รายงานการประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
ของนักเรียนโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์

นางอาลัย พรหมชนะ
ตาแหน่งผู้อานวยการสถานศึกษา
วิทยฐานะผู้อานวยการชานาญการพิเศษ
โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

ก
ชื่อเรื่อง

รายงานการประเมินโครงการพัฒนาคุณ ธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนสตรี
วัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์
ผู้รายงาน อาลัย พรหมชนะ
ปีการศึกษา 2561
บทคัดย่อ
การประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม
ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ประเมินบริบทของโครงการพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 2) ประเมินปัจจัยของ
โครงการพั ฒ นาคุ ณ ธรรมจริ ย ธรรมของนั ก เรี ย นโรงเรี ย นสตรี วั ด มหาพฤฒาราม ในพระบรม
ราชินูปถัมภ์ 3) ประเมินกระบวนการของโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนสตรี
วัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ และ 4) ประเมินผลผลิตของโครงการพัฒนาคุณ ธรรม
จริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์
กลุ่ ม ตั ว อย่ า งที่ ได้ ในการประเมิ น ประกอบด้ ว ย ผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา จ านวน 2 คน
คณะกรรมการบริหารโครงการ จานวน 20 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จานวน 13 คน
ครู จานวน 124 คน นักเรียนจานวน 305 คน และผู้ปกครองนักเรียน จานวน 305 คน เครื่องมือที่ใช้
ในการประเมินโครงการ โดยใช้รูปแบบการประเมินโครงการแบบ CIPP Model เครื่องมือในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม จานวน 5 ฉบับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการทดสอบค่าที ผลการศึกษาพบว่า
1. ผลการประเมินบริบทของโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนสตรีวัด
มหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถั มภ์ พบว่าในภาพรวมโครงการมีความสอดคล้องกับนโยบาย
ในระดับมากที่สุดผ่านเกณฑ์การประเมิน
2. ผลการประเมินปัจจัยของโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนสตรี
วัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ประกอบด้วย บุคลากร งบประมาณที่ได้รับการสนับสนุน
วัสดุอุปกรณ์ สถานที่ และระยะเวลา ในภาพรวม พบว่ามีความเหมาะสมและเพียงพออยู่ในระดับ
มากที่สุด ผ่านเกณฑ์การประเมิน
3. ผลการประเมินกระบวนการของโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียน
สตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ประกอบด้วยการวางแผนในการจัดกิจกรรม การ
ดาเนินงานตามกิจกรรมของโครงการ การนิเทศ กากับและติดตามการประเมินผลการจัดกิจกรรมและ

ข
การแก้ไขปรับปรุงการจัดกิจกรรม ในภาพรวมพบว่าการปฏิบัติงานมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด
ผ่านเกณฑ์การประเมิน
4. ผลการประเมินผลผลิตของโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนสตรี
วัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ พบว่ามีนักเรียนเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้นจานวน 2,053 คน
จากทุ ก ระดั บ ชั้ น ของโรงเรีย น ผลการประเมิ น ด้ า นผลผลิ ต พบว่ า นั ก เรี ย นมี คุ ณ ธรรมจริ ย ธรรม
ในภาพรวม และรายด้านทั้ง 8 ด้าน อยู่ในระดั บมากที่สุด ผ่านเกณฑ์การประเมิน ผลการประเมิน
ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องกับโครงการที่มีผลต่อการดาเนินการโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
ของนั ก เรี ยนโรงเรีย นสตรีวั ด มหาพฤฒาราม ในพระบรมราชิ นู ป ถั ม ภ์ ตามความคิ ด เห็ น ของครู
นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้ปกครองนักเรียน พบว่า ในภาพรวมมีความ
พึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ผ่านเกณฑ์การประเมินและผลการเปรียบเทียบคุณธรรมจริยธรรมของ
นักเรียนโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ระหว่างก่อนและหลั งการดาเนิน
โครงการ พบว่า นัก เรียนมีพ ฤติ กรรมด้ านคุ ณ ธรรมจริย ธรรมทั้ งภาพรวมและรายด้านทั้ ง 8 ด้ าน
หลั งด าเนินการสูงกว่าก่อ นดาเนิน การโครงการอย่ างมีนัย สาคัญ ทางสถิติ ที่ ระดับ .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.

จ
กิตติกรรมประกาศ
รายงานการประเมิ นโครงการพั ฒ นาคุณ ธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนสตรีวัดมหา
พฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ สาเร็จลงได้ด้วยความกรุณาช่วยเหลือแนะนาให้คาปรึกษา แก้ไข
ข้อบกพร่องต่าง ๆ ด้วยความละเอียดถี่ถ้วน ทาให้รายงานการวิจัยมีความสมบูรณ์มากที่สุด
ขอขอบพระคุ ณ ผู้ เ ชี่ ย วชาญเป็ น อย่ า งสู ง ที่ ก รุ ณ าให้ ค วามอนุ เคราะห์ ต รวจสอบ
และวิเคราะห์คุณ ภาพเครื่องมือที่ ใช้ในการวิจัย ตลอดจนกรุณ าให้ความคิด เห็นและข้อ เสนอแนะ
ที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่ง และขอขอบพระคุณท่าน ดร.สมคิด พรมจุ้ย ที่ให้ความอนุเคราะห์ในการให้
คาปรึกษา ให้คาแนะนาที่มีคุณค่าในการจัดทารายงานการวิจัยให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น
ขอขอบพระคุ ณ คณะกรรมการสถานศึ กษาขั้นพื้ นฐาน ครู ผู้ ปกครอง และนัก เรีย น
โรงเรี ย นสตรี วั ด มหาพฤฒาราม ในพระบรมราชิ นู ป ถั ม ภ์ ที่ ใ ห้ ค วามอนุ เคราะห์ ใ นการตอบ
แบบสอบถาม เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลและนาไปใช้ในการวิจัยได้เป็นอย่างดี
คุณค่าและประโยชน์จากการรายงานการวิจัยฉบับนี้ ขอมอบเป็นการปฏิบัติบูชาพระคุณ
ของบิด า มารดา ครูอ าจารย์ ตลอดจนผู้มีพ ระคุณ ทุ กท่ าน ที่ ให้ความรักความเมตตา ส่งเสริม ให้
กาลังใจ และประสิทธิประสาทศิลปะวิทยาการต่าง ๆ แก่ผู้จัดทารายงานการวิจัยนี้ รวมถึงข้าราชการ
ครูและบุคลากรผู้ร่วมงาน ที่มีส่วนสาคัญต่อความสาเร็จของการเขียนรายงานการวิจัยที่เป็นประโยชน์
ต่อสถานศึกษาสืบต่อไป
นางอาลัย พรหมชนะ
ผู้อานวยการโรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี
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หน้า
บทคัดย่อภาษาไทย
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ
กิตติกรรมประกาศ
สารบัญ
สารบัญตาราง
สารบัญภาพประกอบ
บทนา
ความเป็นมาและความสาคัญของการประเมิน
วัตถุประสงค์ของการประเมิน
ขอบเขตการประเมิน
นิยามศัพท์เฉพาะ
ประโยชน์ที่ได้รับจากการประเมิน
เอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
บริบทโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์
แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
แนวคิดเกี่ยวกับการประเมินโครงการ
แนวคิดการบริหารคุณภาพของเดมมิ่ง
แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
กรอบแนวคิดสาหรับการประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
ของนักเรียนโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม
ในพระบรมราชินูปถัมภ์
วิธีการประเมินโครงการ
กรอบแนวทางการประเมินภาพรวม
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ประชากรและกลุม่ ตัวอย่างที่ใช้ในการประเมิน
เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน
วิธดี าเนินการสร้างเครื่องมือ
การเก็บรวบรวมข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูล
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
ผลการประเมินโครงการ
การประเมินโครงการในภาพรวม
สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
วัตถุประสงค์ของการประเมิน
กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการประเมิน
เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน
สรุปผลการประเมินโครงการ
อภิปรายผล
ข้อเสนอแนะ
บรรณานุกรม
ภาคผนวก
ภาคผนวก ก แบบประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
ของนักเรียนโรงเรียนสตรีวดั มหาพฤฒาราม
ในพระบรมราชินูปถัมภ์
ภาคผนวก ข คุณภาพของเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินโครงการ
ภาคผนวก ค รายละเอียดโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
ของนักเรียนโรงเรียนสตรีวดั มหาพฤฒาราม
ในพระบรมราชินูปถัมภ์
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หน้า
ภาคผนวก ง คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานโครงการพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนสตรี
วัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์
ภาคผนวก จ รายนามผู้เชีย่ วชาญ
ภาคผนวก ฉ หนังสือขอความอนุเคราะห์ผู้เชี่ยวชาญ
ภาคผนวก ช การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
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บทที่ 1
บทนำ

ควำมเป็นมำและควำมสำคัญของกำรประเมิน
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดชมหาราชฯ ทรงเป็นพระมหากษัตริย์
ที่ ค นทั ่ ว โลกสรรเสริ ญ ทรงปกครองแผ่ น ดิ น ด้ ว ยทศพิ ธ ราชธรรม ซึ ่ ง เป็ น พระจริ ย วั ต ร
ที่พระเจ้าแผ่นดินทรงประพฤติเป็นหลักธรรมประจาพระองค์ พระองค์ทรงเป็นต้นแบบในด้ าน
คุณธรรมของประเทศไทยและของโลก ดังจะเห็นได้จากพระจริยวัตร และพระราชกรณียกิจของ
พระองค์ที่ทรงปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ทรงประกาศปฐมบรมราชโองการ
“...เรำจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหำชนชำวสยำม...”
และได้ ท รงมีพ ระบรมราโชวาท และพระราชด ารั ส เกี ่ ย วกั บการศึ ก ษา คุ ณ ธรรม
จริยธรรมจานวนมาก เพื่อให้พสกนิกรของพระองค์นาไปปฏิบัติอย่างต่อเนื่องกว่า หกสิบปี เช่น
เมื ่ อ วั น ที ่ 22 กรกฎาคม 2520 ทรงมี พ ระราชด ารั ส พระราชทานแก่ ค รู ใ หญ่ แ ละนั ก เรี ย น
ณ ศาลาดุสิตาลัย พระราชวังดุสิต ความตอนหนึ่งว่า
“...กำรศึกษำเป็นเครื่องมือของกำรพัฒนำควำมรู้ ควำมประพฤติ ทัศนคติ ค่ำนิยม และ
คุณธรรม จริยธรรมของบุคคล เพื่อให้เป็นพลเมืองที่มีคุณภำพและประสิทธิภำพ กำรพัฒนำประเทศ
ก็ย่อมทำได้สะดวกรำบรื่น ได้ผลที่แน่นอนและรวดเร็ว...” (http://www.identity.opm.go.th)
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 6 กล่าวว่า การจัดการศึกษา
ต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษ ย์ที่สมบูรณ์ทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา และ
ให้มีความรู้คู่คุณธรรมมีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดารงชีวิต สามารถอยู่ร่ วมกับคนอื่นได้
อย่างมีความสุข มาตรา 23 กล่าวถึง การจัดการศึกษาต้องเน้นความสาคัญทั้งความรู้ คุณธรรม
กระบวนการเรียนรู้ และบูรณาการตามความเหมาะสม และมาตรา 24 กล่าวถึงกระบวนการ
จัดการเรียนรู้ต้องสอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู้เรียน โดยคานึงถึงความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล ฝึกทักษะกระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์และประยุกต์ความรู้
มาใช้เพื่อป้องกันและแก้ปัญหา จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกปฏิบัติ
ให้ทาได้ ทาเป็น รักการอ่าน และเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง จัดการเรียนการสอนโดยผสมผสาน
สาระความรู้ต่าง ๆ อย่างได้สัดส่วนสมดุล รวมทั้งปลูกฝังคุ ณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์ไว้ในทุกรายสาระวิชา (กระทรวงศึกษาธิการ, 2545: 2-6)

