการด าเนินโครงการใหเ้พียงพอและเหมาะสมกับ
การด าเนินโครงการ 
   ผู้ให้ข้อมูล  ผู้บริหารและครูโรงเรียนชลบุรี “สุขบท”  คณะกรรมการสถานศึกษา
ข้ันพื้นฐานโรงเรียนชลบรุี “สุขบท” และผู้แทนบุคคลในชุมชน 
  4.3 ขั้นท่ี 3 ประเมินกระบวนการ (Process Evaluation) แบ่งการประเมินออกเป็น  
2 ระยะดังนี้  
    4.3.1 ระยะท่ี 1 เก็บข้อมลูการผลการด าเนินโครงการเพื่อวิเคราะหห์าข้อดี ข้อด้อย
ในการด าเนินโครงการ และหาแนวทางปรับปรงุพัฒนาเพื่อให้ได้วิธีการปฏิบัติที่ด ี
    ระยะเวลาประเมิน  ระหว่างเดือนกรกฎาคม 2559 –  เดือนสิงหาคม 2559  
     ผู้ให้ข้อมูล ผู้บรหิารและครูโรงเรียนชลบรุี “สุขบท” คณะกรรมการสถานศึกษา
ข้ันพื้นฐานโรงเรียนชลบรุี “สุขบท” และผู้แทนบุคคลในชุมชน 
    4.3.2 ระยะท่ี 2 น าวิธีการพัฒนาที่ได้จากการด าเนินโครงการระยะที่ 1             
มาขับเคลือ่นโครงการในระยะที่ 2  
     ระยะเวลาประเมิน  ระหว่างเดือนมกราคม 2560 - เดือนกุมภาพันธ์ 2560 
     ผู้ให้ข้อมูล  ผู้บริหารและครูโรงเรียนชลบุรี “สุขบท”  คณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐานโรงเรียนชลบรุี “สุขบท  และผู้แทนบคุคลในชุมชน 
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  4.4 ขั้นท่ี 4 ประเมินผลผลิต (Product  Evaluation) ประเมินผลที่ได้จากการด าเนิน
โครงการ        
    ระยะเวลาประเมิน  เดือนมีนาคม 2560 
    ผู้ให้ข้อมูล  ผู้บริหารและครูโรงเรียนชลบุรี “สุขบท” คณะกรรมการสถานศึกษา 
ข้ันพื้นฐานโรงเรียนชลบรุี “สุขบท” และ ผู้แทนบุคคลในชุมชน    
   4.5 ขั้นท่ี 5   ประเมินความพงึพอใจตอ่ผลการด าเนินงานโครงการบริหารจัดการเพือ่
ส่งเสริมโรงเรียนต้นแบบคุณธรรมของโรงเรียนชลบุรี “สุขบท” สังกัดส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 18  ด้านคุณธรรมอัตลักษณ์ของนักเรียน และด้านความส าเรจ็ของโครงการ        
ตามวัตถุประสงค์ที่  2   
   ระยะเวลาประเมิน  เดือนมีนาคม 2560 – เดือนเมษายน 2560 
   ผู้ให้ข้อมูล  ผู้บริหารและครูโรงเรียนชลบุรี “สุขบท”  คณะกรรมการสถานศึกษา
ข้ันพื้นฐานโรงเรียนชลบรุี “สุขบท”  ผู้แทนบุคคลในชุมชน  ผู้ปกครองนกัเรียน และผู้แทนจาก
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18   
  4.6 ขั้นท่ี 6 เก็บรวมรวมข้อมูลผลการปฏิบัติงาน ข้อเสนอแนะ ผลการปรับปรงุพัฒนา
เพื่อรวบรวมเป็นวิธีปฏิบัติทีป่ระสบความส าเร็จ 
    ระยะเวลาด าเนินการ  เดือนพฤษภาคม 2560 – เดือนตุลาคม 2560 
 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รบั 
 1.  ผู้มีส่วนในการก าหนดนโยบายและผู้เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนการบรหิารและการจัด
กิจกรรมที่สง่เสรมิโรงเรียนต้นแบบคุณธรรม ได้ทราบปญัหา อุปสรรค ข้อดี ข้อจ ากัดในการด าเนิน    
การเพือ่เป็นแนวทางในการก าหนดปัจจัยสนบัสนุน ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ และการนเิทศก ากับ
