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บทคัดย่อ 
  การประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม 
ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ประเมินบริบทของโครงการพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์  2) ประเมินปัจจัยของ
โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรม
ราชินูปถัมภ์ 3) ประเมินกระบวนการของโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนสตรี
วัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ และ 4) ประเมินผลผลิตของโครงการพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 
 กลุ่มตัวอย่างที่ ได้ในการประเมิน ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน 2 คน 
คณะกรรมการบริหารโครงการ จ านวน 20 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จ านวน 13 คน 
ครู จ านวน 124 คน นักเรียนจ านวน 305 คน และผู้ปกครองนักเรียน จ านวน 305 คน เครื่องมือที่ใช้
ในการประเมินโครงการ โดยใช้รูปแบบการประเมินโครงการแบบ CIPP Model เครื่องมือในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม จ านวน 5 ฉบับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและการทดสอบค่าที ผลการศึกษาพบว่า 
 1. ผลการประเมินบริบทของโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนสตรีวัด
มหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ พบว่าในภาพรวมโครงการมีความสอดคล้องกับนโยบาย     
ในระดับมากที่สุดผ่านเกณฑ์การประเมิน 
 2. ผลการประเมินปัจจัยของโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนสตรี 
วัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ประกอบด้วย บุคลากร งบประมาณที่ได้รับการสนับสนุน 
วัสดุอุปกรณ์ สถานที่ และระยะเวลา ในภาพรวม พบว่ามีความเหมาะสมและเพียงพออยู่ในระดับ 
มากที่สุด ผ่านเกณฑ์การประเมิน 
 3. ผลการประเมินกระบวนการของโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียน
สตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ประกอบด้วยการวางแผนในการจัดกิจกรรม การ
ด าเนินงานตามกิจกรรมของโครงการ การนิเทศ ก ากับและติดตามการประเมินผลการจัดกิจกรรมและ
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การแก้ไขปรับปรุงการจัดกิจกรรม ในภาพรวมพบว่าการปฏิบัติงานมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด 
ผ่านเกณฑ์การประเมิน 
 4. ผลการประเมินผลผลิตของโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนสตรี    
วัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ พบว่ามีนักเรียนเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้นจ านวน 2,053 คน    
จากทุกระดับชั้นของโรงเรียน ผลการประเมินด้านผลผลิต พบว่านักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม                 
ในภาพรวม และรายด้านทั้ง 8 ด้าน อยู่ในระดับมากที่สุด ผ่านเกณฑ์การประเมิน ผลการประเมิน
ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องกับโครงการที่มีผลต่อการด าเนินการโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
ของนักเรียนโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์  ตามความคิดเห็นของครู 
นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้ปกครองนักเรียน พบว่า ในภาพรวมมีความ   
พึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ผ่านเกณฑ์การประเมินและผลการเปรียบเทียบคุณธรรมจริยธรรมของ
นักเรียนโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ระหว่างก่อนและหลังการด าเนิน
โครงการ พบว่า นักเรียนมีพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมทั้งภาพรวมและรายด้านทั้ง 8 ด้าน     
หลังด าเนินการสูงกว่าก่อนด าเนินการโครงการอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ผ่านเกณฑ์    
การประเมิน 
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Abstract 
Evaluation of the Moral Development Project Ethics of students at Satri Wat 

Maha Phruettharam School under the royal patronage, this time aims to 
1 . To assess the context of the moral and ethical development project for 

students of Satri Wat Mahapruetaram School under the Royal Patronage of Her 
Majesty the Queen. 

2. To assess the inputs of the moral and ethical development project for 
students of Satri Wat Mahapruetaram School under the Royal Patronage of Her 
Majesty the Queen. 

3. To assess the process of the moral and ethical development project for 
students of Satri Mahapruetaram School under the Royal Patronage of Her Majesty 
the Queen. 

4. To assess the productivity of the moral and ethical development project 
for students of Satri Wat Mahapruetaram School under the Royal Patronage of Her 
Majesty the Queen. 

The target group for the evaluation consisted of 2 school administrators, 20 
project administration committee members, 13 basic school committee members, 
124 teachers, 305 students and 305 students’ parents. The project evaluation model 
was CIPP model used to collect data in 5 questionnaires. The statistics used to 
analyze the data were percentage, mean, standard deviation and t – test, Dependent 
Sample test, presented the data using tables for explanation and descriptive analysis 
of project evaluation results which can be summarized as follows. 

1 . Results of the Contextual Assessment of the Moral Development Project 
Ethics of students at Satri Wat Mahapruetaram School under the Royal Patronage of 



ง 
 

 
 

Her Majesty the Queen  It was found that the overall project was consistent with the 
policy at the highest level which passed the assessment criteria. 

2. The results of the evaluation of the inputs of the moral development 
project Ethics of students at Satri Wat Mahapruetaram School under the Royal 
Patronage of Her Majesty the Queen consisting of personnel, the budget that was 
supported, materials, equipment, location and time period, overall, it was found that 
it was appropriate and sufficient at the highest level which passed the assessment 
criteria 

3. The results of the process evaluation of the moral development project 
Ethics of students at Satri Wat Mahapruetaram School under the Royal Patronage of 
Her Majesty the Queen It consists of planning activities. Implementation of project 
activities, supervision, supervision and thinking based on the evaluation of activities 
and improvement of activities. Overall, the performance was found to be appropriate 
at a highest level which passed the assessment criteria 

4. The results of the productivity evaluation of the moral development project 
Ethics of students at Satri Wat Mahapruetaram School under the Royal Patronage of 
Her Majesty the Queen. It was found that a total of 2,053 students participated in the 
project from all levels of the school. It was found that the students had morality and 
ethics in overall and in all 8 aspects at the highest level. pass the assessment criteria 
The results of the satisfaction assessment of teachers and those who relating to 
projects that affect the implementation of moral development projects Ethics of 
students at Satri Wat Mahapruetaram School under the Royal Patronage of Her Majesty 
the Queen. According to the opinions of teachers, students, basic education 
committees and students' parents , it was found that the overall satisfaction level was 
at the highest level which passed the evaluation criteria and the results of the merit 
comparison Ethics of students at Satri Wat Maha Phruettharam School under the royal 
patronage before and after the implementation of the project found that students 
have moral behavior Overall and individual ethics in all 8 aspects, after the 
implementation was significantly higher than before the project was statistically at .05 
level which passed the assessment criteria. 