2
โดยที่ประเทศไทยกาลังเผชิญกับภาวะวิกฤติทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมที่ส่งผล
กระทบต่อประชาชนคนไทยอย่างรุนแรง ท่ามกลางการแข่งขันทางเศรษฐกิจในยุค โลกาภิวัตน์
การศึกษามีความสาคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากเป็นกระบวนการหนึ่งที่เป็นรากฐานสาคัญในการพัฒนา
ศักยภาพของมนุษย์เพื่อการพัฒนาประเทศ ทั้งนี้การพัฒนาศักยภาพของมนุษย์จะต้องหมาย
รวมถึงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
จะด้วยวิธีใดก็ตามสิ่งส าคัญต้องอยู่บนรากฐานของคุณธรรม การพัฒนาบุค คลโดยใช้
คุณธรรมนั้นเป็นสิ่ งที่จ ะช่ว ยพั ฒนาคนในชาติใ ห้ เป็ น มนุ ษย์ที ่สมบูรณ์ ด้วยกาย วาจา และใจ
การศึกษาจะเป็นกระบวนการสาคัญกระบวนการหนึ่ง ในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของเด็กและ
เยาวชนที่จะเจริญเติบโตเป็นพลเมืองที่เข้มแข็งของประเทศ ดังนั้นการพัฒนาการศึกษาจึงเป็น
เงื่อนไขสาคัญของการพัฒนาประเทศ ในการนี้กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศนโยบายเร่งรัดการ
ปฏิรูปการศึกษา โดยยึดคุณธรรมน าความรู้ สร้างความตระหนักส านึกในคุณค่าของปรั ชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ความสมานฉันท์ สันติวิธี วิถีประชาธิปไตย พัฒนาคนโดยใช้คุณธรรมเป็น
พื้นฐานของกระบวนการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงความร่วมมือของสถาบันครอบครัว ชุมชน สถาบัน
ศาสนา และสถาบันการศึกษา เพื่อพัฒนาเยาวชนให้เป็นคนดี มีความรู้ และอยู่ดีมีสุข โดยคุณธรรม
พื้นฐาน 8 ประการ ซึ่งประกอบด้วย
1. ขยัน คือ ความตั้งใจเพียรพยายามทาหน้าที่การงานอย่างต่อเนื่องสม่าเสมอ อดทน
ความขยันต้องปฏิบัติควบคู่กับการใช้สติปัญญาแก้ปัญหาจนเกิดผลสาเร็จ
2. ประหยัด คือ การรู้จักเก็บออม ถนอมใช้ทรัพย์สิน สิ่งของแต่พอประมาณและให้เกิด
ประโยชน์คุ้มค่า ไม่ฟุ่มเฟือย ฟุ้งเฟ้อ
3. ซื่อสัตย์ คือ ประพฤติตรง ไม่เอนเอียง ไม่มีเล่ห์เหลี่ยม มีความจริงใจ ปลอดจาก
ความรู้สึกลาเอียงหรืออคติ
4. มีวินัย คือ การยึดมั่นในระเบียบแบบแผน ข้อบังคับและข้อปฏิบัติ ซึ่งมีทั้งวินัย
ในตนเอง และวินัยต่อสังคม
5. สุภาพ คือ เรียบร้อย อ่อนโยน ละมุนละม่อม มีกิริยามารยาทที่ดีงาม มีสัมมาคารวะ
6. สะอาด คือ ปราศจากความมัวหมองทั้งกาย ใจ และสภาพแวดล้อม ความผ่องใส
ที่เจริญตาทาให้เกิดความสบายใจแก่ผู้พบเห็น
7. สามัคคี คือ ความพร้อมเพรียงกัน ความกลมเกลียวกัน ความปรองดองกัน ร่วมใจกัน
ปฏิบัติงานให้บรรลุผลตามที่ต้องการ เกิดงานอย่างสร้างสรรค์ ปราศจากการทะเลาะวิวาท
ไม่ เ อารั ด เอาเปรี ย บซึ ่ ง กั น และกั น เป็ นการยอมรั บความแตกต่ างหลากหลายทางความคิ ด
ความหลากหลายในเรื่องเชื้อชาติ ความกลมเกลียวกันในลักษณะเช่นนี้เรียกว่า ความสมานฉันท์
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8. มีน้าใจ คือ ความจริงใจที่ไม่เห็นแก่เพียงตัวเองหรือเรื่องของตัวเอง แต่เห็นอกเห็นใจ
เห็นคุณค่าในเพื่อนมนุษย์ มีความเอื้ออาทร เอาใจใส่ ให้ความสนใจในความต้องการ ความจาเป็น
ความทุกข์สุขของผู้อื่น และพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลกันและกัน (กระทรวงศึกษาธิการ,
2549: 5)
โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เป็นโรงเรียนที่จัดการศึกษา
ระดับการศึก ษาขั้นพื้นฐาน ให้ ก ั บ นั ก เรีย นในเขตพื ้นที่ บริ การ คื อ เขตบางรั ก เขตปทุ มวัน
เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร เปิดทาการสอนตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – ชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 6 โดยเน้นการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ให้นักเรียน ดี เก่ง มีความสุข คานึงถึงความสามารถ
ความถนัด ความสนใจ และความแตกต่างระหว่างบุคคลของนักเรียนเป็นสาคัญ
ในการกาหนดการจัดการศึกษาดังกล่าว ทางโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระ
บรมราชินูปถัมภ์ ได้พบว่า พฤติกรรมของนักเรียนบางส่วนยังไม่พึงประสงค์ ที่จะส่งผลให้นักเรียน
เป็นคนเก่ง คนดี มีความสุข ได้ตามวัตถุประสงค์ จึงได้ทาการศึกษาสภาพปัจจุบันเกี่ยวกับสาเหตุ
และปัญหานักเรียน โดยคณะครูและผู้เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาโดยใช้วิธีเยี่ยมบ้าน สอบถาม
ข้อมูล รวมทั้งการสังเกตพฤติกรรมของนั กเรียน ควบคู่ไปกับการท าข้อมูลในรายงานผลการ
ควบคุมวินัยนักเรียน ในปี พ.ศ. 2560 มาประมวลสังเคราะห์ร่วมกันพบว่า นักเรียนบางส่วน
มีปัญหาเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรมบางประการ เช่น การขาดคุณธรรมจริยธรรมในการดาเนิน
ชีวิต ไม่มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ขาดระเบียบวินัย ไม่ประหยัด อดออม และใช้จ่ายฟุ่มเฟือย
ไม่รักความสะอาด ขาดความสามัคคี และไม่มีน้าใจต่อผู้อื่นเท่าที่ควร เป็นต้น
จากพฤติกรรมดังกล่าว แสดงให้เห็นว่า นักเรียนส่วนใหญ่ยังมีข้อบกพร่องในพฤติกรรม
ด้านคุณธรรมจริยธรรม และอาจไม่สามารถดารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ซึ่งปัญหา
ดังกล่าวมีผลกระทบทั้งต่อโรงเรียน และต่อตัวนักเรียน ในการเสริมสร้างความเป็นพลเมืองดี
คุณภาพของนักเรียนไม่เป็นที่น่าพอใจและยังเป็นสาเหตุของการเกิดปัญหาสังคมตามมา
จากปั ญ หาดั ง กล่ า ว ในปี ก ารศึ ก ษา 2561 ผู ้ บ ริ ห าร ครู ผ ู ้ ส อน ผู ้ ป กครอง และ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเห็นความสาคัญของปัญหานี้เป็นอย่างยิ่ง จึงร่วมแรงร่วมใจ
กันให้ก ารช่วยเหลือ นัก เรียนอย่ างจริ ง จั ง เพื ่ อ ปรั บพฤติ ก รรมของนั ก เรีย นให้ ดี ขึ ้ น เพื ่ อ ให้
สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาการศึกษาและการพัฒนาประเทศ โดยการจัดทาโครงการพัฒนา
คุ ณ ธรรมจริ ย ธรรมของนั ก เรี ย นโรงเรี ย นสตรี ว ั ด มหาพฤฒาราม ในพระบรมราชิ น ู ป ถั ม ภ์
โดยมุ่งเน้นการพัฒนาคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการด้วยการจัดกิจกรรมให้นักเรียนอย่างหลากหลาย
ประกอบด้วย กิจกรรมขยัน หมั่นเพียร อดทนเรียนรู้ กิจกรรมอดออมสู้ รู้จักใช้ เติมคุณค่า
กิจกรรมซื่อสัตย์ เอาใจใส่ แบ่งกันใช้ กิจกรรมสร้างวินัยให้ตนเอง คนรอบตัว กิจกรรมรู้กาลเทศะ
สุภาพ นอบน้อม กิจกรรมรักสิ่งแวดล้อม รักความสะอาด ทั้งกายใจ กิจกรรมรักสามัคคี มีเหตุผล
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ยอมรับกัน กิจกรรมแบ่งปันล้าเลอค่า พาสุขใจ โดยจัดกิจกรรมระยะ 1 ปีในปีการศึกษา 2561
ทั้งนี้นาผลการศึกษาสภาพปัญหาจากปีการศึกษา 2560 เป็นฐานข้อมูลสาคัญ
จากการดาเนินโครงการดังกล่าว ทางผู้ประเมินตระหนักถึงความสาคัญว่า ควรจะได้มี
การประเมินโครงการดังกล่าวโดยใช้รูปแบบการประเมินโครงการแบบ CIPP Model เพื่อจะได้
ทราบความสอดคล้อง ความส าเร็จ ความเหมาะสมความพึงพอใจ ปัญหาหรืออุปสรรค และ
ข้อเสนอแนะที่ได้จากการดาเนินโครงการ จะได้นามาใช้ประโยชน์ต่อการพัฒนา ปรับปรุงแก้ไข
การดาเนินงานโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม
ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ให้มีประสิทธิภาพและเกิดความยั่งยืนในการดาเนินงานต่อไป
วัตถุประสงค์ของกำรประเมิน
1. เพื่อประเมินบริบทของโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนสตรี
วัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์
2. เพื่อประเมินปัจจัยของโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนสตรี
วัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์
3. เพื่อประเมินกระบวนการของโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียน
สตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์
4. เพื่อประเมินผลผลิตของโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนสตรี
วัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์
ขอบเขตกำรประเมิน
ผู้ประเมิน ได้แบ่งขอบเขตของการประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของ
นักเรียนโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ดังนี้
1. กลุ่มเป้ำหมำยที่ใช้ในกำรประเมิน ได้แก่
1.1 คณะกรรมการบริหารโครงการ จานวน 20 คน
1.2 คณะกรรมการด าเนิ น โครงการ ซึ ่ ง ประกอบด้ ว ย คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จานวน 13 คน (ไม่นับรวมตัวแทนครูและผู้บริหารสถานศึกษา) และครู
โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จานวน 124 คน รวมทั้งสิ้น จานวน 137 คน
1.3 ครูโรงเรียนสตรี วัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จ านวน
124 คน ใช้กลุ่มเป้าหมายทั้งหมดเป็นผู้ตอบแบบประเมิน
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1.4 นักเรียน ตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ปีการศึกษา 2561 จานวน 2,053 คน
ก าหนดขนาดตัวอย่างโดยใช้ตารางเครจซี่และมอร์แกน ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ได้กลุ่ม
ตัวอย่างจานวน 305 คน โดยใช้วิธีการสุ่มแบบแบ่งชั้น (Stratified Random Sampling)
1.5 ผู้ปกครองนักเรียน ตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 6 โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ปีการศึกษา 2561 จานวน 2,035 คน
เป็นผู้ตอบแบบประเมิน โดยใช้ กลุ่มตัวอย่างผู้ปกครองนักเรียนที่นักเรียนเป็นกลุ่มตัวอย่าง
จานวน 305 คน
2. ระยะเวลำกำรประเมิน
การประเมินโครงการนี้ดาเนินการตั้งแต่ วันที่ 16 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561
ถึงวันที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562 (ปีการศึกษา 2561) โดยกาหนดการประเมินเป็น 3 ระยะ
ได้แก่ 1) การประเมินก่อนดาเนินโครงการ ประกอบด้วย การประเมินด้านบริบทและด้านปัจจัย
2) การประเมินระหว่างดาเนินโครงการ คือ การประเมินด้านกระบวนการ และ 3) การประเมิน
หลังดาเนินโครงการ คือ การประเมินผลผลิตของโครงการ
นิยำมศัพท์เฉพำะ
เพื่อให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับโครงการได้เข้ าใจถึงการด าเนินงานที่สอดคล้องและ
ตรงกัน ผู้ประเมินจึงได้กาหนดนิยามศัพท์เฉพาะ ดังนี้
1. โครงกำรพัฒนำคุณธรรมจริยธรรม หมายถึง โครงการที่โรงเรียนสตรีวัดมหา
พฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จัดทาขึ้นเพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียน เพื่อมุ่งฝึกปฏิบัติให้เกิด
คุณธรรมจริยธรรม และพัฒนาตนเองเต็มตามศักยภาพ มุ่งเน้นการควบคุมสติ และพัฒนาตนเอง
ภายใต้เงื่อนไขที่ผู้เรียนเลือกพฤติกรรมที่เหมาะสม เป็นที่ยอมรับของผู้อื่นในสังคม ซึ่งจะส่งผลให้
ผู้เรียนสามารถด ารงชีว ิต อยู ่ใ นสั ง คมอย่ า งมี ค วามสุ ข มี ค ุ ณ ภาพชี ว ิ ต ที ่ ด ี มี จ ิ ต ใจอ่ อ นโยน
รักความสงบ มีความเป็นอยู่เรียบง่าย รักตนเอง ดูแลตนเองได้ ใช้ตนเองเป็น เห็นแก่ประเทศชาติ
ส่งผลให้มีเจตคติที่ดี มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามที่สถานศึกษากาหนด ประกอบด้วยกิจกรรมย่อย
8 กิจกรรม ดังนี้
1.1 กิจกรรมขยัน หมั่นเพียร อดทนเรียนรู้ หมายถึง กิจกรรมที่ดาเนินการขึ้น
เพื่อพัฒนานักเรียนให้เป็นผู้ที่มีความตั้งใจ ใฝ่รู้ พากเพียร ทาหน้าที่ตนอย่างต่อเนื่องสม่าเสมอ
อดทน ขยัน อย่างมีสติ รอบคอบ แก้ปัญหาจนสาเร็จด้วยปัญญาและมีวิจารณญาณ
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1.2 กิจกรรมอดออมสู้ รู้จักใช้ เติมคุณค่า หมายถึง กิจกรรมที่ดาเนินการขึ้นเพื่อ
พัฒนานักเรียนให้เป็นผู้ที่ใช้จ่ายอย่างฉลาด ตามความจ าเป็น เหมาะสม สู้ชีวิต ไม่ฟุ่มเฟือย
ทะนุถนอมของใช้ให้ใช้ได้นานที่สุดและเกิดประโยชน์สูงสุด
1.3 กิจกรรมซื่อสัตย์ เอาใจใส่ แบ่งกันใช้ หมายถึง กิจกรรมที่ด าเนินการขึ้น
เพื่อพัฒนานักเรียนให้เป็นผู้ประพฤติตนให้เหมาะสม ทั้งทางกาย วาจา ใจ ทั้งเอาใจใส่ต่อตนเอง
และคนรอบข้าง อย่างตรงไปตรงมา รักษาทรัพย์และแบ่งปันช่วยเหลือผู้อื่นตามโอกาส
1.4 กิจกรรมสร้างวินัย ให้ตนเอง คนรอบตัว หมายถึง กิจกรรมที่ดาเนินการขึ้น
เพื่อ พัฒนานักเรียนให้เป็นผู้ มี วินั ยต่ อ ตนเอง ครอบครั ว โรงเรีย น และสั ง คม รวมถึงชุมชน
มีความรับผิดชอบและมานะพยายาม
1.5 กิจกรรมรู้กาลเทศะ สุภาพ นอบน้อม หมายถึง กิจกรรมที่ดาเนินการขึ้น
เพื่อพัฒนานักเรียนให้เป็นผู้ที่มีความสุภาพ อ่อนน้อมถ่อมตน รู้กาลเทศะ ไม่ก้าวร้าว ไม่ใช้วาจา
รุนแรง วางอ านาจข่มขู่ผู้อื่นทั้งโดยวาจาและท่าทาง เป็นผู้ที่มีมารยาท วางตนเหมาะสมตาม
วัฒนธรรมไทย
1.6 กิจกรรมรักสิ่งแวดล้อม รักความสะอาด ทั้งกายใจ หมายถึง กิจกรรมที่
ดาเนินการขึ้นเพื่อพัฒนานักเรียนให้เป็นผู้ที่ มีสติและสมาธิเป็นฐานการด าเนินชีวิต จิตผ่องใส
รักษาสิ่งแวดล้อมและรักความสะอาด
1.7 กิจกรรมรักสามัคคี มีเหตุผล ยอมรับกัน หมายถึง กิจกรรมที่ดาเนินการขึ้น
เพื่อพัฒนานักเรียนให้ รักการท างานเป็ นกลุ่ม มีความรักใคร่ กลมเกลียว ปรองดอง ร่วมใจ
ปฏิบัติงานให้บรรลุผลตามที่ต้องการ เกิดงานอย่างสร้างสรรค์ ปราศจากการทะเลาะวิวาท
ไม่เอารัดเอาเปรียบกัน เป็นการยอมรับความมีเหตุ ผล ยอมรับความแตกต่างซึ่งกันและกั น
ทางความคิด ความหลากหลายในเรื่องเชื้อชาติและศาสนา
1.8 กิจกรรมการแบ่งปัน ล้าเลอค่า พาสุขใจ หมายถึง กิจกรรมที่ดาเนินการขึ้น
เพื่อพัฒนานักเรียนให้เป็นผู้ที่มีความจริงใจที่ ไม่เห็นแก่ตัวเองหรือเรื่องของตัวเอง เห็นอกเห็นใจ
เห็นคุณค่าในเพื่อนมนุษย์ มีความเอื้ออาทรเอาใจใส่ ให้ความสนใจในความต้ องการ ความจาเป็น
ความทุกข์สุขของผู้อื่น และพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลกันและกัน
2. กำรประเมิน หมายถึง การประมาณค่า หรือการประมาณผลที่เกิดขึ้นจาก
การด าเนินงาน โดยอาศัยข้อมูลที่ได้เก็บรวบรวมด้วยวิธีการสอบถาม แล้วท าการวิเคราะห์
เพื่อตัดสินว่าการดาเนินงานนั้นมีคุณค่า หรือบรรลุวัตถุประสงค์ของการดาเนินงานนั้นมากน้อย
เพียงใด
3. โครงกำร หมายถึง โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนสตรี
วัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์
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4. กำรประเมินด้ำนบริบท หมายถึง การตรวจสอบความสอดคล้องของโครงการ
กับนโยบายของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นโยบายของสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา นโยบายและบริบทของโรงเรี ยนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถั ม ภ์
รวมทั้งหลักการ วัตถุประสงค์ และเป้าหมายของโครงการ
5. กำรประเมินด้ำนปัจจัย หมายถึง การตรวจสอบความเหมาะสม ความพอเพียง
ของทรัพยากร บุคลากร วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ และงบประมาณ ในการจัดทาโครงการ
ประกอบด้วย บุคลากร ได้แก่ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการบริหาร
โครงการ คณะกรรมการดาเนินโครงการ ครู วิทยากร นักเรียน และผู้ปกครองนักเรียน เอกสาร
งบประมาณ ระยะเวลา และวัสดุอุปกรณ์ ที่ใช้ในการดาเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์
6. กำรประเมินด้ำนกระบวนกำร หมายถึง การตรวจสอบความเหมาะสมของการ
วางแผนในการจัดกิจกรรมของโครงการ การดาเนินงานตามโครงการ รวมถึงการกากับติดตาม
และประเมินผลการจัดกิจกรรม การจัดทาโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและกิจกรรมต่าง ๆ
ของนักเรียน
7. กำรประเมิน ด้ ำ นผลผลิ ต หมายถึ ง การตรวจสอบผลการด าเนิ นงานตาม
โครงการที่เน้นพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมพื้นฐานทั้ง 8 ประการ ของนักเรียนโรงเรียนสตรี
วั ด มหาพฤฒาราม ในพระบรมราชิ น ู ป ถั ม ภ์ และความพึ ง พอใจของผู ้ ม ี ส ่ ว นเกี ่ ย วข้ อ งและ
ประเมินผลเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของนักเรียนก่อนและหลังการดาเนินงาน
โครงการ
8. คณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน หมายถึง คณะบุคคลที่ถูกคัดเลือกและ
แต่งตั้งเพื่อมาทางานในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในปีการศึกษา 2561 ตามระเบียบของกระทรวง
ศึกษาธิการ โดยเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารงานต่าง ๆ ของสถานศึกษาตามบทบาทหน้าที่ที่
กาหนด
9. ผู้บริหำร หมายถึง ผู้อานวยการและรองผู้อานวยการโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒา
ราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ปีการศึกษา 2561
10. ครู หมายถึง ผู้ที่ทาหน้าที่สอนในโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรม
ราชินูปถัมภ์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ปีการศึกษา 2561
11. นัก เรีย น หมายถึ ง นั ก เรี ย นที ่ เรี ย นอยู ่ ใ นโรงเรี ย นสตรี วั ด มหาพฤฒาราม
ในพระบรมราชินูปถัมภ์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ปีการศึกษา 2561
12. คณะกรรมกำรบริหำรโครงกำร หมายถึง บุคลากรที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็น
ผู ้ ร ั บ ผิ ด ชอบโครงการ และให้ ค าปรึ ก ษาในการด าเนิ น การตามโครงการ ประกอบด้ ว ย
ผู้อานวยการสถานศึกษา ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้แทนองค์กรทางศาสนา
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ในกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครูหัวหน้ากลุ่ มงานวิชาการ ครูหัวหน้างานกิจการนักเรียน
และผู้แทนผู้ปกครองนักเรียนในคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
13. คณะกรรมกำรดำเนินโครงกำร หมายถึง บุคลากรที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็น
ผู้รับผิดชอบโครงการ ประกอบด้วย ครู และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสตรี
วัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์
ประโยชน์ที่ได้รับจำกกำรประเมิน
การประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒา
ราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ผู้ประเมินคาดหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะสามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้
ดังนี้
1. ผลการประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนสตรีวัด
มหาพฤฒาราม ในพระบรมราชิ นู ปถั ม ภ์ เป็ นข้ อ มู ล สารสนเทศในการวางแผนพั ฒนา และ
ปรับปรุงการดาเนินงานตามโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนให้บรรลุวัตถุประสงค์
อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
2. ผลที่ได้จากการประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียน
สตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ที่สามารถนาไปใช้อ้างอิงหรือคิดค้น พัฒนาการ
ดาเนินงานตามโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนอย่างต่อเนื่องต่อไป
3. ผู้รับผิดชอบโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนสตรีวัดมหา
พฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ และผู้เกี่ยวข้อง สามารถนาผลการประเมินโครงการพั ฒนา
คุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ไปใช้
พัฒนางานและเผยแพร่ผลการพัฒนาให้แพร่หลายไปยังสถานศึกษาอื่น ๆ ต่อไป
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บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
การนาเสนอรายงานผลการประเมินโครงการนี้ ผู้ประเมินได้ศึกษาหลักการ จากการศึกษา
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ การประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรีย น
โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ซึ่งประกอบด้วยเนื้อหาสาระดังต่อไปนี้
1. บริบทโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์
2. แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
2.1 หลักการจัดการศึกษาให้นักเรียน เก่ง ดี และมีความสุข
2.2 ความหมายและองค์ประกอบของคุณธรรมจริยธรรม
2.3 คุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ
2.4 การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน
3. โครงการพัฒนาคุณ ธรรมจริย ธรรมของนัก เรี ย นโรงเรี ย นสตรี วั ดมหาพฤฒาราม
ในพระบรมราชินูปถัมภ์
4. แนวคิดเกี่ยวกับการประเมินโครงการ
4.1 ความหมายของการประเมินโครงการ
4.2 ความมุ่งหมายและความสาคัญของการประเมินโครงการ
4.3 ประเภทของการประเมินโครงการ
4.4 รูปแบบการประเมินโครงการ
4.5 กระบวนการประเมินโครงการ
4.6 การประเมินโครงการรูปแบบซิป (CIPP Model)
5. แนวคิดการบริหารคุณภาพของเดมมิ่ง
6. แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจ
7. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
8. กรอบแนวคิดส าหรับการประเมิน โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน
โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์
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1. บริบทโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์
1.1 ข้อมูลทั่วไป
โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 519 ถนนมหาพฤฒาราม
แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร สังกัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 2 สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กรุงเทพมหานคร จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561 มีนักเรียนจานวน 2,053 คน
เดิมเปิดสอนเป็นโรงเรียนพานิชยการเป็นเวลา 30 ปี อาคารเรียนเดิมเป็นอาคารไม้ ต่อมา
พ.ศ.2461 กระทรวงศึกษาธิการได้จัดงบประมาณ เพื่อทาการซ่อมแซมใหม่ แล้วเปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนสตรี
วัดมหาพฤฒาราม ขึ้นตรงต่อกรมสามัญศึกษา (เดิม) ส่วนการสอนในสายอาชีวศึกษาได้ย้ายไปอยู่ที่
โรงเรียนวัดแก้วแจ่มฟ้า ถนนสี่พระยา เขตบางรัก ปัจจุบันคือโรงเรียนสารพัดช่าง โรงเรียนสตรีวัดมหา
พฤฒาราม เริ่มรับสมัครนักเรียนเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2461 รับนักเรียนทั้งชายและหญิงอายุตั้งแต่
6-12 ปี และเปิดทาการสอนครั้งแรกเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ.2461 ตั้งแต่ประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 มีนักเรียนจ านวน 109 คน ครู 3 คน นางสุภาพ ตีระนันท์ เป็นครูใหญ่คนแรก
ต่อมาได้เพิ่มชั้นเรียนจากประถมศึกษาปีที่ 3 จนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 8 และใน พ.ศ.2482 ได้ยุบชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 7-8 ซึ่งเป็นไปตามแผนการศึกษาของชาติ ณ ขณะนั้น และ พ.ศ.2498 ได้เปิดชั้นเรียน
เพิ่มถึงชั้นเตรียมอุดมศึกษาทั้ งแผนวิทยาศาสตร์และอักษรศาสตร์ นับเป็น ความโชคดีของโรงเรียน
เนื่องจากพระวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยลาภพฤฒิยากร ทรงรับเป็นองค์อุปถัมภ์ของโรงเรียนตั้งแต่
ปี พ.ศ.2491 ทรงเอาพระทัยใส่ความเคลื่อนไหวของโรงเรียนทุกประการ และได้เสด็จเป็นองค์ประธาน
วางศิลาฤกษ์อาคารเรี ยน 3 ครั้ง และประทานนามตึกสองตึกว่า ตึกโสณบัณฑิตและตึกพิทยลาภ
ทั้งเสด็จมาประทานประกาศนียบัตรแก่นักเรียนมิได้ขาด เหตุการณ์สาคัญที่โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม
ก็คือ เมื่อวันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2499 ซึ่งนับเป็นวันมิ่งมหาสิริมงคลแก่โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม
ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เมื่อสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดาเนินทรง
เยี่ยมโรงเรียนเป็นการส่วนพระองค์โดยไม่โปรดเกล้าฯให้ตั้งแถวรับ ให้ทุกอย่างดาเนินอยู่ในสภาพปกติ
พระองค์มีพระราชประสงค์ทอดพระเนตรการศึกษาเท่านั้น ต่อมาเมื่อวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2504 ทรง
เป็นประธานเปิดหอประชุมและอาคารตึกสมจิตต์ และวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2511 เสด็จพระราช
ด าเนินเป็นครั้งที่ 3 ทรงเป็นประธานในงานฉลองครบรอบ 50 ปี ของโรงเรียน และในโอกาสนี้
คุณหญิงสมจิตต์ กุลละวณิชย์ นายกสมาคมนักเรียนเก่า ครูและผู้ปกครองโรงเรียนในทศวรรษนั้นได้
กราบบังคมทูลขอรับพระราชทานทุนและนามทุน เพื่อสงเคราะห์นักเรียนขัดสน ซึ่งสมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ได้พระราชทานนามทุนว่า “ทุนศรีพฤฒา” ซึ่งแปลว่า “ศรีสตรีผู้มีความเจริญ”
โปรดเกล้าฯพระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ จานวน 2,000 บาทด้วย ต่อมาปี พ.ศ. 2514 ได้เปลี่ยน
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ชื่อโรงเรียนเป็นโรงเรียนสตรีมหาพฤฒาราม เนื่องจากหนังสือราชการเกิดความสับสน กับโรงเรียนวัดมหา
พฤฒาราม สังกัดกรุงเทพมหานคร จึงได้ตัดคาว่า “วัด” ออกไป การดาเนินงานของโรงเรียนก้าวหน้า
เป็นล าดับ และเมื่อวันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2517 โรงเรียนได้สูญเสียครั้งยิ่งใหญ่เมื่อ พระวรวงศ์เธอ
กรมหมื่นพิทยลาภพฤฒิยากร องค์อุปถัมภ์ของสมาคมฯ และโรงเรียนสตรีมหาพฤฒารามสิ้นพระชนม์
ทรงเป็นองค์อุปถัมภ์โรงเรียนเป็นเวลา 26 ปี และเป็นพระมหากรุณาธิคุณต่อโรงเรียนสตรีมหาพฤฒาราม
เมื่อสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถทรงรับสมาคมฯ และโรงเรียนสตรีมหาพฤฒารามเข้า
ไว้ในพระบรมราชินูปถัมภ์ในสมัยคุณหญิงสนองนาฎ จารุดิลกเป็นผู้อานวยการโรงเรียน ตั้ งแต่วันที่
15 มิถุนายน พ.ศ. 2518 ได้รับรางวัลดีเด่นของกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการในสมัยคุณหญิง
สนองนาฎ จารุดิลก และได้รับรางวัลอีกครั้งในปี พ.ศ. 2527 ในสมัยนางวิเชียร สามารถ ได้รับรางวัล
ติดต่อกัน 3 ปีซ้อนในปี พ.ศ. 2529-2531 รวมรับรางวัลโรงเรียนดีเด่นทั้งสิ้น 5 ครั้ง ในปี พ.ศ. 2521
ได้เปิดรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เป็นปีแรกและเปิดสอนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จนถึง
ปัจจุบัน ตามหลักสูตรการศึกษาของชาติ และ พ.ศ. 2539 ได้กลับมาใช้ชื่อโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม
ในพระบรมราชินูปถัมภ์อีกครั้ง
ปัจจุบันโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เปิดสอนในช่วงชั้นที่ 3 (ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ) และช่วงชั้นที่ 4 (ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6) จัดการศึกษาเฉพาะนักเรียนสตรี
มีเนื้อที่ 5 ไร่ 65.86 ตารางวา มีอาคารเป็นตึกถาวร 6 หลัง คือ อาคาร 1 ตึกโสณบัณฑิตย์เป็นอาคาร
เรียน 4 ชั้น อาคาร 2 ตึกพิทยลาภ เป็นอาคารเรียน 4 ชั้น อาคาร 3 ตึกศรีพฤฒา เป็นอาคารเรียน 5 ชั้น
อาคาร 4 ตึกสมจิตต์ เป็นอาคาร 2 ชั้นชั้นบนเป็นหอประชุม ชั้นล่างเป็นโรงอาหาร อาคาร 5 ตึกคหกรรม
เป็นอาคารเรียน 4 ชั้น เชื่อมต่อกับตึกโสณบัณฑิตย์ ตึกพิทยลาภ และตึกศรีพฤฒา สุดท้ายอาคาร 6
อาคารรวมน้าใจ เป็นอาคาร 4 ชั้น และในปี พ.ศ. 2561 โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรม
ราชินูปถัมภ์มีอายุครบ 100 ปี ในสมัยนางอาลัย พรหมชนะ ซึ่งดารงตาแหน่งผู้บริหารโรงเรียนในปี
พ.ศ. 2557 - ปัจจุบัน ได้รับถ้วยรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
ด้านกีฬาบาสเกตบอล ชนะเลิศรุ่น 13 ปี, 15 ปี และ18 ปี ในปีพ.ศ. 2558 โรงเรียนได้รับรางวัล
พระราชทานรางวัลเกียรติคุณ สัญญา ธรรมศักดิ์ จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี ระดับดีเด่นในปีการศึกษา 2559 รางวัล MOE AWARDS ด้านส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
ปี พ.ศ.2558-2559 รางวัล MOE AWARDS ด้ า นส่ ง เสริ ม ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง รางวั ล
สถานศึกษาดีเด่นด้านอนุรักษ์พลังงาน รางวัลสถานศึกษาปลอดภัย ทั้งมีการปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบ
เพื่อรองรับการพัฒนาด้านวิชาการ ด้านคุณธรรม ด้านดนตรี และด้านกีฬา เช่น ห้องสมุดดิจิตอล
ห้องศูนย์ออกกาลังกาย แหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์ของโรงเรียน เรือนนอนนักกีฬา เป็นต้น
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คาขวัญโรงเรียน/คติพจน์ คือ บุคคลย่อมได้เกียรติ เพราะประพฤติธรรม
ปรัชญาโรงเรียน คือ ความรู้ คู่ความดี
สีประจาโรงเรียน คือ สีกรมท่า และสีฟ้า โดยที่สีกรมท่า หมายถึง ความมั่นคงและ
ความสงบสุข และสีฟ้า หมายถึง ความรุ่งโรจน์และความสดใส
1.2 ข้อมูลด้านการบริหารจัดการ
ผู้บริหาร
ชื่อ นางอาลัย พรหมชนะ วุฒิการศึกษา ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรและ
การสอน) ดารงตาแหน่งที่โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ตั้งแต่ พ.ศ. 2557
จนถึงวันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2562
วิสัยทัศน์
โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เป็นโรงเรียนชั้นแนวหน้า
ในการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ ให้นักเรียนมีความเป็นเลิศเต็มตามศักยภาพ เป็นคนดี มีความสุข
ตามวิถีไทยในความเป็นสากล
พันธกิจโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์
เพื่อ ให้ โ รงเรีย นสตรี ว ั ด มหาพฤฒาราม ในพระบรมราชิ นู ป ถั ม ภ์ เป็ นผู ้ น าด้ า น
การจัดการเรียนรู้ ให้มีประสิทธิภาพเหมาะสมและเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามภารกิจ ดังต่อไปนี้
1. จัดการเรียนการสอนให้แก่นักเรียนอย่างมีคุณภาพเทียบเคียงมาตรฐานสากล
2. จัดกิจกรรมตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
ให้แก่นักเรียน
3. จัดกิจกรรมให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม
เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทย
4. ส่งเสริมและพัฒนาครูด้านการจัดการเรียนการสอน งานวิจัย และเทคโนโลยี
ให้เป็นครูมืออาชีพ
5. เผยแพร่ผลงานทางวิชาการให้แก่ผู้ปกครอง ชุมชนและสังคม
เป้าหมายโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์
1. นั ก เรี ย นมี ค วามรู ้ แ ละทั ก ษะ น าไปใช้ ใ นการแข่ ง ขั น ทางวิ ช าการระดั บ
นานาชาติ และนาไปใช้ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นได้อย่างมีคุณภาพ
2. นักเรียนทุกคนมีทักษะชีวิต เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม สามารถอยู่ร่วมกับ
ผู้อื่นอย่างมีความสุข
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3. นักเรียนตระหนักถึงหน้าที่ในการอนุรักษ์ เผยแพร่ด้านศิลปวัฒนธรรมไทย
ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม
4. ครูมีความรู้ ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอย่ างมีประสิทธิภาพ
และนาผลงานวิจัยมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
5. โรงเรียนเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
1.3 การบริหารจัดการ
โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ดาเนินการบริหารจัดการโดยใช้
หลักการมีส่วนร่วมควบคู่ไปกับหลักธรรมาภิบาล โดยแบ่งงานการบริหารออกเป็น 4 งานหลัก และงาน
สนองนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ดังนี้
1.3.1 งานวิชาการ
การบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ โดยกาหนดครู
ผู้รับผิดชอบตามภารกิจเรียกว่า คณะกรรมการบริหารกลุ่มวิชาการ จัดครูสอนตรงตามวิชาเอก
มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ที่หลากหลาย สามารถบูรณาการและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีได้ดี
1.3.2 งานบุคคล
การบริหารงานบุคคล ด้วยการจัดวางคนวางงานโดยยึดหลักความรู้ความสามารถ
ตรงตามความถนัด เสริมสร้างการทางานเป็นทีม มอบหมายงานตามโครงสร้างอย่างชัดเจน เน้นการมี
ส่วนร่วม ยึดหลักธรรมาภิบาล
1.3.3 งานงบประมาณ
การบริหารงบประมาณ ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง เป็นไปตามระเบียบพัสดุ
และตามแผนปฏิบัติการประจาปีและแผนพัฒนาสถานศึกษา ที่เน้นประโยชน์ของผู้เรียนเป็นสาคัญ
โดยจัดลาดับความสาคัญ ยืดหยุ่นตามสถานการณ์ที่ไม่ขัดต่อระเบียบตามความจาเป็น เน้นความคุ้มค่า
และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร
1.3.4 งานบริหารทั่วไป
การบริหารงานทั่วไป เป็นการจัดสิ่งอานวยความสะดวกทุกด้านที่สนับสนุนให้เกิด
การเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ ที่เน้นการดูแลช่วยเหลือครูและนักเรียน ให้เรียนรู้อย่างมีความสุข
ปลอดภัย
สรุ ปโครงสร้ างการบริ หารงานโรงเรี ยนสตรี ว ั ดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชิ น ู ปถั มภ์
ได้ดังภาพประกอบ 1
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โครงสร้างการบริหารจัดการโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์
คณะที่ปรึกษา