ติดตามที่จะน าไปสู่การด าเนินการใหเ้กิดประสิทธิภาพ 
 2.  สถานศึกษาได้วิธีปฏิบัติที่ดีเพื่อด าเนินการบรหิารและการจัดกจิรรมที่สง่เสรมิโรงเรียน
ต้นแบบคุณธรรม สามารถเผยแพร่เป็นแบบอย่างแกส่ถานศึกษาอื่นได้ 
 3.  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนชลบรุี “สขุบท” มคีวามรู้               
ความเข้าใจ และสามารถจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรสถานศึกษาข้ันพืน้ฐาน โดยบรูณาการ
ส่งเสรมิคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนผา่นการด าเนนิโครงงานคุณธรรมในทุกห้องเรียน 
 4.  นักเรียนได้รับการปลูกฝังให้เกิดคุณลักษณะตามคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนเพื่อใช้
ในการด าเนินชีวิต ควบคู่กับการมีความรู้ ความสามารถและทักษะตามหลักสูตรสถานศึกษา            
ข้ันพื้นฐานเพื่อเป็นสมาชิกที่ดี และมีคุณภาพของครอบครัวและชุมชน 
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นิยามศพัท์เฉพาะ 
 1. การประเมินโครงการ หมายถึง การประมาณค่าของการด าเนินการของกิจกรรม              
โครงการการบรหิารจัดการเพือ่สง่เสรมิโรงเรียนต้นแบบคุณธรรมของโรงเรียนชลบรุี “สุขบท”           
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 ที่เกีย่วข้องกับการก าหนดนโยบาย                   
การวางแผน การนิเทศ ก ากบั ติดตามและการก าหนดแนวทางในการขับเคลื่อนการด าเนินการ           
และการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาที่มีการบรูณาการปลูกฝงัคุณธรรมอัตลกัษณ์ที่โรงเรียน
ก าหนดข้ึนให้เกิดกับผู้เรียน และบุคลากรในสถานศึกษาอย่างมีระบบ เพื่อน าข้อมลูมาตัดสินใจ        
หาแนวทางในการพัฒนาปรับปรงุการด าเนินงานในอนาคตโดยใช้รูปแบบจ าลองของซิป  
(CIPP Model) ประเมิน 4 ด้าน ดังนี ้
   1.1  การประเมินบริบท (Context Evaluation)  ได้แก่ ความเหมาะสม  ความเป็นไป
ได้ของโครงการ ก าหนดวัตถุประสงค์  ความต้องการของผู้เกี่ยวข้อง ความสอดคล้องกับนโยบาย
หน่วยงานต้นสงักัด 
   1.2  การประเมินปจัจัยน าเข้า (Input Evaluation)  ได้แก่ ความรู้ความเข้าใจของ
บุคลากร การให้ความสนับสนุนของผู้บริหาร / เครือข่าย ความพร้อมของวัสดุอปุกรณ์ อาคารสถานที่                 
แหล่งเรียนรู้ และงบประมาณ 
    1.3  การประเมินกระบวนการ  (Process Evaluation)  ได้แก่ การวางแผน                  
การปฏิบัตงิาน การนิเทศก ากบั ติดตาม และการให้ข้อมลูปอ้นกลบัเพื่อการปรบัปรุงพฒันาโครงการ 
   1.4  การประเมินผลผลิต (Product Evaluation)  ได้แก่  คุณภาพผู้เรียนตาม
คุณธรรมอัตลกัษณ์ของโรงเรียน  ครูไดร้ับการพฒันาให้มีความรู้ความเข้าใจ ความสามารถในการจัด
กิจกรรมการเรยีนการสอนทีส่ง่เสริมโรงเรียนคุณธรรม และผลงานรางวัลที่โรงเรียน ครู และนกัเรียนได้รับ
ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