การบริหาร
วิชาการ

ผู้อานวยการโรงเรียน

การบริหาร
งบประมาณ

คณะกรรมการสถานศึกษา

การบริหารงาน
บุคคล

การบริหารงาน
ทั่วไป

ภาพประกอบ 1 โครงสร้างการบริหารจัดการ
โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์
2. แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรม
ราชินูปถัมภ์ เป็นการดาเนินงานเพื่อเสริมสร้างพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม รวมไปถึงการพัฒนาผู้บริหาร
ครู และนักเรียน ให้สอดคล้องตามหลักการ ดังนี้
2.1 หลักการการจัดการศึกษาให้นักเรียน เก่ง ดี และมีความสุข
สถานศึกษามีหน้าที่หลักในการจัดการศึกษา โดยยึดหลักการการจัดการศึกษาในยุคปัจจุบัน
ที่ถือว่า นักเรียนมีความสาคัญที่สุด ผู้เกี่ยวข้องจะต้องร่วมกันจัดการศึกษาเพื่อพัฒนานักเรี ยน ให้เป็น
คนเก่ง คนดี และมีความสุข ดังปรากฎในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ดังที่ระบุไว้ในหมวดที่ 4 ดังนี้ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2545: 17-23)
มาตรา 6 การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาสังคมไทย ให้เป็นมนุ ษย์ที่สมบูรณ์ทั้ง
ร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดารงชีวิต สามารถอยู่
ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
มาตรา 22 การจัดการศึกษาต้องยึดผู้เรียน ทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนา
ตนเองได้และถือว่าผู้เรียนมีความสาคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริม ให้ผู้เรียนสามารถ
พัฒนาตามความสามารถและเต็มตามศักยภาพ
มาตรา 23 จัดการศึกษาทั้งการศึกษาในระบบ นอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย ต้อง
เน้นความสาคัญทั้งความรู้ คุณธรรม กระบวนการเรียนรู้ และการบูรณาการ ตามความเหมาะสมของ
แต่ละระดับการศึกษาในเรื่องต่อไปนี้
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1. ความรู ้ เ รื ่ อ งเกี ่ ย วกั บ ตนเอง และความสั ม พั น ธ์ ข องตนเองกั บ สั ง คม ได้ แ ก่
ครอบครัว ชุมชน ชาติ และสังคมโลก รวมถึงความรู้ทางประวัติศาสตร์ ความเป็นมาของชาติและ
ระบบการเมือง การปกครอง ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
2. ความรู้ ทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี รวมทั้งความรู้ ความเข้าใจ
และประสบการณ์ เรื่องการจัดการ การบ ารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลยั่งยืน
3. ความรู ้ เ กี ่ ย วกั บ ศาสนา ศิ ล ปวั ฒ นธรรม การกี ฬ า ภู ม ิ ป ั ญ ญาไทยและการ
ประยุกต์ใช้ภูมิปัญญา
4. ความรู้ทักษะทางด้านคณิตศาสตร์และด้านภาษา เน้นการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้อง
5. ความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพและการดารงชีพอย่างมีความสุข
มาตรา 24 การจัด กระบวนการเรีย นรู ้ ที ่เกี ่ย วข้ อ ง ให้ ส ถานศึ ก ษาแต่ ละหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องดาเนินการดังต่อไปนี้
1. จัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู้เรียน
โดยคานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล
2. ฝึกทักษะกระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ และการประยุกต์
ความรู้มาเพื่อแก้ไขปัญหา
3. จัดกิจกรรมให้ผู้เรียน เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติให้ทาได้ คิดเป็น
ทาเป็น รักการอ่าน และเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง
4. จัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรู้ด้านต่าง ๆ อย่างได้สัดส่วนสมดุล
กันรวมทั้งปลูกฝังคุณธรรมค่านิยมที่ดีงาม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในทุกวิชา
5. ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สอนสามารถจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อม สื่อการสอน
และสิ่งอานวยความสะดวก เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และมีความรอบรู้ รวมทั้งสามารถใช้การวิจัย
เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ ทั้งนี้ผู้เรียนและผู้สอนอาจเรียนรู้ไปพร้อมกันจากสื่อการสอนและ
แหล่งวิทยาการประเภทต่าง ๆ
6. จัดการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นได้ทุกเวลา ทุกสถานที่ มีการประสานความร่วมมือกับบิดา
มารดา ผู้ปกครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝ่าย เพื่อร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ
มาตรา 26 ให้สถานศึกษาจัดการประเมินผู้เรียน โดยพิจารณาจากการพัฒนาของผู้เรียน
ความประพฤติ การสังเกตพฤติก รรมการเรี ย น การร่ ว มกิ จ กรรม และการทดสอบควบคู ่ ไ ปกั บ
กระบวนการเรียนการสอนตามความเหมาะสมของแต่ละระดับ และรูปแบบการศึกษาในสถานศึกษา
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ใช้วิธีการที่หลากหลายในการจัดสรรโอกาสเข้าศึกษาต่อ และให้นาผลการประเมินผู้เรียนตามวรรค
หนึ่งมาใช้ประกอบการพิจารณาด้วย
มาตร 27 ให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานกาหนดหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐานเพื่อความเป็นไทย ความเป็นพลเมืองที่ดีของชาติ การดารงชีวิตและการประกอบอาชีพ
ตลอดจนการศึกษาต่อ ให้สถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีหน้าที่จัดทาสาระของหลักสูตรตามวัตถุประสงค์
ในวรรคที่หนึ่งในส่ว นที่เกี่ยวกับสภาพปั ญ หาชุ ม ชนและสั ง คม ภู ม ิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ ่ น คุ ณ ลั ก ษณะ
ที่พึงประสงค์เพื่อที่จะเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัว ชุมชน สังคมและประเทศชาติ
มาตรา 29 ให้สถานศึกษาร่วมกับบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรของชุมชน องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเอกชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ และสถาบันศาสนา สถาบันประกอบการ
และสถาบันสังคมอื่น ๆ ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน โดยจัดกระบวนการเรียนรู้ภายในชุมชน
เพื่อให้ชุมชนมีการจัดการศึกษาอบรมมี การแสวงหาความรู้ ข้อมูล ข่าวสาร และรู้จักเลือกสรร
ภูมิปัญญาและวิทยาการต่าง ๆ เพื่อพัฒนาชุมชนให้สอดคล้องกับสภาพของปัญหาและความต้องการ
รวมทั้งหาวิธีการสนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์เน้นการพัฒนาระหว่างชุมชน
สรุปได้ว่า การจัดการศึกษามุ่งสร้างพลเมืองดีให้สังคมและประเทศชาติเป็นเรื่องสาคัญ
ในทุกยุคทุกสมัย ให้ทุกคนเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจที่ดีงาม ฉลาดในการดารงชีวิตให้อยู่
รอดปลอดภัย ด้วยความสงบสุขสันติ มีความสนใจใฝ่ในธรรมที่ควรปฏิบัติ ฉลาดอย่างมีวิจารณญาณ
รอบด้าน ด้วยวิธีการเรียนรู้ที่หลากหลาย เน้นการฝึกฝน ทักษะที่จ าเป็น เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ
ในการวางรากฐานของชีวิต
2.2 ความหมายและองค์ประกอบของคุณธรรมและจริยธรรม
ความหมายของคุณธรรม
ค าว่าคุณธรรม จริยธรรม เป็นค าที่น ามาใช้ควบคู่กันอยู่เสมอๆ แม้ค าสองค านี้จะให้
ความรู้ที่ดูคล้ายว่ามีความหมายที่เหมือนกัน แต่ก็มีบางสิ่งที่จาแนกให้เห็นถึงความแตกต่างได้อย่าง
ชัดเจน นักวิชาการหลายท่านได้ให้ความหมายว่า คุณธรรม และจริยธรรมแตกต่างกันไป ดังที่ได้
นาเสนอ ดังนี้
ประภาศรี สีหอาไพ (2535: 6) ให้ความหมายไว้ว่า คุณธรรม คือ สภาพของคุณงาม
ความดีภายในบุคคล ท าให้เกิดความชื่นชมยิ นดี มีจิตใจที่เต็มเปี่ย มไปด้วยความสุ ขขั้ นสมบู ร ณ์
คือ ความสุขใจ ผลผลิตของการยินดีเป็นธรรมะที่กล่าวได้ว่า ทาดีได้ดี
ฉลอง มาปรีดา (2537: 37) กล่าวว่าคุณธรรมหมายถึง ความดีงามที่มีอยู่ในจิตใจ
บุคคล ได้แก่ ความเมตตา กรุณา ความซื่อสัตย์ สุจริต ความเสียสละ และความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่
ความกตัญญู ความพากเพียร ความเห็นอกเห็นใจ ความละอายต่อความชั่ว ความกล้าที่จะทาความดี
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สิ่งเหล่านี้ต้องสร้างให้เกิดขึ้นกับจิตใจบุคคลให้คงอยู่ตลอดไป เมื่อไม่มีศีลธรรมประจาใจจึงกลายเป็น
คนแข็งกระด้าง หยาบคาย หรือก้าวร้าว ไร้มารยาท แม้จะเป็นคนฉลาด บริหารงานเก่ง แต่เป็นที่
รังเกียจของคนทั่วไป
ดวงเดือน พันธุมนาวิน (2543: 115) คุณธรรม หมายถึง สิ่งที่บุคคลยอมรับว่าเป็นสิ่ง
ที่ดีงาม มีประโยชน์มากและมีโทษน้อย สิ่งที่เป็นคุณธรรมในแต่ละสังคมอาจจะแตกต่างกัน เพราะ
การที่เห็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นสิ่งที่ดีหรือไม่ดีนั้นขึ้นอยู่กับวัฒนธรรม เศรษฐกิจ ศาสนา และการศึกษาของ
คนในสังคมนั้น
สุวิทย์ มูลคา (2543: 235) กล่าวว่า คุณธรรม หมายถึง สภาพของคุณงามความดี
คนที่มีคุณธรรม หมายถึง คนที่มีจริยธรรมในระดับสูงซึ่งคนมีคุณธรรมนั้น นอกจากจะไม่ก่อให้เกิด
ความเดือดร้อนแก่ผู้อื่นแล้วยังมีจิตใจเอื้ออาทรแก่ผู้อื่นด้วย
สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2549: 2) ได้อธิบายความหมายของคุณธรรมไว้ว่า
คุณธรรมหมายถึง หลักธรรมหรือระบบที่คุณค่าของมนุษย์ ชุมชน สังคม ตระหนักให้ความสาคัญยึดถือ
เป็นมโนสานึก เป็นจิตวิญญาณที่สะท้อนถึงความจริง ความดีงาม ความถูกต้อง ทาให้คนในสังคมอยู่
ร่วมกันอย่างมีความสุข เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ มีน้าใจต่อกัน
พุทธทาสภิกขุ (อ้างถึงในสานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 2550: 8) ให้ความหมาย
ของคาว่า คุณธรรม หมายถึง คุณสมบัติฝ่ายดีโดยส่วนเดียว เป็นที่ตั้งหรือเป็นประโยชน์แก่สันติภาพ
หรือสันติสุข จึงเป็นที่ต้องการของมนุษย์ คุณธรรมเป็นสิ่งที่ต้องอบรมโดยเฉพาะเพื่อให้เกิ ด ขึ้น
เหมาะสมกับที่เราต้องการ
Kohlberg (1976: 5 อ้างถึงในกาแหง จิตตะมาก. 2548: 14) ได้ให้คาจากัดความไว้
ว่าคุณธรรม คือความรู้สึกผิดชอบชั่วดี เป็นกฎเกณฑ์และมาตรฐานของการประพฤติและปฏิบัติใน
สังคม และท าให้บุคคลมีการพัฒนา จนกระทั่งมีลักษณะพฤติกรรมเป็นของตนเอง มาตรฐานการ
ตัดสินใจของสังคมจะเป็นเครื่องตัดสินว่าการแสดงออกซึ่งพฤติกรรมเช่นนั้นเป็นเรื่องที่ผิดหรือถูก
สรุปได้ว่า คุณธรรม หมายถึง หลักในการประพฤติปฏิบัติตนด้วยสติเป็นพื้นฐาน
ปรากฏที่กาย วาจา ใจ เป็นปกติวิสัยเป็นประจา เป็นประโยชน์ทั้งต่อตนเองและผู้อื่น ทาให้สังคมรู้รัก
สามัคคี มีความอบอุ่นและมั่นคงในชีวิต
ความหมายของจริยธรรม
พุ ท ธทาสภิ ก ขุ (2521: 3) ให้ ค วามหมายว่ า จริ ย ธรรม ตรงกั บ ค าว่ า Ethics ใน
ภาษาอังกฤษ แปลว่า ความประพฤติหรือพึงประพฤติ โดยเน้นว่าการประพฤตินั้นต้องเป็นไปตาม
กฎเกณฑ์ของธรรมชาติ
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พระราชวรมุนี (ประยุทธ์ ปยุตโย) (2525: 12-13) อธิบายความหมายของจริยธรรมว่า
หมายถึง การดาเนินชีวิต ความเป็นอยู่ การยังชีวิตให้เป็นไป การครองชีวิต ทุกแง่ ทุกด้าน ทุกระดับ
ทางกาย ทางวาจา ทางใจ ทั้งด้านส่วนตัว ด้านสังคม ด้านอารมณ์ ด้านจิต ด้านปัญญาอย่างถูกต้อง
และในปี 2545 ได้เน้นถึงความหมายจริยธรรม ว่า เป็นการดาเนินชีวิตที่ประเสริฐ ซึ่งประกอบด้วย ศีล
สมาธิ และปัญญา (พระธรรมปิฎก, 2543: 4-8)
อารี จาปาทอง (2532: 14) กล่าวว่า จริยธรรม หมายถึง ความประพฤติปฏิบัติตนให้
เป็นไปตามหลักศีลธรรม วัฒนธรรม และค่านิยม ที่ชอบตามทานองคลองธรรม อันจะทาให้ตนมีคุณค่า
ต่องาน และสังคมเป็นสาคัญ
ประภาศรี สีหอาไพ (2535: 24-28) กล่าวว่า จริยธรรมมาจากภาษากรีก Ethos แปลว่า
ลักษณะนิสัยที่สามารถตัดสินคุณค่าได้ตามความหมายของความดี ความงาม ความสุข และจริยธรรม
มีความหมายถึง ความประพฤติตามค่านิยมที่พึงประสงค์ โดยใช้จริยศาสตร์ศึกษาพฤติกรรมด้าน
คุณค่า สามารถวิเคราะห์ค่านิยมที่เป็น คู่กัน (Dichotomy) สามารถแยกแยะได้ว่าสิ่งใดดีควรกระทา
และสิ่งใดชั่วควรละเว้น ทาให้ตัดสินคุณค่าของการปฏิบัติตนในแนวทางที่ดีงามได้ตามความดีระดับ
ต่าง ๆ
บุญมี แท่นแก้ว (2541: 1) ให้ ค วามหมายไว้ ว ่ า จริ ย ธรรม หมายถึ ง ธรรมชาติ หรื อ
หลักธรรมที่บุคคลควรประพฤติ จัดว่าเป็นคุณธรรมที่แสดงออกทางร่างกายในลักษณะที่ดีงามถูกต้อง
ที่พึงประสงค์ของสังคม
ไพฑูร ย์ สินลารัต น์ (2542: 88) กล่ า วถึ ง ความหมายของจริ ย ธรรมไว้ ว่ า จริ ย ธรรม
ประกอบด้วยค า 2 ค า คือ จริยะและธรรม ค าว่าจริยะ หมายถึง ความประพฤติหรือกิริยาที่ควร
ประพฤติ ส่วนคาว่าธรรม มีความหมายหลายอย่าง เช่น คุณความดี หลักคาสอนทางศาสนา หลักการ
ปฏิบัติ เมื่อนาคาทั้งสองมารวมกันเป็นจริยธรรม จึงได้ความหมายตามตัวอักษรว่า หลักแห่งความ
ประพฤติ หรือแนวทางของการประพฤติ
พล แสงสว่าง (2545: 34) ได้ให้ความหมายของจริ ยธรรมว่า “จริยธรรม” “จริย”
รากศัพท์เดิมมาจาก “จร” แปลว่า เดิน หมายถึง “ทางเดิน” เมื่อใช้กับคนคือ “ทางเดินของชีวิต ”
หรือ “แนวทางดาเนินชีวิต” เมื่อรวมกับคาว่า “ธรรม” ก็หมายถึง “แนวทางดาเนินชีวิตที่ถูกต้อง”
ราชบัณฑิตยสถาน (2546: 253) ให้ความหมายของจริยธรรมไว้ว่าจริยธรรม หมายถึง
ธรรมที่เป็นข้อประพฤติปฏิบัติ ศีลธรรม กฎศีลธรรม
ทิศนา แขมมณี (2546: 4) ให้ความหมายของจริยธรรมว่า จริยธรรม เป็นการแสดงออก
ทางการประพฤติปฏิบัติ ซึ่งสะท้อนคุณธรรมภายในให้เห็นเป็นรูปธรรม
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ส านัก งานเลขาธิก ารสภาการศึ ก ษา (2550: 9) ให้ ค วามหมายของค าว่ า จริ ย ธรรม
หมายถึง สิ่งที่พึงประพฤติปฏิบัติ มีพฤติกรรมที่ดีงามต้องประสงค์ของสังคมเป็นหลักหรือกรอบที่ทุก
คนกาหนดไว้เป็นแนวปฏิบัติสาหรับสังคม เพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงาม เกิดความ
สงบร่มเย็นเป็นสุข เกิดความรักสามัคคี เกิดความอบอุ่น มั่นคงและปลอดภัยในการด ารงชีวิต เช่น
ศีลธรรม กฎหมาย ธรรมเนียม
Good (1973) ให้ความหมายของจริยธรรมว่า จริยธรรม หมายถึง การปรับพฤติกรรม
ให้เข้ากับเกณฑ์หรือมาตรฐานของความประพฤติที่ถูกต้องหรือดีงาม
Kohlberg (1976) กล่าวว่า จริยธรรมมีพื้นฐานของความยุติธรรม ซึ่งยึดถือเอาการ
กระจายสิทธิและหน้าที่อย่างเท่าเทียมกัน โดยมิได้หมายถึงกฎเกณฑ์ที่บังคับโดยทั่วไป แต่เป็น
กฎเกณฑ์ซึ่งมีความเป็นสากลที่คนส่ว นใหญ่รับไว้ในทุกสถานการณ์ไม่มีการขัดแย้งกัน เป็นอุดมคติ
ดังนั้นพันธะทางจริยธรรมจึงเป็นการเคารพต่อสิทธิและข้อเรียกร้อง
ความหมายของคุณธรรมจริยธรรม
ก าแหง จิตตะมาก (2548: 10 ) กล่าวว่า คุณธรรมจริยธรรม หมายถึง สภาพคุณงาม
ความดี สิ ่ ง ที ่ ค วรประพฤติ ป ฏิ บ ั ต ิ และหลั ก การแนวคิ ด ความเชื ่ อ ที ่ ต ้ อ งการให้ เ กิ ด แก่ ผ ู ้ เรี ย น
ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตามมาตรฐานของผู้เรียน ในแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษา ซึ่งมีตัวบ่งชี้หรือตัวชี้วัดประกอบด้วย มีวินัย มีความรับผิดชอบ ปฏิบัติตนตามระเบียบ
และหลักธรรมเบื้องต้ นของแต่ละศาสนา ซื่อสัตย์สุจริต มีความเมตากรุณา เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ประหยัด
และเสียสละเพื่อส่วนรวม
กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (2549: 10) ได้อธิบาย
ความหมายคุณธรรมตามนัยแห่งพระพุทธศาสนาว่า คุณธรรมจริยธรรม หมายถึง สิ่งที่ดีงาม หรือสิ่งที่
มีคุณประโยชน์เมื่อนามาโยงเข้ากับชีวิตหรือสิ่งที่ก่อให้เกิดความดีงามหรือก่อให้เกิดคุณประโยชน์ แก่
ชีวิต กล่าวนั้นๆ คุณธรรมจริยธรรม ก็คือเครื่องมือหรืออุปกรณ์ ที่จะนาไปสู่สิ่งที่ดีงามอันเป็นเป้าหมาย
ของชีวิต ดังที่พระสัมมาพุทธเจ้า ได้ตรัสสรุปได้ว่า “คุณธรรมเปรียบเหมือนแพ ที่บุคคลอาศัยข้ามฟาก”
การดาเนินชีวิตโดยปราศจากคุณธรรม จึงเปรียบเสมือนการข้ามฟากหรือข้ามแม่น้าโดยไม่มีเรือแพ
เป็นที่อาศัย จึงเป็นการเดินทางที่เสี่ยงอันตรายและก็ไม่มีหลักประกันอะไรว่าเราจะไปถึงฝั่งที่ต้องการ
โดยสวัสดีภาพ คุณธรรมจึงเป็นอุปกรณ์หรือเครื่องมือที่จะช่วยให้เราดาเนินชีวิตไปได้โดยปลอดภัย
และบรรลุถึงเป้าหมายของชีวิต คือความสุขได้อย่างแน่นอน
สรุปได้ว่า คุณธรรม หมายถึงหลักธรรมหรือระบบที่คุณค่าของมนุษย์ ชุมชน สังคม
ตระหนักให้ความส าคัญยึดถือเป็นมโนส านึก เป็นจิตวิญญาณที่สะท้อนถึงความจริง ความดีงาม
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ความถูกต้อง ทาให้คนในสังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ มีน้าใจต่อกัน ในขณะที่
จริยธรรม หมายถึง ข้อประพฤติปฏิบัติ หรือการแสดงออก หรือแนวทางการดาเนินชีวิตที่พึงประสงค์
ที่สะท้อนคุณธรรมภายในให้เห็นเป็นรูปธรรม ตามความมุ่งหวังของสังคม
องค์ประกอบของคุณธรรมและจริยธรรม
ประภาศรี สีหอ าไพ (2535: 12) อธิบายว่า คุณธรรมจริยธรรม เป็นเครื่องก าหนด
หลั ก ปฏิ บ ั ต ิ ใ นการด ารงชี ว ิ ต เป็ น แนวทางให้ อ ยู ่ ร ่ ว มกั น อย่ า งสงบเรี ย บร้ อ ย ซึ ่ ง ประกอบด้ ว ย
องค์ประกอบ ดังนี้
1. ระเบียบวินัย (Discipline) เป็นองค์ประกอบที่สาคัญยิ่ง สังคมที่ขาดกฎเกณฑ์ทุก
คนสามารถท าทุกอย่างได้ตามอ าเภอใจ ย่อมเดือดร้อน ระส ่าระสาย ขาดผู้น า ผู้ตาม ขาดระบบที่
กระชับความเข้าใจเป็นแบบแผนให้ยึดถือปฏิบัติ การหย่อนระเบียบวินัยทาให้เกิดการละเมิดสิทธิและ
หน้าที่ตามบทบาทของแต่ละบุคคล ชาติใดไร้ระเบียบวินัยย่อมยากที่จะพัฒนาไปได้เทียบเท่าชาติอื่น
บุคคลจึงควรปฏิบัติตามจารีตประเพณีของสังคม
2. สังคม (Social) เป็นการรวมกลุ่มกันประกอบกิจกรรมอย่างมีระเบียบแบบแผน
ก่อให้เกิดขนบธรรมเนียมที่ดีงาม มีวัฒนธรรมอันแสดงถึงความมีระเบียบเรียบร้อย และศีลธรรม
อันดีของประชาชน
3. อิสระเสรี (Autonomy) ความสานึกในมโนธรรมที่พัฒนามาเป็นลาดับ ก่อให้เกิด
ความเป็ น อิ ส ระ สามารถด ารงชี ว ิ ต ตามสิ ่ ง ที ่ ไ ด้ เ รี ย นรู ้ จ ากการศึ ก ษาและประสบการณ์ ใ นชี วิ ต
มีความสุขในระเบียบวินัยและสังคมของตน เป็นค่านิยมสูงสุดที่คนได้รับการขัดเกลาแล้วสามารถ
บ าเพ็ญตนตามเสรีภาพเฉพาะตนได้อย่างอิสระ สามารถปกครองตนเองและชักน าตนเองให้อยู่ใน
ทานองคลองธรรม มีองค์ประกอบอยู่ 3 ประการ คือ
3.1 ส่วนประกอบด้านความรู้ (Moral Reasoning) คือ ความเข้าใจในเหตุผล
ของความถูกต้องดีงาม สามารถตัดสินแยกความถูกต้องออกจากความไม่ถูกต้องได้ด้วยความคิด
3.2 ส่วนประกอบด้านอารมณ์ความรู้สึก (Moral Attitude Belief) คือ ความ
พึงพอใจ ศรัทธา เลื่อมใส เกิดความนิยมยินดีที่จะรับจริยธรรมเป็นแนวประพฤติปฏิบัติ
3.3 ส่วนประกอบด้านพฤติกรรมแสดงออก (Moral Conduct) คือ พฤติกรรม
การกระทาที่บุคคลตัดสินใจว่ากระทาถูกหรือผิดในสถานการณ์แวดล้อมต่าง ๆ
ดวงเดือน พันธุมนาวิน (2524: 10) กล่าวว่าการจ าแนกองค์ประกอบของคุณธรรม
จริยธรรมตามความเห็นของนักจิตวิทยานั้นมีความเห็นคล้ายคลึงกัน แต่เรียกชื่อต่างกันออกไป ซึ่งอาจ
สรุปได้ว่า คุณธรรม จริยธรรมจาแนกเป็น 3 องค์ประกอบ คือ
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1. องค์ประกอบทางปัญญา (Cognition) คือ ส่วนที่เป็นความรู้ความเชื่อต่าง ๆ
ที่เกี่ยวกับพฤติกรรมทางจริยธรรม ซึ่งเป็นความรู้ ความเข้าใจในเหตุผลของความถูกต้ องดี ง าม
สามารถตัดสินแยกพฤติกรรมที่ดี ที่ถูก ที่ควร ออกจากพฤติกรรมที่ไม่ดี ไม่ถูก ไม่ควร มโนทัศน์อื่นที่ใช้
เรียกองค์ประกอบส่วนนี้ ได้แก่ ความคิดทางจริยธรรม (Moral Thought) ค่านิยมทางจริยธรรม
(Moral Value) ความเชื่อทางจริยธรรม (Moral Judgment) การใช้เหตุผลทางจริยธรรม (Moral
Reasoning) และความรู้ความเข้าใจทางจริยธรรม (Moral Cognition)
2. องค์ประกอบทางอารมณ์ (Affection) คือ ความรู้สึกหรือปฏิกิริยาที่มีต่อลักษณะ
หรือพฤติกรรมเชิงจริยธรรมว่า ตนชอบหรือไม่ชอบเพียงใด ซึ่งส่วนใหญ่จะสอดคล้องกับค่า นิยม
ในสังคมนั้น องค์ประกอบในด้านนี้มีความหมายกว้างขวางกว่าความรู้ ความเข้าใจเชิงพฤติกรรมของ
บุคคล เพราะรวมทั้งความรู้และความรู้สึ กในเรื่องนั้น ๆ เข้าด้วยกัน และองค์ประกอบด้านนี้ยัง
สามารถเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ มโนทัศน์ที่ใช้เรียกแทนองค์ประกอบนี้ ได้แก่ เจตคติทางจริยธรรม
(Moral Attitude) ความรู ้ ส ึ ก ทางจริ ย ธรรม (Moral Feeling) และปฏิ ก ิ ร ิ ย าทางด้ า นจริ ย ธรรม
(Moral Reaction)
3. องค์ประกอบทางพฤติกรรม (Behavior) คือ พฤติกรรมหรือการกระทาที่บุคคล
แสดงต่อตนเอง ต่อผู้อื่น และต่อสิ่งแวดล้อม เป็นพฤติกรรมที่สามารถตัดสินใจได้ว่าดีหรือ ไม่ ดี
ถูกหรือผิด ควรหรือไม่ควร ซึ่งเป็นอิทธิพลส่วนหนึ่งที่มีผลต่อการกระทาหรื อไม่ควรกระทาพฤติกรรม
ใดจะขึ้นอยู่กับอิทธิพลขององค์ประกอบทั้งสองประการที่กล่าวมาแล้ว พฤติกรรมเชิงจริยธรรมเป็นสิ่ง
ที่สังคมให้ความสาคัญมากกว่าด้านอื่น ๆ ทั้งนี้เพราะการกระทาในทางที่ดีและพฤติกรรมดีเป็นสิ่งที่
สังคมยอมรับ
สรุปได้ว่า องค์ประกอบของคุณธรรมจริยธรรม ประกอบด้วย สติ สมาธิ ปัญญา อารมณ์
และพฤติกรรม รวมถึงระเบียบวินัยซึ่งเป็นองค์ประกอบที่สาคัญของการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมี
ความสุข
2.3 คุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ
ขอบข่ายของคุณธรรมจริยธรรม ที่จ าเป็นในการด ารงชีวิตอย่างมีความสุข ที่ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ต้องการให้เกิดขึ้นกับผู้เรียน และเยาวชน ได้แก่ ขยัน ประหยัด
ซื่อสัตย์ มีวินัย สุภาพ สะอาด สามัคคี และมีน้าใจ ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
1. ขยัน คือ ความตั้งใจเพียรพยายามทาหน้าที่การงานอย่างต่อเนื่อง สม่าเสมอ อดทน
ความขยันต้องปฏิบัติควบคู่กับการใช้สติปัญญาแก้ปัญหาจนเกิดผลสาเร็จ
2. ประหยัด คือ การรู้จักเก็บออม ถนอมใช้ทรัพย์สิน สิ่งของแต่พอประมาณและให้
เกิดประโยชน์คุ้มค่า ไม่ฟุ่มเฟือย ฟุ้งเฟ้อ
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3. ซื่อสัตย์ คือ ประพฤติตรง ไม่เอนเอียง ไม่มีเล่ห์เหลี่ยม มีความจริงใจ ปลอดจาก
ความรู้สึกลาเอียง หรืออคติ
4. มีวินัย คือ การยึดมั่นในระเบียบแบบแผน ข้อบังคับและข้อปฏิบัติ ซึ่งมีทั้งวินัย
ในตนเอง และวินัยต่อสังคม
5. สุภาพ คือ เรียบร้อย อ่อนโยน ละมุนละม่อม มีกิริยามารยาทที่ดีงาม มีสัมมาคารวะ
6. สะอาด คือ ปราศจากความมัวหมองทั้งกาย ใจ และสภาพแวดล้อม ความผ่องใส
ที่เจริญตาทาให้เกิดความสบายใจแก่ผู้พบเห็น
7. สามัคคี คือ ความพร้อมเพรียงกัน ความกลมเกลียวกัน ความปรองดองกัน ร่วมใจ
กั นปฏิบัต ิงานให้บรรลุผ ลตามที่ต ้อ งการ เกิ ด งานอย่ า งสร้ า งสรรค์ ปราศจากการทะเลาะวิวาท
ไม่ เ อารั ด เอาเปรี ย บซึ ่ ง กั น และกั น เป็ น การยอมรั บ ความแตกต่ า งหลากหลายทางความคิ ด
ความหลากหลายในเรื่องเชื้อชาติ ความกลมเกลียวกันในลักษณะเช่นนี้เรียกว่า ความสมานฉันท์
8. มีน้าใจ คือ ความจริงใจที่ไม่เห็นแก่เพียงตัวเองหรือเรื่องของตัวเอง แต่เห็นอกเห็นใจ
เห็ นคุณค่าในเพื่อนมนุษย์ มีความเอื ้ ออาทร เอาใจใส่ ให้ ความสนใจในความต้องการ ความจ าเป็น
ความทุกข์สุขของผู้อื่นและพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลกันและกัน (กระทรวงศึกษาธิการ, 2549: 5)
จากการศึกษาในเรื่องคุณธรรมนาความรู้ คุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ ที่จาเป็นในการดารงชีวิต
อย่างมีความสุขของนักเรียน ตามแนวของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สามารถสรุปได้ดัง
ตารางที่ 1 (สานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2540: 65)
ตารางที่ 1 คุณธรรมนาความรู้ คุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ พฤติกรรมที่แสดงออกและตัวบ่งชี้
คุณธรรมพื้นฐาน
พฤติกรรมที่แสดงออก
8 ประการ
1. ขยัน
1. มีความตั้งใจที่จะศึกษาหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้
ต่าง ๆ
2. นักเรียนมีความเพียรพยายามในการทางาน
3. นักเรียนสามารถทางานต่อเนื่องจนเสร็จสิ้น
4. นักเรียนปฏิบัติงานด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจ
5. นักเรียนมีความกระตือรือร้นในการศึกษา
หาความรู้อย่างต่อเนื่อง

ตัวบ่งชี้
- มีความตั้งใจเพียรพยายาม
ทาหน้าที่การงานอย่าง
จริงจังและต่อเนื่อง ในเรือ่ ง
ที่ถูกที่ควรสู้งาน มีความ
พยายาม ไม่ท้อถอย กล้า
เผชิญอุปสรรค รักงานทีท่ า
ตั้งใจทาหน้าที่อย่างจริงจัง
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ตารางที่ 1 (ต่อ)
คุณธรรมพื้นฐาน
พฤติกรรมที่แสดงออก
8 ประการ
2. ประหยัด
1. นักเรียนใช้อุปกรณ์และสิ่งของอย่างประหยัด
และคุ้มค่า
2. นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการประหยัด
เช่น กิจกรรมประหยัดใช้พลังงาน
3. นักเรียนใช้น้า ไฟฟ้า และสาธารณูปโภคอื่น ๆ
ทั้งของตนเองและส่วนรวม อย่างประหยัด
และคุ้มค่า
4. นักเรียนรู้จักใช้ของใช้ที่เหมาะสมกับสภาพ
ไม่ฟุ่มเฟือย หรือใช้ของที่มีราคาแพงเกินความ
จาเป็น
5. นักเรียนรู้จักเก็บออมเงิน เพื่อใช้ในยามจาเป็น
3. ซื่อสัตย์
1. นักเรียนปฏิบัติตามระเบียบการสอบ
และไม่ลอกการบ้าน
2. นักเรียนไม่เอาทรัพย์สินของผู้อื่นมาเป็น
ของตนเอง
3. นักเรียนพูดแต่ความจริง ไม่พูดเท็จ
4. นักเรียนยอมรับผิดเมื่อทาความผิด
5. นักเรียนซื่อตรงต่อเวลา และหน้าที่
4. มีวินัย
1. นักเรียนแต่งกายสะอาด และถูกระเบียบ
2. นักเรียนมีความรับผิดชอบในงานที่ได้
มอบหมาย
3. นักเรียนมาโรงเรียนและกลับตรงเวลา
4. นักเรียนมีอุปกรณ์การเรียนครบ
5. นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธงเป็นประจา

ตัวบ่งชี้
- รูจ้ ักเก็บออม ถนอมใช้
ทรัพย์สิน สิ่งของแต่
พอประมาณ ให้เกิดประโยชน์
คุ้มค่า ไม่ฟุ่มเฟือย ฟุ้งเฟ้อ

- มีความประพฤติตรงทั้งต่อเวลา
ต่อหน้าที่ และต่อวิชาชีพ มีความ
จริงใจ ปลอดจากความรู้สึก
เอนเอียง หรืออคติ ไม่ใช้เล่ห์กล
คดโกง ทั้งทางตรงและทางอ้อม
รู้หน้าที่ของตนเอง ปฏิบัติอย่าง
เต็มที่และถูกต้อง
- ปฏิบัติตนในขอบเขต
กฎระเบียบของสถานศึกษา
สถาบัน องค์กร และประเทศ
โดยที่ตนยินดีปฏิบัติตามอย่าง
เต็มใจ และตั้งใจยึดมั่นใน
ระเบียบแบบแผน ข้อบังคับ
และข้อปฏิบัติ รวมถึงการมีวินัย
ทั้งต่อตนเอง และสังคม
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ตารางที่ 1 (ต่อ)
คุณธรรมพื้นฐาน
พฤติกรรมที่แสดงออก
8 ประการ
5. สุภาพ
1. นักเรียนมีมารยาท สุภาพเรียบร้อย และมีสัมมา
คารวะ
2. นักเรียนรู้จักให้เกียรติและเชื่อฟังคาสั่งสอน
ของผู้ใหญ่
3. นักเรียนไม่คุยโอโอ้อวดตนเอง หรือคุยข่มผู้อื่น
4. นักเรียนไม่อาฆาตพยาบาท หรือแก้แค้นคนอืน่
5. นักเรียนใช้วาจาสุภาพ พูดจาไพเราะ
6. สะอาด

7. สามัคคี

1. นักเรียนดูแลร่างกายให้สะอาดอยู่เสมอ
2. นักเรียนมีเครื่องแต่งกายและเครื่องใช้
ส่วนตัวที่สะอาด
3. นักเรียนรู้จักรักษาความสะอาดและสิ่งแวดล้อม
4. นักเรียนฝึกฝนจิตใจให้มีความแจ่มใสอยู่เสมอ
5. นักเรียนเก็บขยะทุกครั้งเมื่อเจอ
แม้ตนไม่ได้ทิ้ง
1. นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมกับคนอื่น ๆ
2. นักเรียนไม่ทะเลาะวิวาทกัน หรือแย่งของคนอืน่
3. นักเรียนยอมรับความคิดเห็นของคนอื่น
4. นักเรียนให้ความร่วมมือกับคนอื่น
และเป็นน้าหนึ่งใจเดียว
5. นักเรียนปรับตัวเข้ากับคนอื่น
และให้ความร่วมมือกับคนอื่นได้ดี

ตัวบ่งชี้
- มีความอ่อนน้อมถ่อมตน ตาม
สถานภาพ และกาลเทศะ มีสัมมา
คารวะ เรี ย บร้ อ ย ไม่ ก ้ า วร้ าว
รุนแรง หรือวางอ านาจข่มผู้อื่น
ทั้งโดยวาจา และท่าทางเป็นผู้มี
มารยาทดีงาม วางตนเหมาะสม
กับวัฒนธรรมไทย
- รู้จักรักษาร่างกาย ที่อยู่อาศัย
และสิ่งแวดล้อมได้อย่างถูกต้อง
ตามสุขลักษณะ ฝึกฝนจิตไม่ให้
ขุ่นมัว มีความแจ่มใสอยู่เสมอ
ปราศจากความมั ว หมอง ทั้ ง
กาย ใจ และสภาพแวดล้ อ ม
แจ่มใส เจริญตาและเจริญใจ
เปิดใจกว้าง รับฟังความคิดเห็น
ของผู้อื่น รู้บทบาทของตน ทั้งใน
ฐานะผู้นา และผู้ตามที่ดี มีความ
มุ่งมั่นต่อการรวมพลัง ช่วยเหลือ
เกื ้ อกู ลกั น เพื ่ อให้ การท างาน
ส าเร็จลุล่วง สามารถแก้ปั ญหา
และขจัดความขัดแย้งได้ เป็นผู้มี
เหตุ ผล ยอมรั บความแตกต่ าง
หลากหลายทางว ั ฒ นธรรม
ความคิด และความเชื่อ พร้อมที่
จะปรับตัว เพื่ออยู่ร่วมกันอย่าง
สันติและสมานฉันท์
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ตารางที่ 1 (ต่อ)
คุณธรรมพื้นฐาน
พฤติกรรมที่แสดงออก
8 ประการ
8. มีน้าใจ
1. นักเรียนรู้จักการเอื้ออาทร ต่อผู้อื่น
ด้วยความเต็มใจ
2. นักเรียนให้ความช่วยเหลือผู้อื่น
อย่างสม่าเสมอ
3. นักเรียนร่วมบริจาคทรัพย์สินและสิ่งของ
4. นักเรียนให้คาแนะนาที่เป็น
ประโยชน์ต่อเพื่อนและผู้อื่น
5. นักเรียนรู้จักการให้อภัยต่อ
การกระทาความผิดของผู้อื่น

ตัวบ่งชี้
- ให้ และอาสาช่ ว ยเหลื อ สั ง คม รู ้ จั ก
แบ่งปัน เสียสละความสุขส่วนตน เพื่อ
ทาประโยชน์ให้แก่ผู้อื่น เห็นอกเห็นใจ
และเห็นคุณค่าในเพื่อนมนุษย์ และผู้ที่
มี ค วามเดื อ ดร้ อ น มี ค วามเอื ้ อ อาทร
เอาใจใส่ อาสาช่ ว ยเหลื อ สั ง คมด้ ว ย
แ ร ง ก า ย แ ล ะ ส ต ิ ป ั ญ ญ า ล ง มื อ
ปฏิ บั ต ิ ก าร เพื ่ อ บรรเทาปั ญหา หรือ
ร่ ว มสร้ า งสรรค์ ส ิ ่ ง ที ่ ด ี ง ามให้ เกิ ด ขึ้ น
ในชุมชน