  2.  ความพึงพอใจ  หมายถึง  ความรู้สึกที่ดี  ความประทับใจ  หรือการมเีจตคติที่ดีทีม่ีต่อ
ผลการด าเนินงานโครงการบรหิารจัดการเพื่อส่งเสริมโรงเรียนต้นแบบคุณธรรมของโรงเรียนชลบุรี 
“สุขบท” สงักัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 ที่สรปุผลจากค่าคะแนน           
ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างในการตอบแบบส ารวจความพงึพอใจต่อการด าเนินโครงการทีผู่ร้ายงาน
สร้างข้ึนโดยประเมิน 2 ด้าน คือ ด้านคุณธรรมอัตลักษณ์ของนักเรียน และด้านความส าเร็จของโครงการ 
 3.  โครงการบรหิารจัดการเพื่อส่งเสริมโรงเรียนต้นแบบคุณธรรมของโรงเรียนชลบุรี           
“สุขบท” สงักัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18  หมายถึง โครงการที่โรงเรียนชลบรุี 
“สุขบท” จัดท าข้ึนเพื่อขับเคลื่อนและบรูณาการด้านการบรหิารจัดการและการจัดการเรียนการสอน
ตามหลกัสูตรสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน และนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับโรงเรียนคุณธรรม 
เพื่อใหผู้้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจและสามารถน าหลกัคุณธรรมไปใช้ปฏิบัติในชีวิตประจ าวันได้ โดยมี
โครงการในแผนปฏิบัติการประจ าปีของโรงเรียนเป็นโครงการสนบัสนุน แบง่เป็น 3 ประเภท จ านวน
ทั้งสิ้น 8  โครงการ ได้แก่ 
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  3.1  โครงการเพื่อพัฒนาผู้เรียน จ านวน  5  โครงการ   
   3.1.1  โครงการพฒันาการเรียนการสอนด้วยโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ           
1 ห้องเรียน 1 โครงงานคุณธรรม 
    3.1.2  โครงการรกัษ์สัตว์ รักษ์สังคม 
    3.1.3  โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมนอ้มน าความดี 
    3.1.4  โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติด และอบายมุข 
    3.1.5  โครงการธนาคารโรงเรียน 
  3.2  โครงการพฒันาประสทิธิภาพการจัดการเรียนการสอนของครูเพือ่สง่เสรมิโรงเรียน
ต้นแบบคุณธรรม จ านวน  1  โครงการ  ได้แก่  โครงการอบรมพฒันาศักยภาพครูเพือ่ขยายผล
โรงเรียนคุณธรรม จริยธรรมในภูมิภาค 
  3.3  โครงการบริหารจัดการแบบมสี่วนร่วม จ านวน  2  โครงการ   
    3.3.1  โครงการ “วันสุขบททีร่ัก” 
    3.3.2  โครงการพฒันางานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนชลบรุี “สุขบท” 

 4.  กระบวนการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม หมายถึง  วิธีการที่ใช้ในการพัฒนาโรงเรียนสู่
เป้าหมายความส าเรจ็ในการส่งเสริมโรงเรียนคุณธรรมของโรงเรียนชลบรุี “สุขบท” โดยใช้ 9 S ควบคู่
ไปกับการเสรมิสร้างสมรรถนะ ความรู้ (Knowledge)  ทักษะ ความสามารถ (Process) คุณลักษณะ
ของครูและนกัเรียนทีจ่ าเป็นต่อการด าเนินงานหรือกิจกรรม (Attributes) เพื่อให้ได้คุณธรรมเป้าหมาย