สรุปได้ว่า คุณธรรมจริยธรรม 8 ประการนี้ เป็นพื้นฐานสาคัญที่ควรปลูกฝังให้กับ
ผู้เรียนเป็นสาคัญ เป็นความจาเป็นต่อการดารงชีวิตในสังคมที่ส งบสุข ปลอดภัย รู้รักสามัคคี ให้อภัย
เอื้ออาทร แบ่งปัน มีวินัย ซื่อสัตย์ ขยัน และประหยัด มีน้าใจ ทาให้คนรอบตัวและสังคมเป็นสุข
2.4 การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน
2.4.1 ทิศทางในการพัฒนาเยาวชน
เยาวชนเป็นกลุ่มคนที่มีจ านวนมากกว่าครึ่งหนึ่งของประชากรทั้งหมดในประเทศ
และเยาวชนเป็นผู้สืบสานมรดกทางวัฒนธรรมและความอยู่รอดของชาติ จึงเป็นกลุ่มที่ควรได้รับความ
สนใจเป็นพิเศษ เพื่อให้เติบ โตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ ดังนั้นทิศทางการพัฒนาควรเป็นการพัฒนาด้าน
สุขภาพร่างกาย และจิตใจ ทางด้านสติปัญญา ความสามารถ การพัฒนาความพร้อมทางด้านอาชีพ
และที่สาคัญ คือ การพัฒนาด้านสังคม วัฒนธรรม และจริยธรรม เพื่อเสริมสร้างค่านิยมทางวัฒนธรรม
และจริยธรรม
เสาวนีย์ เสนาสุ (2532: 45) อธิบายทิศทางในการพัฒนา ดังนี้
1. เยาวชนพึงพัฒนาเจตคติที่ดีต่อการดาเนินชีวิต มีความเข้าใจเกี่ยวกับตนเอง
ที่ถูกต้องตามความเป็นจริงรวมทั้งเข้าใจความต้องการและบทบาทของตนเองและของผู้อื่นมีโอกาส
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ในการพัฒนาความเป็นตัวของตัวเอง พัฒนาศักยภาพของตนเองและของผู้อื่น พัฒนาศักยภาพของ
ตัวเองด้วยความคิดสร้างสรรค์ และพึงมีความรักในเพื่อนมนุษย์
2. เยาวชนพึงมี โ อกาสในการพั ฒนาตนด้ า นสุ นทรี ย ภาพด้ ว ยการมี ส ่ วนร่วม
ในกิจกรรม ศิลปะ กีฬา และนันทนาการต่าง ๆ มีความรับผิดชอบในการสืบเนื่องทางวัฒนธรรม
เพื ่ อ ความอยู่ร อดของชาติ รู้จ ัก คัด เลื อ กภาษา พั ฒนาสมบั ต ิ ว ั ฒนธรรมอั นเป็ น มรดก และเป็ น
เอกลักษณ์ของชาติ
3. เยาวชนพึงยึดถื อเรื่องคุณธรรมในสังคม โดยตระหนักความรับผิดชอบของ
ตนเองต่อสังคม พึงรักในเสรีภาพของตนแต่ต้องไม่ละเมิดเสรีภาพของผู้อื่น รู้จักร่วมมือกับผู้อื่นเพื่อ
กิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อตนเองและส่วนรวม เต็มใจช่วยเหลือผู้อื่น เสียสละในประโยชน์ส่วนตน
เพื่อประโยชน์ของส่วนรวม มีความรับผิดชอบในฐานะสมาชิกของชาติ มีส่วนร่วมในการปกครองและ
การเมือง ได้แก่ ความเข้าใจและปฏิบัติบทบาทของตนอย่างถูกต้องเหมาะสมในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
สานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ (2540: 21) มีแนวคิดในการพัฒนา
ความประพฤติของนักเรียนไว้ 5 ประการ คือ
1. การทาให้เกิดพฤติกรรมเคยชินโดยให้บุคคลรู้เห็น และปฏิบัติพฤติกรรมที่ดี
เพื่อเป็นพื้นฐานและปฏิบัติต่อเนื่องจนเกิดเป็นพฤติกรรมเคยชินที่ดี
2. การใช้ ว ั ฒ นธรรมในสั ง คมเป็ น แนวปฏิ บ ั ต ิ ผ สมผสานกั บ หลั ก การท าให้
เป็นพฤติกรรมเคยชิน เช่น ทาความเคารพด้วยการไหว้เมื่อพบผู้ใหญ่ เป็นสิ่งที่เด็กทาได้ง่าย
3. การใช้องค์กรรวมเป็นความสัมพันธ์ระหว่างจิตใจ พฤติกรรม และสติปัญญา
ซึ่งเป็นหลักการทางการศึกษา และหลักพัฒนาจริยธรรม คือ เข้าใจในความส าคัญของสิ่งที่ท ามา
มีความพอใจและยอมรับในสิ่งที่ทา ย่อมนาไปสู่ความพร้อมในการกระทา
4. การใช้แรงหนุนสภาพจิต เป็นการตั้งความมุ่งมั่น หรืออุดมการณ์ และพยายาม
ปฏิบัติตามเป้าหมายที่มุ่งมั่น ทาให้เกิดการเปรียบเทียบ แม้ความภาคภูมิใจในผลจากการปฏิบัติ หาก
ใช้มากเกินไปจะกลายเป็นดูถูกดูหมิ่นผู้อื่น อันเกิดจากการเปรียบเทียบและพึ่งพากาลังใจจากภายนอก
5. การใช้กฎเกณฑ์บังคับ เป็นวิธีหนึ่งที่ทาให้เกิดวินัยได้ชั่วระยะหนึ่ง เมื่อไม่มีผู้ใด
ควบคุมวินัยก็จะหายไป จึงเป็นวิธีที่ไม่ถูกต้อง
สันติ นิลหมื่นไวย์ (2546: 30) ได้ให้แนวคิด แนวทางในการพัฒนาความประพฤติ
ของนักเรียนไว้ ดังนี้
1. การทาให้เกิดพฤติกรรมเคยชินโดยให้บุคคลรู้เห็น และปฏิบัติพฤติกรรมที่ดี
เพื่อเป็นพื้นฐานและปฏิบัติต่อเนื่องจนเกิดเป็นพฤติกรรมเคยชินที่ดี
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2. ชั้นเรียนกับการสร้างนิสัยในกิจกรรมต่าง ๆ ในชั้นเรียน ครูต้องควบคุมเอาจริง
กับระเบียบข้อบังคับ ถ้าทาผิดควรลงโทษ และทาอย่างต่อเนื่อง
3. กิจกรรมโฮมรูม กิจกรรมสร้างนิสัย ในโรงเรียนประถมศึกษา ครูประจาชั้น
มีความใกล้ชิดเด็กมากจึงเหมาะที่จะปลูกฝัง สร้างนิสัยให้กับเด็กในหลายโอกาสที่เอื้ออ านวยให้
โดยเฉพาะตอนเช้าหลังจากเข้าแถวเคารพธงชาติ ซึ่งส่วนมากมีการจัดกิจกรรมโฮมรูม ซึ่งเป็นกิจกรรม
ที่ช่วยให้นักเรียนมีโอกาสเพิ่มพูนความรู้ประสบการณ์ การปรับตัว ตลอดจนการฝึกทักษะต่าง ๆ
ที่จาเป็นต่อการดารงชีวิต และกิจกรรมต่าง ๆ ควรเป็นการวางโครงการอย่างมีจุดประสงค์และแนว
ปฏิบัติที่ชัดเจน รวมทั้งมีการประเมินผล
สรุปได้ว่า สถานศึกษาเป็นแหล่งฝึกปฏิบัติที่ชัดเจนในการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุนให้นักเรียนได้ฝึกฝนเป็นประจา เป็นนิสัยที่ยั่งยืน เป็นบุคลิกภาพที่ดีงาม โดยมีครูเป็นผู้นา
เป็นแบบอย่างที่ดี ให้เป็นวิถีชีวิตที่เป็นเหตุผล ตามวิถีธรรม และวิถีไทย
2.4.2 จริยธรรมที่จาเป็นในสังคมไทย และในโรงเรียน
จริยธรรมที่เหมาะสมในการปลูกฝังให้เป็นคุณลักษณะของคนไทย มีดังนี้
สานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ ได้เชิญชวนให้พี่น้องชาวไทยร่วมใจ
ปฏิบัติตามค่านิยม 5 ประการ คือ
1. พึ่งตนเอง ขยันหมั่นเพียร และมีความรับผิดชอบ
2. ประหยัดและออม
3. มีระเบียบวินัยและเคารพกฎหมาย
4. ปฏิบัติตามคุณธรรมของศาสนา
5. มีความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
หน่วยศึกษานิเทศก์ กรมสามัญศึกษา กล่าวถึง จริยธรรม ซึ่งจาเป็นในการดาเนิน
ชีวิตให้บรรลุเป้าหมาย ได้แก่
1. ความเคารพซึ่งกันและกัน
2. การร่วมมือประสานงาน
3. การเคารพสิทธิซึ่งกันและกัน
4. มีความรับผิดชอบ
5. มีความห่วงใยผู้อื่น
6. ความมีใจกว้าง
7. มีความคิดสร้างสรรค์
8. มีระเบียบวินัย
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9. รู้หน้าที่
สุเทพ ยงยุทธ์ (2544: 60) กล่าวถึง คุณธรรมจริยธรรม ที่ควรปลูกฝังให้กับ
นักเรียน เพื่อจะได้เป็นเยาวชนที่ดีของชาติ พัฒนาชาติบ้านเมืองให้เจริญก้าวหน้า ครูควรปลูกฝังให้
นั ก เรียน ได้แก่ 1) ความรับผิดชอบ 2) ความซื ่ อสั ตย์ 3) ความมี เหตุผ ล 4) ความกตั ญ ญูกตเวที
5) ความมีระเบียบวินัย 6) ความเสีย สละ 7) ความสามั คคี 8) ความประหยั ด 9) ความยุติธรรม
10) ความอุตสาหะและ 11) ความเมตตากรุณา
สรุปได้ว่า คุณธรรมจริยธรรมที่ปลูกฝังให้กับนักเรียนในโรงเรียนนั้น เป็นจริยธรรมที่มุ่ง
ปลูกฝังให้นักเรียนมีความประพฤติที่ดี เมื่อจบการศึกษาแล้วสามารถดารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมี
ความสุขและปลอดภัย การตั้งใจศึกษา เชื่อฟังคาสอนของครูอาจารย์ ความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์
การมีระเบียบวินัย ความเสียสละ การมีเหตุผล ความกตัญญูกตเวที ความสามัคคี ความเมตตากรุณา
ความอุตสาหะ ความยุติธรรม การประหยัด การอนุรักษ์ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม มีชีวิตรอดและ
ปลอดภัยในทุกสถานการณ์
2.4.3 หลักและวิธีการสอนคุณธรรมจริยธรรมในโรงเรียน
1) หลักการสอนจริยธรรม
หน่วยศึกษานิเทศก์ (2544: 54) ได้เสนอหลักการสอนไว้ ดังนี้
1. สอนจากรูปธรรมไปนามธรรม ใช้บุคคลเป็นตัวอย่าง เช่น การสอน เรื่อง
ความขยันหมั่นเพียร แทนที่จะอธิบายว่าความขยันหมั่นเพียรคืออะไร ก็ใช้การเล่าเรื่องบุคคลที่ประสบ
ความส าเร็จในชีวิต อาจเป็นบุคคลในนิทาน หรือบุคคลที่มีชีวิตอยู่จริง แล้วจึงสรุปว่า เขาประสบ
ความสาเร็จเพราะเขามีความขยันหมั่นเพียร
2. สอนโดยจัดประสบการณ์ตรง เช่น การฝึกมารยาท โดยให้นักเรียนออกมา
ฝึกปฏิบัติจริง เช่น การไหว้พระ การไหว้ผู้ใหญ่ การกราบพระ การแสดงความเคารพ ให้มีการฟังเทศน์
ปฏิบัติตนเป็นพุทธมามกะ
3. สอนโดยใช้อุปกรณ์ เนื่องจากจริยศึกษาเป็นนามธรรมเพื่อให้นักเรียน
เกิดมโนภาพขึ้นในใจ จึงต้องใช้อุปกรณ์เข้าช่วย
4. สอนให้แสดงความคิดเห็น เช่น ให้นั กเรียนเล่าเรื่องจากประสบการณ์
ของตนเอง หรือมีการยกคุณธรรมข้อใดข้อหนึ่งมาอภิปราย แสดงความคิดเห็น วิจารณ์ข่าว เป็นต้น
5. สอนโดยครูทาตนเป็นตัวอย่างที่ดีของนักเรียน ทั้งความประพฤติทางกาย
วาจา เพื่อให้นักเรียนยึดถือเป็นแบบอย่าง
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6. สอนโดยคานึงถึงความแตกต่างของบุคคล ด้านวัย สติปัญญา สิ่งแวดล้อม
และการอบรมทางบ้าน ต้องรู้จักใช้ภาษาให้เหมาะสมกับวุฒิภาวะของนักเรียน การอธิบายแต่ละครั้ง
ไม่ควรนานเกินไป
2) วิธีการสอน
ก่อ สวัสดิ์พาณิชย์ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2521: 45) ให้ทรรศนะเกี่ยวกับการ
สอนว่า จริยธรรมมีความสาคัญต่อการพัฒนาบ้านเมืองมาก ขอให้เร่งปรับปรุงจริยศึกษาในโรงเรียนให้
ดีขึ้นครูทุกคนในโรงเรียนต้องเป็นครูศีลธรรม ครูทุกคนต้องถือว่าตนมีหน้าที่สอนจริยศึกษาให้แก่เด็ก
สาหรับการปรับปรุงจริยศึกษาในโรงเรียนนั้น คงจะต้องปรับปรุงจริยศึกษาจากระดับหนึ่ง พูดง่าย ๆ
ว่า เราเกิดความไม่พอใจในจริยธรรม ศีลธรรม และมารยาทของนักเรียนซึ่งเป็นอยู่ขณะนี้ เป็นสิ่งที่อยู่
เปลือกนอกเป็นสิ่งที่สะดุดตาเราอยู่ตลอดเวลา เช่น การแต่งตัวไม่เรียบร้อย การสูบ บุหรี่ของนักเรียน
การดื่มเหล้าในที่สาธารณะของนักเรียน กิริยาวาจาซึ่งกระโดกกระเดกไม่สุภาพเรียบร้อยในสายตาของ
พวกเรา การระดมพวกมาตีกัน การทะเลาะวิวาทกันในที่สาธารณะ การระดมกาลังเพื่อต่อต้านการ
บริหารงานของโรงเรียน
สงบ ลัก ษณะ (2523: 13) กล่ า วว่ า การสอนและการเสริ ม สร้ า งคุ ณ สมบั ติ
ทางจริยธรรมควรใช้หลาย ๆ วิธีประกอบกัน ดังนี้
1. ควรให้ความรู้ความเข้าใจโดยเหตุผล
2. การให้ต้นแบบและเลียนแบบ
3. การให้ได้รับประสบการณ์ตรงในการศึกษาค้นหาและพบคาตอบ
4. ควรเน้นการเสริมสร้างปัญญา หรือการรู้แจ้งเห็นจริง
5. การเสนอบทเรียน ควรแทรกจริยธรรมกับเนื้อหาวิชาการต่าง ๆ ที่จัดให้
เกี่ยวข้องกับปัญหาชีวิตจริงในสังคม
6. กิจกรรมการเรียนการสอนควรเน้นการปฏิบัติจริง
หน่วยศึกษานิเทศก์ (2544: 48) ได้ระบุวิธีสอนจริยธรรม ดังนี้
1. ให้ผู้เรียนใกล้ชิดตัวอย่างที่ดี ได้ปฏิบัติจริงในชีวิตประจ าวันจนเห็น
คุณค่า และยอมรับค่านิยมนั้น และยึดถือปฏิบัติจนเป็นนิสัย
2. เสนอปั ญ หาให้ ผ ู ้ เ รี ย นคิ ด โดยใช้ ก รณี ต ั ว อย่ า ง เรื ่ อ งจริ ง สร้ า ง
สถานการณ์ต่าง ๆ ให้ผู้เรียนใช้เหตุผลตลอดเวลา เมื่อพบปัญหาของผู้อื่นหรือสังคมอื่นนามาเปรียบเทียบ
กับประสบการณ์ของตน ทาให้เกิดความรู้สึ กสานึกที่จะปรับพฤติกรรมของตนเองโดยไม่รู้ตัว
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3. แสวงหาแบบอย่างกิจกรรมต่าง ๆ และวัฒนธรรมที่ดีงาม เช่น ศิลปะ
ธรรมชาติ สิ่งเหล่านี้จะเป็นการขัดเกลาความคิดและจิตใจของผู้เรียนให้ประณีต ละเอียดอ่อน และ
สร้างค่านิยมได้
4. จัด โอกาสให้ ผู ้เรี ยนได้ศ ึก ษาประสบการณ์จ ากวิ ชาการบางอย่างที่
สามารถพัฒนาค่านิยมได้ เช่น วิทยาศาสตร์ ช่วยสร้างค่านิยมให้รักความจริง มีเหตุผล
5. ให้โอกาสผู้เรียนทางานอย่างมีระบบ เช่น ตั้งชมรม ให้อิสระแก่ผู้ เรียน
ตามรสนิยมและความปรารถนา เพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองบนพื้นฐานความถนัด ความสนใจ
6. สอนให้สัมพันธ์กับกลุ่มประสบการณ์อื่นและสอดแทรกทุกครั้งที่มีการ
จัดการเรียนการสอนในด้านพฤติกรรม
7. การเรี ย นการสอนจริ ย ศึ ก ษาไม่ ค วรจั ด เฉพาะในห้ อ งเรี ย นเท่ า นั้น
แต่ควรสอนทุกโอกาส ตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ครูต้องติดตามแก้ไขข้อบกพร่องทางจริยธรรมของ
นักเรียนที่ปฏิบัติไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสม ต้องแก้ไขทันที และให้กาลังใจ ยกย่องชื่นชม เมื่อนักเรียน
สามารถปฏิบัติได้ถูกต้องเหมาะสม
2.4.4 การจัดกิจกรรมปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมในโรงเรียน
การจัดกิจกรรมปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมในโรงเรียน จะต้องได้รับความร่วมมือจาก
ทุกฝ่ายในโรงเรียนเริ่มตั้งแต่ผู้บริหารโรงเรียน ครูอาจารย์ และเจ้าหน้าที่อื่น ๆ โดยเน้นปฏิบัติมากกว่า
การจาเนื้อหาที่สาคัญ ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายจะต้องเป็นแม่แบบที่ดี ที่นักเรียนจะยึดถือและปฏิบัตติ ามได้
ถูกต้อง ดังนั้น การได้พบเห็นสิ่งแวดล้อมใกล้ตัวที่ดีนับว่าเป็นส่วนสาคัญยิ่งสาหรับการปลูกฝังคุณธรรม
ให้เกิดขึ้นแก่นักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พยุงศักดิ์ จันทรสุรินทร์ (2541: 4-5) กล่าวถึงวิธีการส่งเสริมจริยธรรมในการเรียน
การสอน มี 5 ขั้นตอน คือ
1. การให้ความรู้ขั้นสูง ควรจะให้เด็กได้รับเหตุผลใหม่และเหนือกว่าที่เคยเป็นอยู่
เด็ ก จะน าไปเปรียบเทียบกับเหตุผ ลเดิ ม และเกิ ด ความขั ด แย้ ง หรื อ ความไม่ ส มดุ ล ทางความคิด
ความไม่สมดุลจะเป็นเครื่องกระตุ้นให้เด็กเกิดการปรับโครงสร้างทางความคิดของตนให้เกิดความ
สมดุลขึ้นใหม่ จะช่วยให้เ ด็กเข้าใจและยอมรับเหตุผลในขั้นสูงกว่าเดิม (ตามทฤษฎีทางจิตวิทยา
ของเพียเจท์)
2. การอบรมทางศาสนา เด็กควรได้รับการอบรมทางศาสนาเพื่อลดความเห็นแก่
ตัวและเพิ่มความเห็นแก่พวกพ้อง ส่วนร่วม สังคม และมนุษยชาติ
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3. การให้แสดงบทบาท เด็กควรที่จะได้รับการสวมบทบาทอื่ น นอกเหนือจาก
ที่ตัวเองเป็นอยู่ และบทบาทนั้นควรเกี่ยวข้องกับจริยธรรม การรับความคิดและความรู้สึกของคนอื่น
จะก่อให้เกิดความคิด ความเข้าใจแตกต่างไปจากเดิม ไม่ยึดอยู่แต่ตนเอง (ตามทฤษฎีของ Kohlberg)
4. การใช้อิทธิพลของกลุ่มให้เกิดความคล้อยตาม การยกระดับจิตใจของเด็กนั้น
ได้จากกลุ่มเพื่อนซึ่งแสดงออกทางจริยธรรมในระดับเดียวกัน เด็กจะยึดถือเป็นแบบอย่างและคล้อย
ตามลักษณะของเพื่อนไปโดยง่าย กลุ่มเพื่อนจะเป็นสื่อเสนอความรู้และเหตุผลใหม่ในระดับที ่สูง
กว่าเดิม
5. การเลียนแบบจากตัวแบบ การจัดตัวแบบให้เกิดการเลียนแบบ เป็นวิธีการ
หนึ่งที่มนุษย์ใช้ในการเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ ในชีวิตประจาวัน ตัวแบบจะมีลักษณะดึงดูดและมีอิทธิพลให้
เด็กคล้อยตามได้มาก ได้แก่ พ่อ แม่ ผู้ใหญ่ เพื่อน
กรมวิชาการ (2535: 55-60) ได้ให้หลักการจัดกิจกรรมการปลูกฝังคุณธรรม
จริยธรรมไว้ ดังนี้
1. แนวทางการจัดกิจกรรมปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม
1.1 จัดโรงเรียนและสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนให้เอื้ออานวยต่อการสอน
คุณธรรมจริยธรรมอย่างสืบเนื่องสม่าเสมอ
1.2 ให้นักเรียนได้เห็นตัวแบบทางคุณธรรมที่หลากหลาย ให้ครูและ
บุคคลากรในโรงเรียนประพฤติตนเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมตามหน้าที่ของตนโดยสม่าเสมอ จนเป็น
นิสัย
1.3 ดาเนินการอบรมสั่งสอนนักเรียนทั้งนอกห้องเรียนและในห้องเรียน
ให้ประพฤติปฏิบัติตามหลักจริยธรรมและหน้าที่ของนักเรียนอย่างสม่าเสมอ สืบเนื่องไม่ขาดตอน
1.4 กิจกรรมการส่งเสริมการจัดจริยธรรมภายนอกโรงเรียนให้สัมพันธ์
กับภายในโรงเรียน
1.5 กาหนดระเบียบโรงเรียนในเรื่องต่าง ๆ ตามหลักจริยธรรม และให้
นักเรียนถือปฏิบัติอย่างสม่าเสมอ
1.6 ส่งเสริมการสอนจริยธรรมในห้องเรียนโดยเรียนทั้งทฤษฎีและ
ปฏิบัติ
1.7 ส่งเสริมให้มีการสอนแทรกคุณธรรมจริยธรรม ในการสอนวิชาต่าง ๆ
และจัดแทรกกิจกรรมทุกอย่างสม่าเสมอ
1.8 ส่งเสริมการจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้คิด วิเคราะห์เชิงจริยธรรมให้
มากที่สุดเมื่อมีโอกาส
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1.9 จัดกิจกรรมยกย่องชมเชย เมื่อนักเรียนปฏิบัติตนอย่างมีคุณธรรม
1.10 จัดให้มีอุปกรณ์การเรียนการสอนจริยธรรม คุณธรรม กิจกรรม
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และห้องจริยธรรม ตามความเหมาะสม
1.11 ส่งเสริมให้นักเรียนประเมินผลงาน การปฏิบัติตน แล้วน าผล
การประเมินไปปรับปรุง เพื่อพัฒนางาน และพัฒนาคนต่อไป
1.12 จัดให้มีการประเมินผล และเสนอผลการจัดการปลูกฝัง และ
เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม อย่างสม่าเสมอทุกระยะ
1.13 จั ด กิ จ กรรมกระตุ ้ นให้ นั ก เรี ย นตระหนั ก ถึ ง ความส าคั ญ ของ
คุณธรรมที่มีต่อตนเองและสังคม
1.14 ส่งเสริมให้นักเรียนคิดวิเคราะห์คุณธรรมที่ทาให้งานสาเร็จผล
1.15 ให้นักเรียนมีโอกาสส ารวจตนเอง และเลือกแนวปฏิบัติ เพื่อ
พัฒนาตนให้มีคุณธรรมจริยธรรมตามที่ต้องการ
1.16 จัดให้มีการประสานงานกับผู้ปกครอง ชุมชน และบุคลากรที่
เกี่ยวข้องอย่างสม่าเสมอ
2. คุณลักษณะของครูที่เอื้อต่อการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม มีดังนี้
2.1 เป็นแบบอย่างที่ดี
2.2 เป็นกัลยาณมิตร มีน ้าใจ ให้ก าลังใจ และเสริมแรงนักเรียนให้
พัฒนาตนเอง
2.3 ใฝ่หาความรู้ทางธรรม และจิตวิทยาอยู่เสมอ
2.4 ทางานอย่างมีหลักการและระบบ
2.5 มี ค วามสามารถในการตั ้ ง ค าถามหลากหลาย เพื ่ อ กระตุ ้ นให้
นักเรียนคิดวิเคราะห์เชิงจริยธรรม
2.6 สามารถสร้างสื่อ และนาสถานการณ์แวดล้อม มาใช้ประโยชน์เพื่อ
การปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมได้อย่างหลากหลาย
3. คุณธรรมจริยธรรมที่ควรปลูกฝังในโรงเรียน
โรงเรียนต้องพิจารณาคุณธรรมจริยธรรมที่จะปลูกฝังโดยวิเคราะห์จาก
แหล่งข้อมูล ต่อไปนี้
3.1 หลักสูตรแนวคิดพื้นฐาน หลักการ จุดหมาย จุดประสงค์ของรายวิชา
3.2 สภาพสั ง คมปั จ จุ บั น สภาพเศรษฐกิ จ การเมื อ ง การปกครอง
ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม ผลการวิจัย ข้อคิดเห็นของนักวิชาการ
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3.3 สภาพปัญหาและความต้องการของโรงเรียน ปรัชญา คาขวัญของ
โรงเรียน สภาพปัญหาของโรงเรียน และชุมชน การระดมแนวคิดของผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิชาการผู้นา
ท้องถิ่น และคณะกรรมการการศึกษาของโรงเรียน
3.4 นโยบายและทิศทางการจัดการศึ กษาของกระทรวงศึกษาธิการ
เน้นคุณธรรมในเรื่อง ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ กตัญญู รับผิดชอบ พึ่งตนเอง มีวินัย ในปี พ.ศ. 2545ปัจจุบัน เน้นคุณธรรมเรื่องคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน วิธีจัดกิจกรรมปลูกฝังคุณธรรม
จริยธรรม มีหลักการ 3 วิธี คือ
วิธีที่ 1 การจัดกิจกรรมสอดแทรกในการสอนรายวิชาต่าง ๆ
วิธีที่ 2 การปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม โดยตรง
วิธีที่ 3 การบูรณาการกับวิถีชีวิตทั้งใน และนอกโรงเรียน
สรุปได้ว่า การส่งเสริมให้นักเรียนมีวินัย คุณธรรมจริยธรรม เป็นหน้าที่ของทุกคนเป็น
เรื่องที่สาคัญในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน เพื่อให้นักเรียนเข้าถึงเพื่อความเข้าใจในธรรมที่มุ่งเน้น
ความรู้คู่คุณธรรม ประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงในสังคมได้อย่างมีความสุข มีความมั่นคงทางจิตใจ และเป็น
เรื่องที่ต้องร่วมมือกันทุกฝ่ายในการปลูกฝังความดีงามแก่นักเรียน
2.4.5 ความสาคัญของการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม
ประเทศไทยเป็นประเทศที่กาลังพัฒนา จึงมีความจาเป็นที่จะต้องช่วยกันแก้ปัญหาใน
ด้ า นต่าง ๆ เช่น ด้า นเศรษฐกิจ การเมื อ ง สั ง คม รวมทั ้ งปั ญ หาเกี ่ ยวกับคุ ณธรรมจริย ธรรมของ
ประชาชน เพื่อ ประเทศชาติจ ะได้พั ฒนาไปอย่า งรวดเร็ ว การปลู ก ฝั ง และการส่ ง เสริม คุณธรรม
จริยธรรม จึงมีความสาคัญต่อประชาชนและประเทศมาก สรุปได้ ดังนี้
เจือจันทร์ จงสถิตอยู่ และรุ่งเรือง สุขาภิรมณ์ (2550) ได้กล่าวถึง ความสาคัญ ของ
การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมว่า ขณะนี้ประเทศไทยอยู่ในภาวะคุณธรรมจริยธรรมของคนในชาติ
ตกต่าลง ดังจะเห็นได้จากมีปัญหาความรุนแรงในลักษณะต่าง ๆ เช่น การรุมทาร้าย การฆ่า ข่มขืน
การคอรัปชั่น ความแตกแยกระหว่างกลุ่มต่าง ๆ ในสังคม การก่อความไม่สงบใน 3 จังหวัดภาคใต้และ
เริ ่ ม ก่อกวนความไม่ส งบในจังหวัดต่ าง ๆ รวมทั ้ง ในกรุ งเทพมหานคร ฯลฯ การเร่ง สร้างความรู้
ความเข้าใจและความตระหนักให้เห็นถึงภัยที่จะเกิด ขึ้นแก่ ประเทศชาติ การช่วยกันฟื้นฟูแก้ไ ข
และการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ให้คนในสังคมอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์ รู้รักสามัคคี ร่วมใจ
ร่วมพลังพัฒนาประเทศชาติ เป็นสิ่งจาเป็นยิ่งและต้องเร่งกระทา
ส านั ก งานคณะกรรมการป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต แห่ ง ชาติ (ป.ป.ช.)
ได้กล่าวถึงความส าคัญของการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม เป็นสิ่งจ าเป็ นอย่างยิ่ง ส่งผลถึงอนาคต
ของชาติ โดยกล่าวว่า อนาคตของชาติไม่ได้อยู่ในกามือเด็กและเยาวชน หากแต่ว่าอยู่ในกามือของ
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ผู้ใหญ่ เพราะผู้ใหญ่กาลังเป็นผู้สร้างอนาคตและเป็นแบบอย่างที่ดีของชาติให้เกิดขึ้น ดังพระราชดารัส
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ ทรงพระราชทานในโอกาสปีเด็กสากล เมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ.
2522 ว่า “...เด็กเป็นผู้ที่จะได้รับช่วงทุกสิ่งทุกอย่างต่อจากผู้ใหญ่ ดังนั้นเด็กทุกคนจึงสมควรและ
จาเป็นที่จะต้องใช้รับการอบรมเลี้ยงดูอย่างถูกต้องเหมาะสม ให้มีศรัทธามั่นคงในคุณงามความดี
มีความประพฤติเรียบร้อย สุจริต ฉลาด แจ่มใสในเหตุผล...”การปลูกฝังทัศนคติค่านิยมด้ า น
คุณธรรม จริยธรรม โดยเริ่มตั้งแต่เด็กและเยาวชน และกระทาอย่างต่อเนื่องไปโดยตลอด จะเป็นการ
ป้องกันการทุจริต และเสริมสร้างความแข็งแกร่งในเรื่องความคิดและจิตสานึกที่ดีให้กับสังคมได้อย่าง
ถาวรอันจะเป็นผลให้การทุจริตบรรเทาเบาบางลง และสังคมสามารถแยกแยะระหว่างคนดีกับคนเลว
ได้อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้น
อเนก น่าทอง (2541) ได้กล่าวถึงความสาคัญของการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมว่า
จะช่วยทาให้คนทุกคนเป็นคนดี โดยเน้นย้าว่า คุณธรรมจริยธรรม หมายถึ ง พฤติกรรม การกระทา
และความคิดที่ถูกต้อง ที่เหมาะสม การทาหน้าที่อย่างถูกต้องสมบูรณ์ เว้นสิ่งที่ควรเว้น กระทาสิ่งที่
ควรกระทาด้วยความฉลาดรอบคอบ รู้เหตุรู้ผล ถูกต้องตามกาลเทศะและบุคคล ถ้าสังคมมีคุณธรรม
จริยธรรมดี คนหนุ่มจะตั้งหน้าศึกษาเล่าเรียน บารุงร่างกาย บารุงกาลังสมอง บารุงกาลังสติปัญญา
และกาลังใจให้แข็งแกร่ง เพื่อเตรียมตัวรับใช้ชาติ คนสาวจะประพฤติตนอยู่ในศีลธรรมของกุลสตรี
เตรียมตัวเป็นแม่ที่ดีของชาติ ส่วนผู้ใหญ่จะตั้งหน้าทางานตามหน้าที่เต็มความสามารถ ดาเนินชีวิตที่ดี
เป็นหลักเป็นที่พึ่งทางใจของลูกหลาน คุณธรรมจริยธรรม จึงเป็นรากฐานของความเจริญรุ่งเรือง มั่นคง
และความสงบสุขส่วนบุคคล สังคมและประเทศชาติ
สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน สานักงาน ก.พ. (2542) ได้กล่าวถึงความสาคัญ
ของการพัฒนาคุณธรรมว่า ความมุ่งหมายที่สาคัญในการพัฒนาคุณธรรมโดยเฉพาะเยาวชนที่สาคัญ
คือ ต้องการให้เยาวชนที่ที่มีคุณภาพทางจิตใจ ซึ่งจะเป็นที่มาของการแสดงออกของพฤติกรรมที่พึง
ปรารถนาสามารถท าหน้า ที่ที่ได้รับมอบหมายอย่า งเต็ มก าลัง สมรรถนะ สามารถปฏิบัติต ามกฎ
ระเบียบ วินัย เงื่อนไขต่าง ๆ อันเป็นกติการ่วมกันระหว่างรัฐและตนเองในหน้าที่เป็นที่พึ่งของสังค ม
ดังนั้น ในการพัฒนาเสริมสร้างคุณธรรมจึงมีความสาคัญที่จะควบคุมและรักษาไว้ซึ่งคุณธรรมในตัว
บุคคล ต้องเน้นให้เกิดคุณธรรมด้วยการให้การศึกษาติดต่อกันไปเป็นเวลายาวนาน จึงเกิดผลจริงจัง
ส่วนการส่งเสริมอบรมเล็ก ๆ น้อย ๆ ก็อาจจะได้เพียงจุดเริ่มต้นที่ดี หรืออาจเป็นแนวทางที่ก่อให้เกิด
ความสนใจในสิ่งนี้ แล้วนาไปสู่การค้นคว้าศึกษาด้วยตนเองต่อไป ซึ่งก็นับว่าเป็นโอกาสที่เยาวชนจะได้
ปรับตนเองให้อยู่ในแนวทางคุณธรรมนั้น ๆ
สรุปได้ว ่า การส่ง เสริ ม คุ ณ ธรรมจริ ย ธรรมที ่ ถู ก วิ ธ ีจ ะช่ วยให้ ส ั ง คมสงบสุ ขซึ ่ งมี
ความสาคัญต่อการพัฒนาประเทศ การพัฒนาเยาวชนของประเทศให้มีการศึกษา และมุ่งพัฒนาให้
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เยาวชนของชาติมีคุณธรรมจริยธรรม ผู้ที่มีส่วนรับผิดชอบจึงควรตระหนักในการปลูกฝังและส่งเสริม
ด้านคุณธรรมจริยธรรมให้แก่เยาวชน เพื่อจะได้ประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในสังคมได้อย่างเหมาะสม
เป็นแบบอย่างที่ดีของสังคมและเป็นกาลังสาคัญในการพัฒนาประเทศชาติต่อไป เพื่อความมั่นคงและ
ยั่งยืน
2.4.6 ทฤษฎีและแนวคิดที่เกี่ยวกับการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
เป็นที่ยอมรับกันว่าคุณธรรมจริยธรรมของมนุษย์นั้นพัฒนาขึ้นตามลาดับอย่างเห็นได้ชัด
จากวัยทารกไปถึงวัยผู้ใหญ่ แม้มนุษย์จะมีการพัฒนาจริยธรรมในจังหวะที่แตกต่างกัน แต่การพัฒนา
ของบุค คลจะมีล าดับขั้นตอนที่คล้ ายคลึ ง กั น นอกจากนี ้ นั ก ค้ นคว้ าทางด้ านคุณ ธรรมจริยธรรม
ส่วนมากยังลงความเห็นว่า ต้นกาเนิดของแหล่งที่ก่อให้เกิดการพัฒนานั้นอยู่ที่การเรียนรู้จากสังคมเป็น
สาคัญ ถึงแม้ว่านักทฤษฎีทางจริยธรรมแทบทุกคนให้ความสาคัญแก่อิทธิพลของสังคมแต่ก็ยังมีคาที่
แตกต่างในด้านที่สาคัญ ๆ อีกมาก เป็นเหตุให้เกิดทฤษฎีทางด้านนี้มากมาย ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวข้องกัน
ผูกพันกับอิทธิพลของสังคมไม่ทางตรงก็ทางอ้อม นอกจากนี้บางทฤษฎีก็ยังเน้นกระบวนการเรียนรู้จาก
สังคมโดยตรง ซึ่งในที่นี้จะขอนาเสนอทฤษฎีพัฒนาการทางคุณธรรมจริยธรรม ดังต่อไปนี้
1. ทฤษฎี จ ิ ต วิ เ คราะห์ (Psycho Analytic Theory) ทฤษฎี น ี ้ ไ ด้ ร ั บ อิ ท ธิ พ ลจาก
แนวคิดทฤษฎีจิตวิเคราะห์ของ Sigmund Freud จิตแพทย์ชาวเวียนนา Freud เชื่อว่า บุคลิกภาพ
ของบุค คลมีพ ื้นฐานมาจากส่ว นประกอบสามส่ ว น ได้ แก่ อิ ด (Id) อี โ ก้ (Ego) และซุ ปเปอร์ อ ี โ ก้
(Super Ego) Freud (Freud, 1949. อ้างในชูพงศ์ สุขรัตน์, 2546: 16) เชื่อว่าคุณธรรมจริยธรรมเป็น
ส่วนเดียวกับมโนธรรม (Conscience) ซึ่งเด็กจะรับจากพ่อแม่ผู้ใกล้ชิด ด้วยกระบวนการเทียบเคียง
(Identification)กับบุคคลที่เขายึดเป็นแบบอย่าง กระบวนการนี้เป็นการแสดงออกถึง ความผูกพัน
ทางอารมณ์กับบุคคลอื่นที่เด็กมีขึ้นเป็นครั้งแรก ผลการเทียบเคียงตามอย่างผู้อื่นเช่นนี้ ทาให้เด็กรับ
เอาบุคลิกลักษณะ ค่านิยม รวมทั้งมาตรฐานทางจริยธรรมในสังคมจากผู้ที่เด็กเลียนแบบไว้ เมื่อบุคคล
ได้รับการปลูกฝังทางจริยธรรมแล้ว ถ้าความต้องการส่วนตนไม่เหมาะสมกับกาลเทศะของสังคมที่ตน
ยอมรับ เขาจะเกิดความขัดแย้งในใจ การพัฒนาการทางคุณธรรมจริยธรรมจะบรรลุจุดสูงสุด เมื่อเขา
เกิดความละอายในการท าชั่ว โดยมิต้องการควบคุมจากบุคคลอื่นภายนอก นั่นคือ เขาเกิดความ
รับผิดชอบชั่วดี ลักษณะที่สาคัญของทฤษฎีนี้อีก คือ การเปลี่ยนแปลงระดับคุณธรรมจริยธรรมในวัย
ผู้ใหญ่ อันเนื่องมาจากการผันแปรของสังคมและสถานการณ์ในชีวิต จะมีผลกระทบได้รุนแรงน้อยกว่า
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวัยทารกและวัยเด็กเล็ก
2. ทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคม (Social Learning Theory) เป็นทฤษฎีที่นาหลักการ
เสริมแรง (Principle of Reinforcement) และหลักการเชื่อมโยง (Principle of Association) มาใช้
อธิบายวิธีการและกระบวนการที่บุคคลได้รับอิทธิพลจากสังคม สิ่งแวดล้อมทางสังคมหรือวั ฒนธรรม
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ว่าเป็นตัวกาหนดเงื่อนไขทางสังคม (Social Contingencies) ให้กับเด็ก นับตั้งแต่เด็กเกิดมา พ่อแม่
จะเป็นผู้สอนให้เด็กทราบถึงแนวปฏิบัติตนในสังคม การแยกความแตกต่างระหว่างสิ่งที่ถูกหรือผิด
ดีหรือเลว โดยใช้สิ่งเสริมแรงทางคาพูด จะเห็นได้ว่า พัฒนาการทางจริยธรรมเป็นความงอกงามของ
พฤติกรรมและอารมณ์จากการปรับตัวให้เข้ากับกฎเกณฑ์ทางสังคม โดยมีแรงขับพื้นฐานมาจากความ
ต้องการทางชีววิทยา การแสวงหารางวัล ตลอดจนการหลีกเลี่ยงการถูกสังคมลงโทษ ด้วยเหตุนี้แม้ว่า
มนุษย์เราจะไม่ได้มีจริยธรรมหรือความต้องการมาตรฐานทางจริยธรรมตั้งแต่เกิดก็ตาม เมื่อโตขึ้นจะมี
ปทัสถานของจริยธรรมและพฤติกรรมไปตามแนวโครงสร้างทางวัฒนธรรมในสังคม ซึ่งได้มาจากการ
เสริมแรงนั่นเอง (Skinner, 1971 อ้างถึงในชูพงศ์ สุขรัตน์, 2546: 16) และสอดคล้องกับความคิดเห็น
ของ Gessal ที่ว่าทารกมิได้เกิดมาพร้อมกับจริยธรรมหรือศีลธรรมประจาใจติดตัวมา การที่ทารกจะ
พัฒนาไปแล้วรู้ว่าสิ่งใดผิด สิ่งใดถูก สิ่งใดดี สิ่งใดเลว สิ่งใดควรประพฤติ เกิดจากการอบรมศึกษา
ภายหลัง
3. ทฤษฎีพัฒนาการทางจริยธรรมของโคลเบอร์ก (Kohlberg, 1969 อ้างถึงในชูพงศ์
สุขรัตน์, 2546: 17-18)
Kohlberg ได้ ศ ึ ก ษาจริ ย ธรรมตามแนวของเพี ย เจต์ และพบความจริ ง ว่ า
พัฒนาการทางจริยธรรมของมนุษย์นั้นมิได้บรรลุจุดสมบูรณ์ในบุคคลอายุ 10 ปีเป็นส่วนมาก แต่มนุษย์
ในสภาพปกติจะพัฒนาการทางจริยธรรมอีกหลายขั้นตอนจากอายุ 11 ปี ถึง 25 ปี และเขาเชื่อว่า
ในการวัดขั้นพัฒนาการทางจริยธรรมนั้น จะต้องใช้การให้เหตุผลเชิงจริยธรรมอย่างเดียวเท่านั้น
Kohlberg ได้แบ่งประเภทของเหตุผลเชิงจริยธรรมออกเป็น 6 ประเภท ซึ่งในแต่ละ
ประเภทนั้นจัดเป็นพัฒนาการทางจริยธรรมได้ 6 ขั้น คือ
ขั้นที่ 1 ใช้หลักการหลบหลีกการลงโทษ (Obedience and Punishment
Orientation)
ขั้นที่ 2 ใช้หลักการแสวงหารางวัล (Naively Egoistic Orientation)
ขั้นที่ 3 ใช้หลักการกระทาสิ่งที่คนอื่นเห็นว่าดี (Good Boy Orientation)
ขั้นที่ 4 ใช้หลักการทาตามหน้าที่ (Authority and Social Order Maintaining
Orientation)
ขั้นที่ 5 ใช้หลักการเคารพตนเองหรือการทาตามสัญญา (Contractual
Legalistic Orientation)
ขั้นที่ 6 ใช้หลักอุดมคติสากล (Conscience or Principle Orientation)
จากพัฒนาการทั้งหกขั้นเหล่านี้ Kohlberg ได้แบ่งออกเป็นสามระดับ ดังปรากฏ
ในตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 เหตุผลเชิงจริยธรรมหกขั้น ซึ่งแบ่งเป็นสามระดับ ในทฤษฎีพัฒนาการทางจริยธรรมของ
Kohlberg
ขั้นการใช้เหตุผลเชิงพฤติกรรม
ขั้นที่ 1 หลักการหลบหลีกการลงโทษ (2-7 ปี)
ขั้นที่ 2 หลักการแสวงหารางวัล (7-10 ปี)
ขั้นที่ 3 หลักการทาตามที่ผู้อื่นเห็นชอบ (10-13 ปี)
ขั้นที่ 4 หลักการทาตามหน้าที่ของสังคม (13-16 ปี)
ขั้นที่ 5 หลักการทาตามคามั่นสัญญา (16 ปีขึ้นไป)
ขั้นที่ 6 หลักการยึดอุดมคติสากล (ผู้ใหญ่)

ระดับของจริยธรรม
1. ระดับก่อนเกณฑ์ (2-10 ปี)
2. ระดับตามเกณฑ์ (10-16 ปี)
3. ระดับเหนือกฎเกณฑ์ (16 ปีขึ้นไป)

ระดับที่ 1 คือ ก่อนเกณฑ์ (Pre Conventional Level) หมายถึง การตัดสินใจเลือกกระทา
ในสิ่งที่จะเป็นประโยชน์แก่ตนเอง โดยไม่ค านึงถึงผลที่จะเกิดแก่ผู้อื่น ในขั้นแรกสุดคือ การมุ่งที่
จะหลบหลีกมิให้ตนเองถูกลงโทษทางกาย เพราะกลัวความเจ็บปวดที่จะได้รับ และยอมทาตามคาสั่ง
ของผู้ใหญ่ เพราะเป็นผู้ที่มีอ านาจทางกายเหนือตน ขั้นที่สอง คือ การเลือกกระท าในสิ่งที่จะน า
ความพอใจมาให้ตนเท่านั้น เริ่มรู้จักการแลกเปลี่ยนกันแบบเด็กๆ คือ เขาทามาฉันทาไป เขาให้ฉัน ฉัน
ก็ต้องให้เขา เป็นต้น
ระดับที่ 2 ระดับตามเกณฑ์ (Conventional Level) หมายถึง การท าตามกฎเกณฑ์ของ
กลุ่มย่อย ๆ ของตน หรือทาตามกฎหมายหรือศาสนา บุคคลที่มีจริยธรรมในระดับ ที่ 2 นี้ยังต้องมีการ
ควบคุมจากภายนอก แต่มีความสามารถในการเอาใจเขามาใส่ใจเรา และความสามารถที่จะแสดง
บทบาททางสังคมได้ ในขั้นที่สาม บุคคลยังไม่เป็นตัวของตัวเอง ชอบคล้อยตามการชักจูงของผู้อื่น
โดยเฉพาะเพื่อน ส่วนขั้นที่สี่ บุคคลมีความรู้ถึงบทบาทหน้าที่ของตนในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งในสังคม
ของตนถือว่าตนมีหน้าที่ทาตามกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่สังคมของตนกาหนดหรือคาดหมาย
ระดับที่ 3 คือ ระดับเหนื อเกณฑ์ (Post Conventional Level) หมายถึ ง การตัดสินใจ
ข้อขัดแย้งต่าง ๆ ด้วยการนามาตริตรองชั่งใจโดยตนเอง และตัดสินใจไปตามแต่ว่าจะเห็นความสาคัญ
ของสิ่งใดมากกว่ากัน ขั้นที่ห้า คือ การเห็นความสาคัญของคนหมู่มาก ไม่ทาตนให้ขัดต่อสิทธิอันพึงได้
ของผู้อื่น สามารถควบคุมบังคับใจตนเองได้ ส่วนขั้นที่หก เป็นขั้นสูงสุดแสดงทั้งการมีความรู ้สึก
นอกเหนือจากกฎเกณฑ์สังคมของตนและการมีความยืดหยุ่นทางจริยธรรม เพื่อจุดหมายในบั้นปลาย
อันเป็นอุดมคติที่ยิ่งใหญ่
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นอกจากนี้ยังมีหลัก ประจาใจซึ่งตรงกับหลักในพระพุทธศาสนาที่เรียกว่า “หิริโอตตัปปะ”
(ดวงเดือน พันธุมนาวิน และเพ็ญแข ประจนปัจจนึก , 2520: 43-45) และได้กล่าวว่า พัฒนาการทาง
การใช้เหตุผลเชิงจริยธรรม Kohlberg เชื่อว่าเป็นไปตามขั้นจากขั้นที่ 1 ผ่านแต่ละขั้นไปจนถึงขั้นที่
6 บุคคลจะพัฒนาข้ามขั้นไม่ได้ เพราะการใช้เหตุผลในขั้นที่สูงขึ้นด้วยการมีความสามารถในการใช้
เหตุผลในขั้นที่ต่ากว่าอยู่ก่อนแล้ว และต่อมาบุ คคลได้รับประสบการณ์ทางสังคมใหม่ ๆ หรือสามารถ
เข้าใจความหมายของประสบการณ์เก่า ๆ ได้ดีขึ้น จึงเกิดการเปลี่ยนแปลงทางความคิดและเหตุผล
ท าให้การใช้เหตุผลในขั้นที่สูงต่อไปมีมากขึ้นตามล าดับ ส่วนบ่อเกิดของเหตุผลเชิงจริยธรรมนั้น
โคลเบอร์ก มีความเห็นว่า มาจากการพัฒนาทางการเรียนรู้ในขณะที่เด็กมีโอกาสติดต่อสัมพันธ์กับผูอ้ นื่
อันจะช่วยให้เขาพัฒนาทางจริ ยธรรมในขั้นที่สูงขึ้นไปอย่างรวดเร็ว Kohlberg เชื่อว่า “การพัฒนา
จริยธรรมนั้นมิใช่การรับรู้จากการพร ่าสอนของผู้อื่นโดยตรง แต่เป็นการผสมผสานระหว่างความรู้
เกี่ยวกับบทบาทตนเองและบทบาทของผู้อื่นด้วย รวมทั้งข้อเรียกร้องและกฎเกณฑ์ของกลุ่มต่าง ๆ
ซึ่งอาจขัดแย้งกันแต่ในขณะเดียวกันก็ผลักดันให้บุคคลพัฒนาไปตามขั้นตอนในทิศทางเดียวกันเสมอ
ไม่ว่าบุคคลจะอยู่ในกลุ่มใดหรือสังคมใดก็ตาม”
4. ทฤษฎีอิทธิพลของสังคมต่อการพัฒนาการทางคุณธรรมจริยธรรม
Wright (1975 อ้างถึงในชูพงศ์ สุขรัตน์, 2546: 19) เชื่อว่าสังคมมีอิทธิพลโดยตรง
ต่อการพัฒนาการทางด้านคุณธรรมและจริยธรรมของบุคคล สังคมมีส่วนในการปั้นมนุษย์ มีลักษณะ
ต่าง ๆ กันตามแต่ว่ามนุษย์นั้นจะอยู่ในกลุ่มใดของสังคม โดยทฤษฎีนี้ระบุว่า เด็กเล็ก ๆ จะเรียนรู้ว่า
อะไรดี อะไรชั่วจากผู้ที่อยู่ใกล้ชิดด้วยกระบวนการเทียบเคียง เด็กจะใช้วิธีเลียนแบบผู้ที่มีอานาจและ
ผู้ที่ตนรัก ในที่สุดเด็กก็จะยอมรับกฎเกณฑ์ทางสังคมมาเป็นหลักในการปฏิบัติโดยอัตโนมัติ ดังนั้น
ถ้าผู้ใหญ่ที่ใกล้ชิดเด็กเป็นผู้มีจริยธรรมสูง เด็กก็จะเลียนแบบและในที่สุดก็จะกลายเป็นผู้ที่มีจริยธรรม
สูงตามไปด้วยซึ่งสอดคล้องกับ Skinner ที่ให้ความส าคัญต่อสิ่งแวดล้อมทางสังคมหรือวัฒนธรรม
เขาคิดว่าจารีตประเพณี โดยเฉพาะจรรยาบรรณค่านิยม เป็นแกนที่สาคัญ มีส่วนกาหนดเงื่อนไขทาง
สังคม (Social Contingencies) ให้กับเด็กในสังคมนับตั้งแต่เกิด จริยธรรมจะพบได้ในเงื่อนไขทาง
สังคมซึ่งมีขึ้นเพื่อควบคุมพฤติกรรม พ่อแม่จะเป็นผู้สอนให้เด็กทราบถึงแนวทางการปฏิบัติตนในสังคม
พฤติกรรมเป็นการเสริมแรงที่สาคัญ ถึงแม้มนุษย์เราจะมิได้มีจริยธรรมหรือความต้องการมาตรฐาน
ทางจริยธรรม มาแต่ก าเนิ ด เมื่อ โตขึ ้ นก็ ต ้ อ งมี จ ริ ย ธรรมและพฤติ ก รรมตามแนวโครงสร้ า งทาง
วัฒนธรรมของสังคม
สรุปได้ว่า พัฒนาการทางคุณธรรมจริยธรรมของบุคคลเป็นความจาเป็นของมนุษย์ที่
ต้องเรียนรู้ มิได้มีมาแต่กาเนิด แต่เป็นการพัฒนาที่เกิดขึ้นภายหลังโดยผ่านกระบวนการการเรียนรู้
ทางสังคม เพราะทุกทฤษฎีก็มีความเชื่อที่สอดคล้องกันว่า พัฒนาการทางคุณธรรมจริยธรรมจะเป็นไป
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ตามลาดับขั้น บุคคลจะพัฒนาข้ามขั้นไม่ได้ ดังนั้นผู้ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของ
บุคคล จึงต้องมีความเข้าใจวิธีการให้การศึกษาและเข้าใจในธรรมชาติของการพัฒนาจริยธรรมของ
บุคคลโดยเฉพาะการสอนให้นักเรียนมีคุณธรรมและจริยธรรมในโรงเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ซึ่งมีหน้าที่จัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามหลักสูตร เพื่อให้เด็กนักเรียนมีประสบการณ์ มีบุคลิกภาพ
ที่ดี มีคุณธรรม มีจริยธรรม สอดคล้องกับมาตรฐานการประพฤติปฏิบัติที่สังคมต้องการ
2.4.7 แนวคิดเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในโรงเรียน
การจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนในสถานศึกษา เป็นสิ่งที่ผ้บู ริหาร
โรงเรียนและครูจ ะต้อ งร่ว มมือ ร่วมใจกั นหาวิ ธ ี ด าเนิ นการ ให้ บรรลุ ผ ลส าเร็ จ ตามวั ตถุ ประสงค์
และนโยบายของการจั ด การศึ ก ษา ซึ ่ ง หลั ก การและแนวคิ ด ความหมาย ทฤษฎี หลั ก สู ต ร
พระพุทธศาสนา และแนวทางการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเป็นวิธีการหนึ่งที่จะสร้าง
ความสาเร็จ และทาให้การดาเนินงานมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ต่อไป ซึ่งมีผู้ศึกษาวิจัยไว้
ดังนี้
สิทธิศักดิ์ แก้วทา (2555) ได้วิจัยเรื่อง แนวทางการดาเนินงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
ของนั ก เรี ย นในโรงเรี ย นมั ธ ยมศึ ก ษา จั ง หวั ด พิ จ ิ ต ร โดยมี ว ั ต ถุ ป ระสงค์ 1. เพื ่ อ ศึ ก ษาปั ญ หา
การด าเนินงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน ในโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดพิจิตร 2.
เพื่อนาเสนอแนวทางการดาเนินงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน ในโรงเรียนมัธยมศึกษา
จังหวัดพิจิตร ผลการวิจัยพบว่า 1. ปัญหาการด าเนินงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน
ในโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดพิจิตร โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดยมีปัญหาการดาเนินงาน
สูงสุด คือ ด้านบุคลากร อันดับรองลงมาได้แก่ ด้านการบริหารทั่ว ไป ด้านการติดตามและประเมินผล
ด้านการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ตามล าดับ 2. แนวทางการด าเนิ นงานส่ ง เสริ ม
คุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดพิจิตร มีดังนี้คือ 1) ด้านการบริหาร
ทั่วไป พบว่า สถานศึกษาต้องจัดสรรงบประมาณเพื่อดาเนินโครงการประจาปีให้เพียงพอและจัดทา
แผนงบประมาณ อย่างเหมาะสม ขอสนับสนุนงบประมาณจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยเสนอ
เป็นโครงการร่วม 2) ด้านบุคลากรพบว่า ครูและบุคลากรทางการศึกษา ต้องมีการพัฒนาตนเอง
ด้านคุณธรรมจริยธรรม และต้องมีส่วนร่วมในทุกขั้นตอนของกระบวนการจัดกิจกรรม 3) ด้านการจัด
กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม พบว่า สถานศึกษาต้องมีแผนงาน โครงการเกี่ยวกับกิจกรรม
พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมที่ เหมาะสม ชัดเจน และปฏิบัติตามแผนที่วางไว้ 4) ด้านการติดตามและ
ประเมินผล พบว่า สถานศึกษา ควรแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมของนักเรียนให้ชัดเจน
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เพ็ญนภา ลายน ้า เงิน (2559) ได้วิจัยเรื่อง แนวทางการด าเนินงานส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมของนักเรียนในโรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 ผลการวิจัย
พบว่า 1. ปัญหาการดาเนินงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนในโรงเรียน สังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง มีปัญหาสูงสุด คือ ด้าน
การปรับปรุงแก้ไข ด้านการปฏิบัติงาน ด้านการติดตามประเมินผล และด้านการวางแผน 2. นาเสนอ
แนวทางการดาเนินงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนในโรงเรียน สังกัด สานักงานเขตพื้นที่
การศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา เขต 42 มี ด ั ง นี ้ 1) ด้ า นการวางแผน ควรส ารวจความต้ อ งการ ก าหนด
วัตถุประสงค์ในการใช้สื่อ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีอย่างชัดเจน สร้างความตระหนัก ให้บุคลากรเห็น
ความสาคัญของข้อมูลสารสนเทศเปิดโอกาสให้คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง เข้ามามีส่วนร่วม
ในการจัดกิจกรรม 2) ด้านการปฏิบัติงาน ควรมีการประชุมเพื่อมอบหมายผู้รับผิดชอบ กาหนดการ
ดาเนินการตามนโยบายในการดาเนินงานอย่างชัดเจน นานโยบายไปใช้ตามที่กาหนด จัดกิจกรรมเข้า
ค่ า ยคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรมของนั ก เรี ย น 3) ด้ า นการติ ด ตามประเมิ น ผล ควรมี ก ารอภิ ป รายผล
การประเมินการใช้นโยบายในการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน มีกระบวนการตรวจสอบ
การประเมินผลตามโครงสร้างการบริหารงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนอย่าง เป็นระบบ
4) ด้านการปรับปรุงแก้ไข ควรจัดประชุมบุคลากรกาหนดโครงสร้างนาผลการประเมิน การจัดกิจกรรม
ภายนอกสถานศึกษามาปรับปรุงแก้ไข นาข้อสรุปการนาผลการติดตามมาหาแนวทาง ในการพัฒนา
Cranley (2003) ได้ ว ิ จ ั ย เรื ่ อ ง พฤติ ก รรมการปฏิ บ ั ต ิ ใ นด้ า นจริ ย ธรรมของนั ก เรี ย น
ในโรงเรียนประถมศึกษาในชุมชนเมืองของประเทศไทย การประพฤติด้านจริยธรรมของนักเรี ยน
ประกอบด้วยมาตรฐานที่โรงเรียนใช้ในการอบรมจริยธรรมของนักเรียน โดยมีการก าหนดกรอบ
ความคิด ไว้ 6 ด้า น คือ การสอนจริย ธรรมเป็ นส่ วนหนึ ่ง ของหลัก ฐานการสอนจริย ธรรม โดยใช้
กิจกรรมการสอนที่ต่อเนื่อง โดยก าหนดระเบียบ กฎ ของห้องเรียน การสอนจริยธรรม โดยการ
ดาเนินการนโยบายและระเบียบทางราชการ โดยการวิจัยครั้งนี้ใช้เวลา 6 เดือน ในการเก็บ รวบรวม
ข้อมูล พบว่า การจัดการศึกษาด้านจริยธรรม โดยผู้บริหารและครูเน้นปลูกฝังความดีงามที่ยึดตามหลัก
พระพุทธศาสนาโดยเน้นควบคุมดูแลนักเรียน การปฏิบัติตัวเป็นแบบอย่างแก่คนอื่นได้ เป็นการท า
ความดีโดยวิธีการที่นักเรียนรู้โดยการปฏิบัติ แม้ว่าจะไม่ได้ก าหนดไว้ชัดเจนในหลักสูตร สิ่งที่ต้อง
ปฏิบัติต่อกัน การให้เกียรติผู้อื่นเป็นเรื่องที่ สาคัญ และได้พบว่า การจัดการเรียนการสอน จริยศึกษา
ควรบูรณาการ ซึ่งจะช่วยให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ และปฏิบัติได้ โดยผู้บริหารและครูควรเป็น
แบบอย่างที่ดี และทาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดความยั่งยืน
จากแนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับคุณธรรมจริ ยธรรม ที่กล่าวมาข้างต้นนั้ น ท าให้เห็นว่ า
คุณธรรมจริธรรม ล้วนเป็นสิ่งที่ดีงาม ที่ควรประพฤติปฏิบัติ ยึดถือเป็นแนวทางในการดาเนินชีวิตสืบไป
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เพื่อให้เกิดความสุข ความเจริญแก่ตนเอง ครอบครัว ชุมชน ทั้งยังส่งผลถึ ง ประเทศชาติ ดังนั้น
จึงจาเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีการจัดกิจกรรมเพื่อปลูกฝัง พัฒนาส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และค่านิยมใน
สถานศึกษาต่าง ๆ ตั้งแต่ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานจนถึงการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อให้ผู้เรียนซึ่งเป็น
เยาวชนเป็นอนาคตของชาติได้เป็นผู้ที่มีคุณธรรมจริยธรรม ความดีประกอบกับความรู้ซึ่งจะได้นามา
พัฒนาประเทศชาติต่อไป
สรุปได้ว่า การศึกษาต้องสามารถพัฒนาผู้เรียนให้เจริญงอกงามทั้งด้านความรู้และความ
ประพฤติการศึกษาจะสามารถพัฒนามนุษย์ให้มีคุณภาพได้นั้น ต้องมีการสอนทั้งวิชาการและส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรมไปพร้อมกันโดยผ่านกระบวนการจัดกิจกรรมแบบต่าง ๆ
2.4.8 การเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมด้านระเบียบวินัยในโรงเรียน
1) ความหมายของระเบียบวินัย
ส านั ก งานคณะกรรมการวั ฒ นธรรมแห่ ง ชาติ ( 2526 อ้ า งถึ ง ในชู พ งศ์ สุ ข รั ต น์ ,
2546: 23) ได้ให้ความหมายของความมีระเบียบวินัยไว้ว่า หมายถึง การควบคุมตนเองตามกฎหมาย
ข้อบังคับ ระเบียบแบบแผนและขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม เพื่อความสุขในชีวิตของตนและ
ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสังคม พนัส หันนาคินทร์ (2529 อ้างถึงในชูพงศ์ สุขรัตน์, 2546: 23)
ให้ความหมายไว้ว่า ความมีระเบียบวินัย หมายถึง การรู้จักปกครองตนเอง การกระทาตามระเบียบ
ข้อบังคับต่าง ๆ ด้วยความสมัครใจของผู้ปฏิบัติ สอดคล้องกับธวัชชัย ชัยจิรฉายากุล (2530 อ้างถึง
ในชูพงศ์ สุขรัตน์, 2546: 24) กล่าวว่า ความมีระเบียบวินัย หมายถึง การควบคุมตนเองให้กระทาการ
และปฏิบัติตนให้อยู่ในกรอบหรือทิศทางที่เหมาะสม กรมวิชาการ (2524 อ้างถึงในชูพงศ์ สุขรัตน์ ,
2546: 24) ให้ความหมายของความมีระเบียบวินัยว่า หมายถึง การควบคุมความประพฤติปฏิบัติ
ที่ถูกต้อง เหมาะสมกับจรรยา มารยาท ข้อบังคับ ข้อตกลง กฎหมาย และศีลธรรม
2) คุณลักษณะของผู้มีระเบียบวินัยในตนเอง
วีร ะพล สมชัย (2540: 28) สรุ ปว่ า บุ ค คลที ่ ม ี ร ะเบี ย บวิ นั ย ควรมี ล ั ก ษณะและ
พฤติกรรม ดังนี้ 1) มีความรับผิดชอบ 2) เชื่อมั่นในตนเอง 3) มีความรู้สึกรับผิดชอบ 4) ไม่กังวลใจ
5) มีความตั้งใจจริง 6) มีลักษณะความเป็นผู้น า 7) มีความซื่อสัตย์จริงใจ 8) มีเหตุผล 9) กล้าคิด
กล้าพูด กล้าท า 10) เคารพในสิทธิของผู ้อ ื่ น 11) ท าตามกฎเกณฑ์ของสัง คม 12) มีความอดทน
13) มีความเชื่อในอานาจภายในของตน และ 14) มีลักษณะเป็นผู้มุ่งอนาคต
3) คุณลักษณะและพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความเป็นระเบียบวินัย แบ่งตามประเภท
ของการรักษาระเบียบวินัยภายนอกและภายใน
1. การรักษาระเบียบวินัยภายนอก ได้แก่
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1.1 การรักษาระเบียบวินัยในการบริโภค ได้แก่ มีมารยาทในการรับประทาน
อาหาร ถูกหลักอนามัย และหลักการโภชนาการ
1.2 การรักษาระเบียบวินัยต่อตนเอง ได้แก่ การรักษาร่างกาย เสื้อผ้า ที่อยู่อาศัย
และเครื่องใช้ให้สะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย
1.3 การรักษาระเบียบวินัยต่อ สถานที่ ได้แก่ การรักษาความสะอาดและความ
เป็นระเบียบ ทั้งในส านักงาน วัด โรงเรียน สถานที่ราชการ และที่สาธารณะต่าง ๆ เช่น แม่น ้า
ลาคลอง ถนน รถโดยสาร สวนสาธารณะ ฯลฯ และประพฤติตามกฎและข้อบังคับของสถานที่นั้น ๆ
1.4 การรักษาระเบียบวินัยในการปกครอง ได้ แก่ การสร้างวินัยเพื่อถือเป็นหลัก
ปฏิบัติ มีการปกครองที่ดี มีจรรยา มีวินัย ปรับปรุงระเบียบให้มีมาตรฐานและถือปฏิบัติให้เป็น
แบบอย่างที่ดี
2. การรักษาระเบียบวินัยภายใน ได้แก่ การแต่งกายและการควบคุมท่วงที กิริยา
วาจา และใจให้หมดจดงดงาม ด้วยการเว้นชั่ว ประพฤติชอบทั้งต่อหน้าและลับหลัง ได้แก่ ระเบียบ
วินัยท่วงที ระเบียบวินัยกิริยา ระเบียบวินัยทางวาจา และระเบียบวินัยจิตใจ ดังนี้
2.1 ระเบียบวินัยท่วงที ได้แก่ การจัดท่าทาง ท่าทีให้เหมาะสมกับฐานะและ
ภูมิความรู้ ภูมิปัญญาของตน ไม่ให้ถูกดูหมิ่นหรือดูหมิ่นผู้อื่น และไม่ทะนงตน
2.2 ระเบียบวิ นั ย กิ ร ิ ย า ได้ แก่ การควบคุ ม อาการของร่ า งกายที ่ เคลื ่ อ นไหว
ให้ปรากฏแก่คนทั้งหลาย โดยควบคุมและปรับปรุงกิริยาให้งดงาม เป็นระเบียบ มีกิริยาดี สุภาพ
อ่อนโยน ประพฤติปฏิบัติให้เหมาะสมกับบุคคล โอกาส เวลา และสถานที่
2.3 ระเบียบวินัยทางวาจา ได้แก่ การพูดสมานไมตรี พูดไพเราะ พูดดี ไม่พูดเท็จ
ไม่พูดส่อเสียด ไม่พูดคาหยาบ และไม่พูดเพ้อเจ้อ
2.4 ระเบียบวินัยทางจิตใจ ได้แก่ การรู้จักควบคุมจิตใจและอารมณ์ ให้อยู่ใน
กรอบระเบียบที่ดีงาม
สรุปได้ว่า การเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมด้านระเบียบวินัยในโรงเรียน หมายถึง วิถี
ปฏิบัติที่เกิดจากสังคมการอยู่ร่วมกัน ก าหนดขึ้นเพื่อให้เด็กได้เรียนรู้ว่าสิ่งใดควรท า ไม่ควรท า
จาเป็นต้องฝึกพัฒนาทักษะและวุฒิภาวะด้านอารมณ์ เพื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีความเชื่อมั่นในตนเอง
สามารถควบคุมสติและอารมณ์ของตนตามสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสม เป็นพื้นฐานในการพัฒนา
ตนเอง ควบคุมตนเองภายในเงื่อนไขที่จะเลือกแสดงพฤติกรรมที่เหมาะสม และเป็นที่ยอมรับของผู้อื่น
ในสังคม ซึ่งส่งผลให้เด็กสามารถดารงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุขและมีคุณภาพชีวิตที่ดี สอดคล้อง
กับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ที่มีจุดมุ่งหมายพัฒนาผู้เรียนให้เกิด
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ เห็นคุณค่าของตนเอง มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัยในตนเอง
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มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีความคิดสร้างสรรค์ มีความรักประเทศชาติและท้องถิ่น มุ่งในสิ่งที่เป็น
ประโยชน์และสิ่งที่ดีงามให้แก่สังคม
3. โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรม
ราชินูปถัมภ์
3.1 ความเป็นมา
หลัก สูต รแกนกลางการศึ ก ษาขั ้ นพื ้ นฐาน พุ ท ธศั ก ราช 2551 ได้ พ ั ฒนาให้ เป็ นไปตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.
2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ซึ่งก าหนดให้การจัดการศึกษาตามหลักสูตร
ต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ทั้งทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้และ
คุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมแห่งความเป็นไทยในการดารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นได้
อย่างมีความสุข ตามความมุ่งหมายของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 (มาตรา 6)
ต้องยึดหลักการ “ผู้เรียนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และผู้เรียนสาคัญที่สุด ” (มาตรา 22)
เน้นความสาคัญทั้งความรู้ คุณธรรม กระบวนการเรียนรู้ และบูรณาการ (มาตรา 23) สถานศึกษาและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดกระบวนการเรียนรู้ (มาตรา 24) ที่จะสร้างคนให้เป็นคนดี มีปัญญา และมีความสุข
โดยที่ประเทศไทยกาลังเผชิญกับภาวะวิกฤติทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมที่ส่งผล
กระทบต่อประชาชนคนไทยอย่างรุนแรง เมื่อพิจารณาอย่างรอบด้านแล้ว หนทางที่จะผ่อนคลายลงได้
นั้น คนไทยทุกคนก็ควรหันหน้าเข้าหากัน ร่วมคิด ร่วมทา ร่วมแก้ปัญหา ทุกฝ่ายยอมลดเป้าหมายเพื่อ
พบกันครึ่งทาง เพื่อความอยู่รอด ปลอดภัย ความเจริญของประเทศอย่างต่อเนื่อง และยั่งยืน จะด้วย
วิธีใดก็ตามสิ่งสาคัญต้องอยู่บนรากฐานของคุณธรรมจริยธรรม
การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม จึงเป็นกิจกรรมที่สาคัญที่จะพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี คนเก่ง
และดารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ซึ่งจะต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของนักเรียนไปในทิศทางที่เหมาะสมของสังคม การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
ของนักเรียน ซึ่งโรงเรียนนับว่าเป็นสถาบันทางสังคมที่ทาหน้าที่เป็นองค์กรที่สาคั ญรองจากครอบครัว
มีโอกาสพัฒนาและปรับปรุงพฤติกรรมของเด็กได้ง่ายกว่าสถาบันอื่น ๆ โดยเฉพาะในการปลูกฝัง
คุณธรรมจริยธรรม โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จึงได้จัดทาโครงการนี้ขึ้น
3.2 วัตถุประสงค์
เพื่อให้นักเรียนเป็นผู้มีคุณธรรม ซึ่งเป็นคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ ได้แก่ 1) คุณลักษณะ
ด้านความขยัน 2) คุณลักษณะด้านความประหยัด 3) คุณลักษณะด้านความซื่อสัตย์ 4) คุณลักษณะ
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ด้านความมีวินัย 5) คุณลักษณะด้านความสะอาด 6) คุณลักษณะด้านความสุภาพ 7) คุณลักษณะด้าน
ความสามัคคี 8) คุณลักษณะด้านความมีน้าใจ
3.3 เป้าหมาย
เป้าหมายเชิงปริมาณ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 โรงเรียนสตรีมหาพฤฒาราม ใน
พระบรมราชินูปถัมภ์ จานวน 2,053 คน ได้รับการพัฒนาให้มีคุณธรรมจริยธรรม ตามแนวทางคุณธรรม
พื้นฐาน 8 ประการ และจัดกิจกรรมตามโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน จานวน 8 กิจกรรม
เป้าหมายเชิงคุณภาพ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 โรงเรียนสตรีมหาพฤฒาราม
ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ได้รับการพัฒนาให้มีคุณธรรมจริยธรรม ตามแนวทางคุณธรรมพื้นฐาน
8 ประการ และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องมีความพึงพอใจต่อการดาเนินการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของ
นักเรียน ในระดับมากที่สุด
3.4 วิธีดาเนินการ
การด าเนินงานตามโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนสตรีวัดมหา
พฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ มีขั้นตอนการดาเนินการ ดังนี้
1. วางแผนการดาเนินการตามโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียน
สตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์
2. ตรวจสอบสภาพ และปัญหาด้านคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน โดยใช้แบบประเมิน
ความพึงพอใจที่ผู้ประเมินพัฒนาขึ้น ทาการเก็บข้อมูลจากครูและนักเรียน
3. ศึกษารูปแบบ วิธีการดาเนินการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน จากเอกสาร
แหล่งความรู้ต่าง ๆ เพื่อนามาวางแผนการดาเนินการให้ดียิ่งขึ้น
4. ด าเนินการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน
ซึ ่ ง สอดคล้ อ งกั บ มาตรฐานการศึ ก ษาขั ้ น พื ้ น ฐานในมาตรฐานที ่ 1 ประกอบด้ ว ย กิ จ กรรมย่ อ ย
8 กิจกรรม ดังนี้
4.1 กิจกรรมขยัน หมั่นเพียร อดทนเรียนรู้
4.2 กิจกรรมอดออมสู้ รู้จักใช้ เติมคุณค่า
4.3 กิจกรรมซื่อสัตย์ เอาใจใส่ แบ่งกันใช้
4.4 กิจกรรมสร้างวินัย ให้ตนเอง คนรอบตัว
4.5 กิจกรรมรู้กาลเทศะ สุภาพ นอบน้อม
4.6 กิจกรรมรักสิ่งแวดล้อม รักความสะอาด ทั้งกายใจ
4.7 กิจกรรมรักสามัคคี มีเหตุผล ยอมรับกัน
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4.8 กิจกรรมการแบ่งปัน ล้าเลอค่า พาสุขใจ
การดาเนินงานตามโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม
ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ในปีการศึกษา 2561 เป็นการดาเนินการบูรณาการ กับกิจกรรมหน้าเสาธง
และวิถีประจาวัน จากนั้นมีการบูรณาการไปสู่กระบวนการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ งานแนะ
แนว งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และผ่านกระบวนการด าเนินการ ตามโครงการ โครงงาน รวมทั้ง
กิจกรรมของระดับทั้ง 6 ระดับ ตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เป็นวิถีแห่งการใช้
ชีวิตในโรงเรียน เน้นการเรียนรู้อย่างมีสติเป็นฐาน อาทิ โครงการปฐมนิเทศนักเรียน โครงการพัฒนา
ระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น โครงการส่งเสริมนักเรียนสู่ความเป็นเลิศ โครงการห้องเรียน
พิเศษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ กิจกรรมระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 6 โครงการธนาคารโรงเรียน กิจกรรมใส่บาตรเติมบุญ โครงการโรงเรียนคุณธรรม “54 ห้องเรียน
54 โครงงาน” โครงการอาชีพอิสระเพื่อหารายได้ระหว่างเรียน กิจกรรมของหายได้คืน โครงการ
เสริมสร้างวินัยเชิงบวก โครงการส่งเสริม ประชาธิปไตยในโรงเรียน โครงการเลือกตั้งคณะกรรมการ
สภานักเรียน โครงการประกวดมารยาทไทย กิจกรรมค่ายเนตรนารี ยุวกาชาดระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้น กิจกรรมค่ายคุณธรรมและทัศนศึกษาของระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โครงการแสดงตน
เป็นพุทธมามกะ โครงการ “พลังจิตพิชิตความส าเร็จ” โครงการ “มินิธุดงค์” นักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 กิจกรรมไหว้ครูประจ าปีการศึ กษา 2561โครงการไหว้ครูนาฏดุริยางคศิลป์ไทย
โครงการศึกษาดูงานสิ่งแวดล้อม กิจกรรม มพ. เรียนรู้ ร่วมใจ ลดใช้พลังงาน โครงการอนุรักษ์พลังงาน
และสิ่งแวดล้อม กิจกรรม Big Cleaning Day โครงการหล่อเทียนจ าน าพรรษา โครงการแห่เทียน
โครงการอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมไทย โครงการจิตอาสาพยาบาล โครงการจิตอาสาจราจร โครงการ
จิตอาสาทั้ง 6 ระดับ โครงการโรงเรียนพี่โรงเรียนน้อง โครงการ Many Volunteers หลากหลาย จิต
อาสา และโครงการคอนเสิร์ตการกุศลซึ่งเป็นการรวบรวมความรู้ ความคิด และพลังการทางานเป็นทีม
ทั้งหมดทาโครงการนี้สะท้อนกิจกรรมทั้ง 8 กิจกรรม มีการสะท้อนผลเกี่ยวกับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
ของนักเรียนทั้งที่เป็นจุดเด่น และจุดที่ควรพัฒนาให้ดียิ่ง ๆ ขึ้น โดยมีกิจกรรมและการดาเนินการดังนี้
1. การวางแผน (Plan)
1.1 ประชุมปรึกษาหารือ รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับสภาพปัจจุบัน ปัญหา และแนวทาง
การแก้ไขปัญหา เกี่ยวกับการมีคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน
1.2 ส ารวจความพร้อมด้านทรัพยากรที่ต้องการในการด าเนินการ ตามโครงการ
ทั้งด้านอาคารสถานที่ บุคลากร งบประมาณ รวมถึงระยะเวลาการดาเนินการ
1.3 ครู คณะกรรมการสถานศึก ษาขั ้นพื้ นฐาน และผู้ปกครองนั ก เรีย น เข้าร่ ว ม
ประชุมกาหนดแนวทางในการวางแผนประเมินโครงการ
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2. การลงมือปฏิบัติ (Do)
การดาเนินการตามโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนสตรีวัด
มหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ได้แบ่งการดาเนินการออกเป็น 3 ระยะ คือ
ระยะที่ 1 การดาเนินการเพื่อให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับโครงการ มีความรู้ ความ
เข้าใจถึงการดาเนินงานที่สอดคล้องและตรงกัน ผู้ประเมินจึงมีกระบวนการดาเนินการ ดังนี้
1. ประชุ ม เตรี ย มแผนก่ อ นด าเนิ น การโครงการ ชี ้ แ จงผู ้ ท ี ่ เ กี ่ ย วข้ อง
ประกอบด้วย ครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้ปกครองนักเรียน เพื่อให้มีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับบริบท ปัจจัย กระบวนการ และผลผลิต
2. ประเมิ น ผลความรู ้ ค วามเข้ า ใจของครู คณะกรรมการสถานศึ ก ษา
ขั้นพื้นฐาน และผู้ปกครองนักเรียน หลังจากดาเนินการ
ระยะที ่ 2 ด าเนิ น การตามโครงการพั ฒ นาคุ ณ ธรรมจริ ย ธรรมของนั ก เรี ย น
โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ โดยมีกิจกรรมย่อย 8 กิจกรรม ดังนี้
1. กิจกรรมขยัน หมั่นเพียร อดทนเรียนรู้ หมายถึง กิจกรรมที่ดาเนินการขึ้น
เพื่อพัฒนานักเรียนให้เป็นผู้ที่มีความตั้งใจ ใฝ่รู้ พากเพียร ทาหน้าที่ตนอย่างต่อเนื่องสม่าเสมอ อดทน
ขยัน อย่างมีสติ รอบคอบ แก้ปัญหาจนสาเร็จด้วยปัญญาและมีวิจารณญาณ
2. กิจกรรมอดออมสู้ รู้จักใช้ เติมคุณค่า หมายถึง กิจกรรมที่ดาเนินการขึ้น
เพื่อพัฒนานักเรียนให้เป็นผู้ที่ใช้จ่ายอย่างฉลาด ตามความจ าเป็น เหมาะสม สู้ชีวิต ไม่ฟุ่มเฟือย
ทะนุถนอมของใช้ให้ใช้ได้นานที่สุดและเกิดประโยชน์สูงสุด
3. กิจกรรมซื่อสัตย์ เอาใจใส่ แบ่งกันใช้ หมายถึง กิจ กรรมที่ดาเนินการขึ้น
เพื่อพัฒนานักเรียนให้เป็นผู้ประพฤติตนให้เหมาะสม ทั้งทางกาย วาจา ใจ ทั้งเอาใจใส่ต่อตนเองและ
คนรอบข้าง อย่างตรงไปตรงมา รักษาทรัพย์และแบ่งปันช่วยเหลือผู้อื่นตามโอกาส
4. กิจกรรมสร้างวินัย ให้ตนเอง คนรอบตัว หมายถึง กิจกรรมที่ดาเนินการขึ้น
เพื่อพัฒนานักเรียนให้เป็นผู้มีวินัยต่อตนเอง ครอบครัว โรงเรียน และสังคม รวมถึงชุมชน มีความ
รับผิดชอบ และมานะพยายาม
5. กิจกรรมรู้กาลเทศะ สุภาพ นอบน้อม หมายถึง กิจกรรมที่ดาเนินการขึ้น
เพื่อพัฒนานักเรียนให้เป็นผู้ที่มีความสุภาพอ่อนน้อมถ่อมตน รู้กาลเทศะ ไม่ ก้าวร้าว ไม่ใช้วาจารุนแรง
วางอานาจข่มขู่ผู้อื่นทั้งโดยวาจาและท่าทาง เป็นผู้ที่มีมารยาท วางตนเหมาะสมตามวัฒนธรรมไทย
6. กิจกรรมรักสิ่งแวดล้อม รักความสะอาด ทั้งกายใจ หมายถึง กิจกรรมที่
ดาเนินการขึ้นเพื่อพัฒนานักเรียนให้เป็นผู้ที่มีสติและสมาธิเป็นฐานการดาเนินชีวิต จิตผ่องใส รักษา
สิ่งแวดล้อมและรักความสะอาด