อันเป็นคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนชลบุรี “สุขบท” ได้แก่ ความซื่อสัตย์ (Honesty) 
ความรับผิดชอบ (Responsibility) และความพอเพียง (Sufficiency)  ประกอบด้วย 
  4.1  Scan & Survey  หมายถึง การส ารวจวิเคราะห์สภาพบริบทโรงเรียน ความ
ต้องการเกี่ยวกับการบรหิารจัดการด้านต่าง ๆ ของโรงเรียน โดยใช้เทคนิค SWOT Analysis             
การพิจารณาปจัจัยน าเข้า จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอปุสรรคในการด าเนินงาน 
   4.2  Setting Goal  หมายถึง การก าหนดคุณธรรมเป้าหมาย 
   4.3  Setting Strategies  หมายถึง การก าหนดแนวทางปฏิบัติให้บรรลจุุดหมาย             
ที่ก าหนดไว้อย่างมปีระสิทธิภาพ การวางแผนการด าเนินงานอย่างรอบคอบ การปรับปรุงเปลี่ยนแปลง     
การพัฒนา การแก้ปญัหา ก าหนดการด าเนินงาน ก าหนดระยะเวลาการด าเนินงาน และก าหนด
ผู้รบัผิดชอบ 
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   4.4  Start to Implementation  หมายถึง  การน าแผนทีว่างไว้ไปปฏิบัติจรงิเพือ่ให้
ได้ผลตามต้องการ มอบหมายผูร้ับผิดชอบโครงการปฏิบัติตามโครงการ การจัดสรรทรพัยากรที่จ าเป็น
ส าหรับกจิกรรมต่าง ๆ  ของโครงการ และการประสานงาน  ติดตามผล ควบคุมการปฏิบัติงานต่าง ๆ 
การใช้ทรัพยากรโครงการเพือ่ให้กจิกรรมของโครงการส าเรจ็ตามล าดับ ภายในเงื่อนไข  ข้อจ ากัดของ
เวลาและทรัพยากรที่มีอยู ่ 
   4.5  Supporting  หมายถึง การสง่เสรมิ  สนับสนุน ปัจจัย ที่เกี่ยวข้อง เพือ่ให้การ
ด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย 
   4.6 Summarize  หมายถึง การก ากับ นิเทศ  ติดตามประเมินผลการด าเนินงาน  และ
รายงานผลการด าเนินงาน 
   4.7  Share & Cheer up  หมายถึง การแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากผลการ
ด าเนินงาน ตระหนักและรูส้ถานภาพความส าเรจ็ การให้ก าลังใจแก่ผูป้ฏิบัติงาน รางวัลส าหรบั
นักเรียน 
   4.8  Standard  หมายถึง การมุ่งสู่มาตรฐานข้ันสงูเป็นแบบอย่างได้ 
   4.9  Sustainable  หมายถึง ความยั่งยืนที่ใหเ้กิดการปฏิบัตงิานอย่างต่อเนื่อง รวมถึง
การขยายผลการด าเนินงานไปยงัโรงเรียนเครือข่ายต่าง ๆ  
 5.  คุณธรรมอัตลักษณ์ หมายถึง คุณธรรมที่ทุกคนในโรงเรียนได้ร่วมกันก าหนดข้ึน             
โดยการคิดวิเคราะห์พฤติกรรมที่พึงประสงค์ที่โรงเรียนต้องการให้เกิดข้ึน เป็นคุณธรรมที่มีคุณลักษณะ
ที่ส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรมที่ดีของโรงเรียน และสามารถใช้เป็นหลักในแก้ปญัหาส่วนใหญ่ของโรงเรียน 
ซึ่งคุณธรรมอัตลกัษณ์ของโรงเรียนชลบรุี “สุขบท” ได้แก่ ความซื่อสัตย์ (Honesty) ความรับผิดชอบ 
(Responsibility) และความพอเพียง (Sufficiency)   
 6.  โรงเรียนต้นแบบคุณธรรม หมายถึง โรงเรียนที่ส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดินคัดเลือกให้
เป็นโรงเรียนแบบอย่างในการขับเคลื่อนกิจกรรมส่งเสริมความดีในรูปแบบต่าง ๆ ทัง้ภายในและ