47
7. กิจกรรมรักสามัคคี มีเหตุผล ยอมรับกัน หมายถึง กิจกรรมที่ดาเนินการขึ้น
เพื่อพัฒนานักเรียนให้รักการทางานเป็นกลุ่ม มีความรักใคร่ กลมเกลียว ปรองดอง ร่วมใจปฏิบัติงาน
ให้บรรลุผลตามที่ต้องการ เกิดงานอย่างสร้างสรรค์ ปราศจากการทะเลาะวิวาท ไม่เอารัดเอาเปรียบ
กัน เป็นการยอมรับความมีเหตุผล ยอมรับความแตกต่างซึ่งกันและกัน ทางความคิด ความหลากหลาย
ในเรื่องเชื้อชาติและศาสนา
8. กิจกรรมการแบ่งปัน ล้าเลอค่า พาสุขใจ หมายถึง กิจกรรมที่ดาเนินการขึ้น
เพื่อพัฒนานักเรียนให้เป็นผู้ที่มีความจริงใจที่ไม่เห็นแก่ตัวเองหรือเรื่องของตัวเอง เห็นอกเห็นใจเห็น
คุณค่าในเพื่อนมนุษย์ มีความเอื้ออาทร เอาใจใส่ ให้ความสนใจในความต้องการ ความจาเป็น ความ
ทุกข์สุขของผู้อื่น และพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลกันและกัน
ระยะที่ 3 ด าเนินการบูรณาการคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการของนักเรียน โดย
การจัดกิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรมระดับค่ายมินิธุดงค์ หลังจากที่นักเรียนได้รับการพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมทั้ง 8 ประการแล้ว
3. การประเมินผล (Check)
การดาเนินการตามโครงการ มีการประเมินผลการดาเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้
การดาเนินการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุตามวัตถุประสงค์ ที่กาหนดไว้ ซึ่งการประเมินผลการ
ด าเนินการจะประเมินทั้งก่อนด าเนินการ ในระหว่างด าเนินการตามกิจกรรมแต่ละกิจกรรม และ
ประเมินหลังจากดาเนินการแล้วเสร็จทุกกิจกรรม
4. การสะท้อนผลการดาเนินการ (Action)
4.1 ประชุมร่วมกันพิจารณาผลการดาเนินการ
4.2 หาข้อสรุปของการดาเนินการและหาแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาต่อไป
4.3 เผยแพร่ผลการดาเนินการ
การดาเนินงานโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรม
ราชินูปถัมภ์ ในแต่ละกิจกรรมได้ดาเนินการโดยใช้วงจร PDCA ของเดมมิ่ง ซึ่งประกอบด้วย ขั้นสร้างความเข้าใจ (P)
ขั้นใฝ่เรียนใฝ่รู้ (D) ขั้นเชิดชูผลงาน (C) ขั้นช่วยกันสานต่อ (A) และพบว่า นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม ทั้ง 8 ประการ
เพิ่มขึ้น สอดคล้องกับ พันธกิจของโรงเรียน ครู นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียน และชุมชน มีความพึงพอใจต่อการ
ดาเนินโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์
โดยมีการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน ซึ่งสอดคล้อง
กับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานในมาตรฐานที่ 1 ดังปรากฏในตารางที่ 3
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ตารางที่ 3 กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน
คุณลักษณะของนักเรียน
กิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะ
1. มีความขยัน
1. กิจกรรมขยัน หมั่นเพียร อดทนเรียนรู้
2. มีความประหยัด
2. กิจกรรมอดออมสู้ รู้จักใช้ เติมคุณค่า
3. มีความซื่อสัตย์
3. กิจกรรมซื่อสัตย์ เอาใจใส่ แบ่งกันใช้
4. ความมีวินัย
4. กิจกรรมสร้างวินัย ให้ตนเอง คนรอบตัว
5. มีความสุภาพ
5. กิจกรรมรู้กาลเทศะ สุภาพ นอบน้อม
6. มีความสะอาด
6. กิจกรรมรักสิ่งแวดล้อม รักความสะอาด ทั้งกายใจ
7. มีความสามัคคี
7. กิจกรรมรักสามัคคี มีเหตุผล ยอมรับกัน
8. ความมีน้าใจ
8. กิจกรรมการแบ่งปัน ล้าเลอค่า พาสุขใจ

หมายเหตุ

3.5 ระยะเวลาดาเนินงาน
โครงการนี้ด าเนินการตั้งแต่วันที่ 16 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ถึงวันที่ 31 เดือน
มีนาคม พ.ศ. 2562 (ปีการศึกษา 2561) โดยกาหนดการประเมินเป็น 3 ระยะ ได้แก่ 1) การประเมิน
ก่อนดาเนินโครงการ ประกอบด้วย การประเมินด้านบริบทและด้านปัจจัย 2) การประเมินระหว่าง
ดาเนินโครงการ คือ การประเมินด้านกระบวนการ และ 3) การประเมินหลังดาเนินโครงการ คือ การ
ประเมินผลผลิตของโครงการ
3.6 ประโยชน์ทคี่ าดว่าจะได้รับ
3.6.1 นักเรียนได้รับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมดียิ่งขึ้น
3.6.2 ผู้ท ี่มีส ่ว นเกี ่ ย วข้ อ งมีค วามตระหนั กและเห็ นความส าคั ญ ของการพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนมากยิ่งขึ้น
3.6.3 ครู ผ ู ้ ส อนสามารถน าแนวทางการพั ฒ นาคุ ณ ธรรมจริ ย ธรรมนั ก เรี ย น
ไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
3.6.4 ผลสั ม ฤทธิ ์ ท างการเรี ย นของนั ก เรี ย นโรงเรี ย นสตรี ว ั ด มหาพฤฒาราม
ในพระบรมราชินูปถัมภ์ สูงขึ้น
3.6.5 บุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้องมีความพึงพอใจ
4. แนวคิดเกี่ยวกับการประเมินโครงการ
การประเมินโครงการเป็นขั้นตอนที่มีความสาคัญอย่างหนึ่งในการดาเนินโครงการผู้ประเมิน
ได้ศึกษาหลักการ แนวคิด หลักการและองค์ประกอบของการประเมินโครงการ จากเอกสาร บทความ
ตารา และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อรวบรวมข้อมูลที่เป็นประโยชน์มาใช้ โดยจาแนกเป็นหัวข้อที่สาคัญ ดังนี้
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4.1 ความหมายของการประเมินโครงการ
จากการศึกษาความหมายของการประเมินโครงการ พบว่า มีนักการศึกษาได้ให้ความหมาย
ของการประเมินโครงการไว้อย่างหลากหลาย ดังนี้
กรวีร์ ศรีกิจการ (2543: 16) กล่าวว่า การประเมินโครงการ หมายถึง การประยุกต์ระเบียบ
วิ ธ ี ว ิ จ ัยทางสังคม เพื่อตัดสินและพั ฒนาโครงการด้ านการวางแผนและติ ดตามประสิ ทธิ ภาพและ
ประสิทธิผลของโครงการทางสังคม รวมทั้งการศึกษาถึงความเปลี่ยนแปลงจากการน านโยบายและ
แผนงานโครงการนาไปปฏิบัติ
เยาวดี รางชัยกุ ล วิบู ลย์ ศรี (2546: 25) และกั มพล ผลพฤกษา (2545: 26) ระบุ ว่ า
การประเมินโครงการ หมายถึง กระบวนการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลอย่างเป็นระบบ เพื่อ
พิจารณาโครงการนั้นบรรลุวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้หรือไม่และมีประสิทธิภาพเพียงใด
สุวิมล ติรกานนท์ (2543: 2) อธิบายว่า การประเมินโครงการ หมายถึง กระบวนการ
ที่เกิดขึ้นในทุกขั้นตอนของการด าเนินงาน เพื่อให้ได้สารสนเทศที่สามารถน ามาใช้ในการพิจารณา
การดาเนินงานได้อย่างทันท่วงที ซึ่งการประเมินโครงการมีลักษณะสาคัญ ดังนี้
1) เป็ น ความพยายามประยุ ก ต์ ว ิ ธ ี ว ิ จ ั ย ทางสั ง คมศาสตร์ แ ละพฤติ ก รรมศาสตร์
ด้วยกระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูล
2) มีการนาข้อมูลมาวิเคราะห์
3) มีการนาข้อมูลให้ผู้บริหารพิจารณาหาหนทางเพื่อตัดสินใจ
4) ได้นาข้อมูลสารสนเทศ มาปรับปรุงการดาเนินงาน ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
อรทั ย ศั ก ดิ ์ ส ู ง (2552: 11) ได้ ใ ห้ ค วามหมายของการประเมิ น โครงการว่ า เป็ น
กระบวนการที่ก่อให้เกิดสารนิเทศในการปรับปรุงโครงการ และสารสนเทศในการตัดสินผลสัมฤทธิ์ของ
โครงการ การจัดการประเมินโครงการ เพื่อให้ทราบว่าโครงการนั้นบรรลุผลตามเป้าหมายที่กาหนดไว้
เพียงใด มีปัญหาอุปสรรคอย่างไรจะได้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงโครงการ ซึ่งมัตติยากร กลมพันธ์
(2551: 30) ได้ให้ความหมายของการประเมินโครงการว่า เป็นกระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูลและ
วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับโครงการอย่างเป็นระบบ เพื่อให้ได้สารสนเทศที่เป็นประโยชน์ในการ
ตัดสินแนวทางเลือกต่าง ๆ เกี่ยวกับอนาคต ว่าจะปรับปรุงโครงการ ด าเนินการต่อไปหรือ ยกเลิก
โครงการนั้นเสีย
สมหวัง พิธ ิยานุว ัฒน์ (2551: 152) ได้ ก ล่ าวถึง ความหมายของการประเมิ นว่าเป็น
กระบวนการเพื ่ อ ให้ ไ ด้ ม าซึ ่ ง สารสนเทศเกี ่ ย วกั บ ความก้ า วหน้ า ของโครงการและความส าเร็ จ
ของโครงการอันเป็นเครื่องบ่งชี้ถึงคุณค่าของโครงการ คือ เป็นเครื่องแสดงว่าโครงการดาเนินไปแล้ว
ได้ผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการมากน้อยเพียงใด ตลอดจนในอนาคตควรจะดาเนินการอย่างไร

50
ซึ ่ ง เป็นการพิจ ารณาคุณ ค่า โดยใช้ผ ลงานในอดี ต และพิ จ ารณาศั ก ยภาพและทางเลื อ กของการ
ดาเนินงานในอนาคตต่อ ๆ ไป
พิสณุ ฟองศรี (2550: 68) กล่าวว่า การประเมินเป็นกระบวนการตัดสินคุณค่าของ
โครงการในระยะหนึ่งระยะใดหรือทุกระยะ โดยนาสารสนเทศจากการวัดมาเปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่
ก าหนดไว้ เพื่อตัดสินใจจัดท าโครงการทดลองหรือน าร่อง ปรับเปลี่ยน ระงับ ปรับปรุง ขยายผล
หรือยกเลิกโครงการ
อนุวัติ คูณแก้ว และคณะ (2550: 14) ได้สรุปความหมายของการประเมินโครงการว่า
เป็น การพิสูจน์ว่าโครงการนั้นได้ผลผลิต (Output) และผลลัพธ์ (Outcome) ตามที่คาดหมายหรือไม่
มากน้อยเพียงใด มีปัญหาอุปสรรคในเรื่องใดบ้าง
สรุปได้ว่า การประเมินโครงการ คือ กระบวนการศึกษาและจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ และมี
วิธีการได้มาซึ่งข้อมูลและหลักเกณฑ์ที่เชื่อถือได้ โดยการน าข้อมูลสารสนเทศมาใช้ในการตัดสินใจ
เกี่ยวกับการปรับปรุงแนวทางการดาเนินโครงการให้เหมาะสม เพื่อให้โครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์
และเกิดประสิทธิภาพ นาไปพัฒนางานต่อไป เป็นการรับรองคุณค่าและประโยชน์ของโครงการดังกล่าว
และการประเมินมี 3 ระยะ คือก่อนเริ่มโครงการ ระหว่างดาเนินโครงการ หรือเมื่อสิ้นสุดโครงการ
4.2 ความมุ่งหมายและความสาคัญของการประเมินโครงการ
การประเมินโครงการอย่างมีระบบ ย่อมจะมีส่วนช่วยให้ผู้บริหารโครงการตระหนัก
ถึงคุณภาพของแผนและโครงการที่กาหนดขึ้นไว้ว่าสามารถสนองตอบความต้องการของสังคมหรือ
สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ม ากน้อ ยเพี ยงใด และช่ ว ยให้ ผ ู้ บริ หารสามารถตั ดสิ นใจในการ
ดาเนินการ ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงโครงการให้มีความถูกต้องเหมาะสม ส่งผลให้โครงการนั้นดาเนินงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุถึงเป้าประสงค์ที่ก าหนดไว้ทุกประการ การประเมินโครงการ มีความ
มุ่งหมายและมีความสาคัญตามความคิดเห็นของนักวิชาการ ดังนี้
Alan B. Knox (อ้ า งถึ ง ใน ประชุ ม รอดประเสริ ฐ , 2549: 74) กล่ า วว่ า การ
ประเมินผลโครงการมีความมุ่งหมายตามเหตุผลดังต่อไปนี้
1. เพื่อพิจารณาถึงคุณค่าและการคาดคะเนคุณประโยชน์ของโครงการ
2. เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารโครงการ
3. เพื่อเป็นการตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไขการดาเนินโครงการ
4. เพื่อเป็นการวิเคราะห์ข้อดีหรือข้อจ ากัดของโครงการเพื่อการตัดสินใจ
ในการสนับสนุนโครงการ
5. เพื่อการตรวจสอบว่าการดาเนินโครงการบรรลุถึงเป้าหมายมากน้อยเพียงใด
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การประเมินโครงการมีความส าคัญยิ่งต่อการด าเนิน โครงการในการปฏิบัติงาน
โครงการไม่ว่าจะโดยหน่วยงานเอกชนหรือรัฐบาล ย่อมต้องประกอบด้วยขั้นตอนส าคัญ 3 ขั้นตอน
ด้วยกันคือ 1) การวางแผน 2) การปฏิบัติตามแผน และ3) การประเมินผลโครงการ ซึ่งอาจจะแสดงได้
ตามภาพประกอบ 2