ภายนอกสถานศึกษา ซึ่งน าไปสูก่ารพฒันาและปรับเปลี่ยนเป็นพฤติกรรมทีพ่ึงประสงค์ได้อย่างยัง่ยืน 
สามารถน าไปขยายเครือข่ายและเป็นแบบอย่างแก่โรงเรียนอื่นได้ 
 7.  โรงเรียน  หมายถึง  โรงเรียนชลบุรี “สุขบท”  อ าเภอเมืองชลบรุี  จังหวัดชลบุรี            
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี เขต 18 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา            
ข้ันพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ จัดการศึกษาตั้งแต่ระดบัช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 6 
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 8.  ผู้บริหาร หมายถึง รองผู้อ านวยการโรงเรียน 4 ฝ่าย ได้แก่ รองผู้อ านวยการกลุ่ม
บรหิารงานวิชาการ รองผู้อ านวยการกลุม่บริหารงานกจิการนักเรียน รองผู้อ านวยการกลุ่มบรหิารงาน
บุคคล การเงินและสินทรัพย์ และรองผูอ้ านวยการกลุ่มบรหิารงานสง่เสรมิการจัดการศึกษา                  
ของโรงเรียนชลบรุี “สุขบท” ที่ปฏิบัติหน้าที่ระหว่างปกีารศึกษา 2558 - 2559 
  9.  ครู หมายถึง ข้าราชการครูของโรงเรียนชลบรุี “สุขบท” ที่ปฏิบัตหิน้าที่ระหว่าง          
ปีการศึกษา 2558 - 2559  
 10.  ผู้แทนบุคคลในชุมชน หมายถึง ผู้ทีเ่ป็นคณะกรรมการที่ปรกึษาการพฒันาคุณภาพ
ด้านคุณธรรมจริยธรรมโรงเรียนชลบุรี “สุขบท”  ประกอบดว้ย นายกเทศมนตรีต าบลบางทราย  
เจ้าหน้าที่เทศบาลต าบลบางทราย และผู้ทรงคุณวุฒิ  จ านวน 3 คน  รวมทั้งสิ้น 5 คน 
 11.  ผู้ปกครองนกัเรียน  หมายถึง บิดา มารดา หรือบุคคลอืน่ที่เป็นผู้รบัผิดชอบในการ
อุปการะเลี้ยงดูอบรมสัง่สอนนักเรียนโรงเรียนชลบุรี “สุขบท” ที่ศึกษาอยู่ในปีการศึกษา 2559 
 12.  ผู้แทนจากส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18  หมายถึง ผู้ทีป่ฏิบัติ
หน้าที่เป็นคณะกรรมการนิเทศ ก ากับติดตาม การขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม จ านวน 5 คน 
  13.  คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน หมายถึง บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งให้ด ารง
ต าแหน่งคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานโรงเรียนชลบรุี “สุขบท”  จ านวน 15 คน ประกอบด้วย 
   13.1 ประธานกรรมการ       
   13.2 กรรมการทีเ่ป็นผู้แทนผู้ปกครอง   จ านวน 1 คน 
  13.3 กรรมการทีเ่ป็นผู้แทนครู    จ านวน 1 คน 
  13.4 กรรมการทีเ่ป็นผู้แทนองค์กรชุมชน  จ านวน 1 คน 
  13.5 กรรมการทีเ่ป็นผู้แทนองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จ านวน 1 คน 
  13.6 กรรมการทีเ่ป็นผู้แทนศิษย์เก่า  จ านวน 1 คน 
  13.7 กรรมการทีเ่ป็นผู้แทนพระภิกษุ และหรือผู้แทนองค์กรศาสนา จ านวน 2 รูป/คน  
   13.8 กรรมการผูท้รงคุณวุฒิ  จ านวน 6 คน   
   13.9 ผู้อ านวยการสถานศึกษาเป็นกรรมการและเลขานุการ 
 
  