การวางแผน

การประเมินโครงการ

การปฏิบัติตามแผน

ภาพประกอบ 2 ความสัมพันธ์ของขั้นตอนการปฏิบัติงาน
การประเมินผลโครงการเป็นขั้นตอนที่ 3 นับได้ว่าเป็นกระบวนการที่ขาดไม่ได้ใน
การบริหารโครงการ เพราะเป็นแหล่งที่มาของข้อมูลที่จะสะท้อนให้เห็นว่าเป้าหมายของโครงการนั้น
ได้บรรลุไปได้มากน้อยเพียงใด เพื่อจะได้มีการปรับปรุงแก้ไขให้การดาเนินงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
สมหวัง พิธิยานุวัฒน์ (2540: 136) ได้กล่าวไว้ว่า การบริหารโครงการด้านต่าง ๆ
ไม่ว่าจะเป็นโครงการด้านเศรษฐกิจ สังคม หรือการเมือง การปกครองก็ตาม จะบังเกิดผลอย่างมี
ประสิทธิภาพสูงสุด จาเป็นต้องอาศัยการประเมินโครงการที่เป็นระบบ กล่าวคือ ผลจากการประเมิน
โครงการจะทาให้ผู้บริหารโครงการได้ทราบจุดเด่นและจุดด้อยของโครงการเพื่อดาเนินการแก้ไขได้
ทันท่วงที และในฐานะที่เป็นผู้บริหาร รับผิดชอบโครงการ เมื่อได้ดาเนินการไปแล้วย่อมต้องการทราบ
ว่า โครงการนั้นได้บรรลุเป้าหมายหรือไม่เพียงใด คุ้มกับทุนและแรงงานที่ลงทุนไปหรือไม่ คาตอบของ
คาถามเหล่านี้ก็จะได้จากการประเมินโครงการ การประเมินโครงการจะต้องดาเนินการอย่างมีระบบ
และมีความเป็นปรนัย ผลประเมินจึงจะเป็นประโยชน์คุ้มค่าและเป็นที่ ยอมรับ โดยสรุป การประเมิน
โครงการ ย่อมนาไปสู่การตัดสินใจเกี่ยวกับการปรับปรุงส่วนประกอบของโครงการ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การจัดดาเนินการโครงการในแง่มุมต่าง ๆ อย่างทันท่วงทีในขณะที่โครงการนั้นกาลังดาเนินอยู่ ซึ่งย่อม
นาไปสู่ผลสาเร็จของโครงการในที่สุด
จากความสาคัญและความมุ่งหมายของการประเมินโครงการที่ได้กล่าวมาแล้ว
สามารถกล่าวเป็นข้อสรุปถึงความสาคัญและคุณประโยชน์ของการประเมินได้ดังนี้
1. การประเมิ น ช่ ว ยท าให้ ก ารก าหนดวั ต ถุ ป ระสงค์ แ ละมาตรฐานของ
การดาเนินงานที่มีความชัดเจนขึ้น กล่าวคือ ก่อนที่โครงการจะได้รับการสนับสนุนให้นาไปใช้ย่อมจะ
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ได้รับการตรวจสอบจากผู้บริหารและผู้ประเมิน ส่วนใดที่ไม่ชัดเจน เช่น วัตถุประสงค์หรือมาตรฐานใน
การดาเนินงาน หากขาดความแน่นอนแจ่มชัด จะต้องได้รับการปรับปรุงแก้ไขให้มีความถูกต้องชัดเจน
เสียก่อน ฉะนั้นจึงกล่าวได้ว่าการประเมินโครงการมีส่วนช่วยทาให้โครงการชัดเจนและสามารถที่จะ
นาไปปฏิบัติอย่างได้ผล มากกว่าโครงการที่ไม่ได้รับการประเมิน
2. การประเมินโครงการช่ว ยให้การใช้ทรัพ ยากรเป็ นไปอย่างคุ้ มค่าหรือ เกิ ด
ประโยชน์เต็มที่ ทั้งนี้เพราะการประเมินโครงการจะต้องวิเคราะห์ข้อมูลทุกส่วนของโครงการ ข้อมูลใด
หรื อ ปัจ จัยใดที่เป็นปัญหาจะได้รับการปรั บปรุ ง แก้ ไ ขเพื ่ อ ให้ ส ามารถปฏิ บั ต ิ งาน หรื อ ใช้ ใ นการ
ปฏิบัติงานอย่างเหมาะสมคุ้มค่า ทรัพยากรทุกชนิดจะได้รับการจัดสรรให้อยู่ในจานวนหรือปริมาณที่
เหมาะสมเพียงพอแก่การดาเนินงาน ทรัพยากรที่ ไม่จาเป็นหรือมีมากเกินไปจะได้รับการตัดทอน และ
ทรัพยากรใดที่ขาดก็จะได้รับการจัดหาเพิ่มเติม ฉะนั้นการประเมินโครงการจึงมีส่วนที่ทาให้การใช้
ทรัพยากรของโครงการเป็นไปอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ
3. การประเมินโครงการช่ว ยให้ แผนงานบรรลุ เป้ า ประสงค์ ดั ง ที ่ ไ ด้ กล่ าวว่า
โครงการเป็นส่วนหนึ่งของแผน ดังนั้นเมื่อโครงการได้รับการตรวจสอบวิเคราะห์ปรับปรุงแก้ไขให้
ดาเนินการไปด้วยดี ย่อมจะทาให้แผนงานดาเนินไปด้วยดีและบรรลุถึงวัตถุประสงค์ที่ได้กาหนดไว้
หากโครงการใดโครงการหนึ่งมีปัญหาในการปฏิบัติย่อมกระทบกระเทือนต่อแผนงานโดยส่วนรวม
ฉะนั้นจึงอาจกล่าวได้เช่นเดียวกันว่า หากการประเมินโครงการมีส่วนช่วยให้โครงการดาเนินไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ ย่อมหมายถึงการประเมินโครงการมีส่วนช่วยให้แผนงานบรรลุถึงวัตถุประสงค์และ
ดาเนินงานได้ด้วยดีเช่นเดียวกัน
4. การประเมินโครงการมีส่วนช่วยในการแก้ปัญหาอันเกิดจากผลกระทบ (Impact)
ของโครงการและทาให้โครงการมีข้อที่ทาให้เกิดความเสียหายลดน้อยลง ดังตัวอย่างโครงการเขื่อนน้า
โจนซึ่งในการสร้างถนนเพื่อไปสู่สถานที่สร้างเขื่อนนั้นต้องผ่านป่าไม้ธรรมชาติ ทาให้เกิดการลักลอบตัด
ไม้ท าลายป่าและสัตว์ป่าหลายชนิดอาจต้องสูญพันธุ์ การประเมินโครงการจะช่วยให้เกิดโครงการ
ป้องกันรักษาป่าและโครงการอนุรักษ์และอพยพสัตว์ป่าขึ้ นเพื่อการแก้ปัญหา เป็นต้น ด้วยตัวอย่าง
และเหตุผลดังกล่าวจึงถือได้ว่าการประเมินโครงการมีส่วนช่วยในการแก้ปัญหาได้
5. การประเมินโครงการมีส่วนช่วยอย่างส าคัญในการควบคุมคุณภาพของงาน
ดังที่ได้กล่าวแล้วว่า การประเมินโครงการเป็นการตรวจสอบและควบคุมชนิด หนึ่ง ซึ่งด าเนินงาน
อย่างมีระบบและมีความเป็นวิทยาศาสตร์อย่างมาก ทุกส่วนของโครงการและปัจจัยทุกชนิดจะได้รับ
การวิเคราะห์อย่างละเอียด กล่าวคือ ทั้งข้อมูลนาเข้า (Input) กระบวนการ (Process) และผลงาน
(Output) จะได้รับการตรวจสอบประเมินผลทุกขั้นตอน ส่วนใดที่มีปัญหาหรือไม่มีคุณภาพจะได้รับ
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การพิจารณาย้อนกลับ (Feedback) เพื่อให้มีการดาเนินงานใหม่จนกว่าจะเป็นไปตามมาตรฐานหรือ
เป้าหมายที่ต้องการ ดังนั้นจึงถือได้ว่าการประเมินผลเป็นการควบคุมคุณภาพของโครงการ
6. การประเมิ น โครงการมี ส ่ ว นในการสร้ า งขวั ญ ก าลั ง ใจให้ ผ ู ้ ป ฏิ บ ั ต ิ ง าน
ตามโครงการ เพราะการประเมินโครงการมิใช่การควบคุมบังคับบัญชาหรือสั่งการ แต่เป็นการศึกษา
วิเคราะห์เพื่อปรับปรุงแก้ไขและเสนอแนะวิธีการใหม่ ๆ เพื่อปฏิบัติงานในโครงการ อันย่อมจะนามาซึ่ง
ผลงานที่ดี เป็นที่ยอมรับของผู้เกี่ยวข้องทั้งปวง โดยลักษณะเช่นนี้ย่อมทาให้ผู้ปฏิบัติมีกาลังใจ มีความ
พึงพอใจและมีความตั้งใจกระตือรือร้นที่จะปฏิบัติงานต่อไปและมากขึ้น ฉะนั้นจึงกล่าวได้ว่าการ
ประเมินโครงการมีส่วนสาคัญอย่างยิ่งในการสร้างขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติงาน
7. การประเมิ นโครงการช่ วยในการตั ดสิ นใจในการบริ หารโครงการ กล่ าวคื อ
การประเมินโครงการจะท าให้ผู้บริหารได้ทราบถึงอุปสรรค ปัญหา ข้อดี ข้อเสีย ความเป็นไปได้
และแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขการด าเนินโครงการ โดยข้อมูลดังกล่าวจะช่วยท าให้ผู้บริหาร
ตัดสินใจว่าจะด าเนินโครงการนั้นต่อไป หรือยุติโครงการนั้นเสีย นอกจากนั้นผลของการประเมิน
โครงการอาจเป็นข้อมูลอย่างสาคัญในการวางแผนหรือกาหนดนโยบายของผู้บริหารและฝ่ายการเมือง
สรุปได้ว่า การประเมินโครงการมีจุดมุ่งหมายที่สาคัญ คือ ช่วยตรวจสอบความสาเร็จ
ของงาน ช่วยให้เห็นและทราบว่าจุดประสงค์หรือการด าเนินการนั้นเหมาะสม บรรลุวัตถุประสงค์
เพียงใด ซึ่งเป็นการตรวจสอบผลสัมฤทธิ์ และประสิทธิภาพของโครงการ เป็นการลดความสูญเปล่าใน
การใช้ทรัพยากร ทาให้เกิดขวัญกาลังใจแก่ผู้ปฏิบัติ ทาให้ได้ข้อมูลสารสนเทศในแง่มุม ต่าง ๆ จากผล
การประเมิน และใช้เป็นแนวทางในการก าหนดวิธีการและปรับปรุง และพัฒนาโครงการ รวมถึง
การตัดสินใจที่จะดาเนินการโครงการในอนาคตต่อไป
4.3 ประเภทของการประเมินโครงการ
สมหวัง พิธิยานุวัฒน์ (2540: 108) ได้จ าแนกประเภทของการประเมินโครงการ
บริการสังคมโดยทั่วไปออกเป็น 4 ประเภท ดังนี้
1. การประเมินความต้องการที่จาเป็น
แนวคิดของการประเมินความต้องการที่จาเป็น (Need Assessment) ได้เริ่มต้น
ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา ในช่วงกลางทศวรรษที่ 1960 โดยโครงการต่าง ๆ เหล่านั้น มักถูกเรียกร้องให้
มีการระบุวิธีการวัดและประเมินความต้องการของโครงการไว้ในเป้าหมายด้วย ทั้งนี้เพื่อประสิทธิภาพ
ของการวางแผนโครงการ ซึ่งต่อมาได้กลายเป็นเกณฑ์พื้นฐานสาหรับการพิจารณาอนุมัติเพื่อให้การ
สนับสนุนโครงการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการต่าง ๆ ทางการศึกษา เช่น โครงการที่เกี่ยวกับการ
ส่งเสริมวิชาการ โครงการพัฒนาจิตใจและอารมณ์ ของเด็ก นัก เรีย น และโครงการฝึกอบรมทาง
อาชีวศึกษา เป็นต้น โครงการทั้งหลายเหล่านี้ต่างก็ได้ทาการประเมินความต้องการที่จาเป็นเพื่อนาไปสู่
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การปฏิบัติและเพื่อใช้ประโยชน์จากผลการประเมินให้กว้างขวางมากยิ่งขึ้น ทั้งในระดับท้องถิ่น
ระดับภาค และระดับชาติ
หลังจากช่วงปลายปี ค.ศ. 1970 ได้มีการเน้นในเรื่องของการวางแผนโครงการ
และการประเมิน เพื่อให้เป็นไปตามขั้นตอนที่ต้องจัดดาเนินการร่วมกันอย่างใกล้ชิด และในช่วงนี้ได้มี
วารสารที่ชื่อว่า Evaluation and Program Planning ซึ่งเน้นหนักการประเมินโครงการด้านสุขภาพ
อนามัยก็ได้เน้นเกี่ยวกับหลักการและแนวปฏิบัติในการให้การสนับสนุนในเรื่องดังกล่าว รวมทั้ง
การเปลี่ยนแปลงแผนของโครงการด้วย
ในการวัดและประเมิ นความต้ องการที่ จ าเป็นนั้ น ก่อนด าเนินโครงการใด ๆ
ก็จะต้องมีการวางแผนของโครงการนั้น ๆ ไว้ล่วงหน้าอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้สามารถตอบคาถาม
ต่าง ๆ ได้ตรงตามความต้องการที่แท้จริง ในปัจจุบันนักประเมินได้ให้ความสนใจเกี่ยวกับการวางแผน
เพื ่ อ การประเมิน และเชื่อ ว่า การวางแผนโครงการจ าเป็ นต้ อ งจั ด ให้ เป็ นส่ ว นหนึ ่ ง ของกระบวน
การประเมิน โดยให้การวางแผนโครงการเป็ นขั้นตอนหนึ่งของการประเมินโครงการนั้น ๆ ก่อนนา
โครงการไปสู่ขั้นปฏิบัติ ทาให้นักวางแผนที่ดีต้องมีข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับความต้องการที่จาเป็น
อย่างถูกต้อง โดยอาศัยเทคนิคซึ่งสามารถวัดและประเมินความต้องการที่เหมาะสมได้ในเชิ งปริมาณ
รวมทั้งอาจใช้เทคนิคอื่น ๆ ที่เอื้อต่อการประเมินความต้องการได้ เช่น การใช้ข้อมูลจากระเบียนสะสม
ที่มีอยู่ หรือการสังเคราะห์สารสนเทศที่มีอยู่ เป็นต้น
2. การประเมินกระบวนการ
แนวคิดหลักของการประเมินกระบวนการก็คือ เมื่อโครงการได้รับการพัฒนา
และเริ่มดาเนินการแล้ว นักประเมินต้องย้อนกลับไปทบทวนเอกสารที่เกี่ยวข้องกับโครงการอีกครั้ง
เพื่อตรวจสอบว่าโครงการนั้น ๆ ได้ปฏิบัติไปตามทุกขั้นตอนที่ได้ออกแบบไว้หรือไม่ และได้จัดกิจกรรม
เพื่อให้บริการต่อกลุ่มเป้าหมายตรงตามที่กาหนดไว้ในโครงการหรือไม่ การประเมินกระบวนการของ
โครงการเช่นนี้ถ้าจะกล่า วอีก นัยหนึ ่ งก็ คื อ เป็ นการตรวจสอบความพยายามของโครงการว่าได้
ดาเนินการไปอย่างครบถ้วน ตรงตามแผนที่วางไว้ทุกขั้นตอนหรือไม่
ตามปกติแล้วข้อมูลและสารสนเทศที่จาเป็นสาหรับการประเมินโครงการ มักจะ
ถูกรวบรวมไว้โดยตัวแทนของหน่วยงาน และมักจะไม่อยู่ในรูปแบบที่ใช้ประโยชน์ได้โดยตรง เช่น
ข้อมูลเกี่ยวกับผู้รับบริการ ก็มักจะปรากฏอยู่ในใบสมัคร ซึ่งไม่มีรายละเอียดเท่าที่ควรเกี่ยวกับการเข้า
รับบริการจากโครงการ ในทางกลับกันมักจะเป็นเพียงบันทึกสั้น ๆ ของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการเท่านั้น
ด้วยเหตุนี้ การที่จะจัดข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบที่เรียกใช้ได้นั้นจึงต้องเสียเวลาและค่าใช้จ่ายด้วย ซึ่งนัก
ประเมินกระบวนการควรตระหนักในเรื่องนี้ และควรมีความพยายามที่จะออกแบบการเก็บข้ อมูลที่
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จาเป็นต่าง ๆ อย่างมีระบบ ทั้งนี้เพื่ อช่วยอานวยความสะดวกในด้านการรวบรวมข้อมูลและการสรุป
ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในโครงการให้มากที่สุด
ถึงแม้ว่าการประเมินกระบวนการ มิได้บ่งชี้ถึงความสาเร็จของโครงการ แต่ก็มี
ความส าคัญต่อผู้รับผิด ชอบโครงการในส่วนที่เกี่ยวกับเงินทุนที่จะน ามาสนับสนุนโครงการ หรือ
นามาใช้เพื่อการขยายโครงการ ซึ่งจาเป็นจะต้องมีข้อมูลเบื้องต้นจากการประเมินดังกล่า ว เพื่อจะได้
ทราบว่า โครงการนั้น ๆ มีแผนงานที่สามารถนาไปปฏิบัติได้จริงเพียงใดและน่าจะประสบผลสาเร็จ
หรือไม่ เพราะได้เคยให้บริการกับกลุ่มเป้าหมายที่วางแผนไว้ก่อนแล้ว เป็นต้น นอกจากนั้น เมื่อมีการ
ประเมินกระบวนการของโครงการแล้ว สิ่งสาคัญก็คือ เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้อานวยการโครงการ
สามารถจะปรับการด าเนินงานให้ เป็ นไปในทิ ศ ทางที ่ น าไปสู ่ ค วามส าเร็ จ ของโครงการได้ อ ย่ า ง
สมเหตุสมผลด้วย
3. การประเมินผลผลิต
เท่าที่ผ่านมานักประเมิ นมักจะเน้นการประเมินผลสั มฤทธิ์ ของโครงการจาก
การประเมินผลผลิตโดยตรงของโครงการนั้น ๆ ซึ่งความจริงแล้วเป็นการยากที่จะระบุ “เหตุ” ซึ่ง
มักจะหมายถึงปัจจัยน าเข้าในระหว่างการด าเนินโครงการ กับ “ผล” ที่เกิดตามมาของโครงการ
ตัวอย่างเช่น เมื่อมีการจัดโครงการพัฒนานิสัยการอ่านสาหรับเยาวชนท้องถิ่น ปรากฏว่ามีคาถามที่
น่าสนใจ คือ
3.1 ผู้เข้าร่วมโครงการจะมีนิสัยรักการอ่านมากกว่าผู้ไม่ได้เข้าร่วมโครงการ
หรือไม่
3.2 มีหลักฐานหรือไม่ ที่แสดงว่าผู้เข้าร่วมโครงการมีความสนใจในการอ่าน
มากขึ้น
คาถามข้างต้นเป็นคาถามที่ดีและมีเหตุผล แต่ก็ยากที่จะชี้ชัดลงไปในการตอบ
คาถามที่เกี่ยวกับ ผลผลิตของโครงการโดยตรง ที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะว่าอาจจะมีอิทธิพลจากตัวแปรอื่น ๆ
เข้ามาเกี่ยวข้องได้ เช่น สภาพแวดล้อมของผู้รับบริการ เป็นต้น
ดังนั้นการประเมินผลผลิตของโครงการที่ส าคัญก็คือ นักประเมินจะต้องแสดง
แนวทางในการวัดผลสาเร็จของโครงการให้น่าเชื่อถือ มีการวัดที่แม่นยา มีผลการวัดที่ตรงกับความเป็น
จริงและมีความคงที่ด้วย สาหรับวิธีการวัดนั้นอาจต้องใช้การออกแบบตามวิธีวิจัยที่ซับซ้อน คล้ายกับ
การออกแบบโครงการศึกษาเชิงทดลอง ส่วนการก าหนดความส าเร็จของโครงการ ยังมีความเห็น
แตกต่างกันตามกลุ่มของผู้ที่เกี่ยวข้อง เช่น หน่วยงานที่สนับสนุนเงินทุน บุคลากรของโครงการ และ
ผู้รับบริการซึ่งแต่ละกลุ่มมีระดับของการยอมรับความสาเร็จที่ต่างกันไป ดังนั้นนักประเมินจึงต้องหา
ตัวบ่งชี้ที่สามารถเป็นที่ยอมรับของทุกกลุ่มและมีความเป็นไปได้สาหรับการประเมินผลผลิตด้วย
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4. การประเมินประสิทธิภาพ
การประเมินโครงการโดยทั่วไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศไทย ที่ผ่านมายัง
จากัดอยู่แต่เพียงการประเมินผลผลิต โดยมุ่งที่จะทราบความสาเร็จหรือความล้มเหลวของโครงการ
เท่านั้น ทั้งนี้ เพื่อประกอบการตัดสินใจของผู้ให้บริการหรือผู้ให้ทุนในการยุติหรือขยายโครงการ แต่ใน
ปัจจุบัน นักประเมินและผู้บริหารโครงการ ได้ตระหนักถึงความสาคัญของการประเมินประสิทธิภาพ
ของโครงการด้วย โดยถือว่าเป็นประเภทของการประเมินที่จาเป็นสาหรับโครงการบริการทั่วไป เพราะ
จะช่วยเสริมให้โครงการเหล่านั้นสามารถดาเนินการอย่างสอดคล้องกับสภาวการณ์ของสังคม โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งโครงการที่เอื้ออานวยต่อการพัฒนาท้องถิ่นหรือโครงการที่เป็นตัวกาหนดเกณฑ์สาคัญสาหรับ
ประกันโครงการขนาดใหญ่ระดับชาติ ที่จะไม่ต้องสูญเสียทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจากัดโดยไม่จาเป็น
การดาเนินโครงการบริการสังคมนั้นจะไม่มุ่งแต่เพียงความสาเร็จของโครงการเท่านั้น แต่จะต้องให้
คุ้มค่าในเชิงของประสิทธิภาพด้วย ตามปกติการประเมินประสิทธิภาพของโครงการมักจะเริ่มจาก
คาถามต่าง ๆ กัน เช่น
4.1 ความสาเร็จของโครงการเมื่อเทียบกับค่าใช้จ่ายแล้วมีความเหมาะสมหรือไม่
4.2 ผลผลิตของโครงการเกิดจากปัจจัยที่ลงทุนไปใช่หรือไม่
4.3 โครงการนี้มีผลผลิตสูงกว่าโครงการอื่น ๆ เมื่อลงทุนเท่ากันหรือไม่ และ
เพราะเหตุใด
สาหรับศุภวัฒน์ วาจาสัตย์ (2544: 27-29) ได้แบ่งประเภทของการประเมินออกเป็น
3 ลักษณะ คือ
1. ลักษณะเกณฑ์ล าดับเวลาของการบริหารโครงการ แบ่งการประเมินออกเป็น
3 ระยะ ดังนี้
1.1 การประเมินก่อนเริ่มดาเนินการ การประเมินระยะนี้อยู่ในขั้นการวางแผน
โครงการ การประเมินก่อนเริ่มโครงการอาจทาได้ 2 ลักษณะ คือ
1.1.1 การศึกษาสภาพความเป็นไปได้ในการทาโครงการ กล่าวคือ ต้องการจะ
ตอบค าถามว่า ควรเริ่มโครงการนี้หรือไม่ โครงการที่จัดท ามุ่งแก้ปัญหาส าคัญหรือไม่ มีทรัพยากร
ทั้งด้านบุคลากร การเงินหรืองบประมาณ วัสดุ ครุภัณฑ์ อาคารสถานที่ ตลอดจนระบบการจัดการ
พร้อมที่จะทาโครงการหรือไม่
1.1.2 การประเมิ น ร่ า งโครงการหรื อ มั ก เรี ย กว่ า การวิ เ คราะห์ โ ครงการ
การประเมินในระยะนี้ก็คือ การพยายามตอบค าถามว่าแผนงานหรือโครงการที่เสนอมาเหมาะสม
หรือไม่ ควรปรับปรุงแก้ไขตรงไหนบ้าง ถ้าไม่มีข้อแก้ไขก็สมควรอนุมัติให้ดาเนินการต่อไป
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1.2 การประเมินโครงการขณะดาเนินงาน การประเมินในระยะนี้เป็นการประเมิน
ความก้าวหน้าของโครงการ เพื่อศึกษาว่ามีปัญหาหรืออุปสรรคในการดาเนินงานในแต่ละช่วงหรือไม่
จะต้องแก้ไขอย่างไร โดยเฉพาะในการดาเนินงานช่วงต่อไปของโครงการ จัดเป็นการประเมินเพื่อการ
ปรับปรุงโครงการ
1.3 การประเมินโครงการหลังการดาเนินการเสร็จสิ้น เป็นการประเมินโครงการ
เพื่อรวมสรุปว่า เมื่ อได้ด าเนินงานโครงการสิ้นสุดลงแล้ว ได้รับความส าเร็จตามวัตถุประสงค์หรือ
เป้าหมายที่กาหนดไว้ มากน้อยเพียงใด ตลอดจนเป็นการติดตามตรวจสอบผลกระทบของโครงการ
2. ลักษณะเกณฑ์การตัดสินใจเกี่ยวกับการด าเนินงานโครงการ แบ่งการประเมิน
ออกเป็น 2 ประเภท คือ
2.1 การประเมิ นความก้ าวหน้ าของโครงการ เป็ น การประเมิ นเพื ่ อปรั บปรุง
โครงการ การประเมินประเภทนี้จะต้องจัดทาขณะที่โครงการดาเนินการอยู่ ซึ่งเป็นการประเมินตาม
กิ จ กรรมของโครงการที่อาจก าหนดไว้ ในรู ปของแผนภู ม ิ PERT (PERT: Program Evaluation and
Review Technique) หรือซีพีเอ็ม (CPM: Critical Path Model)
2.2 การประเมินผลสัม ฤทธิ ์ของโครงการ เป็ นการประเมิ นเพื่อตรวจสอบว่า
โครงการประสบความส าเร็จ ตามวัตถุ ประสงค์ เป้าหมายที่ วางไว้ หรือ ไม่ ผลการประเมินจะเป็น
ประโยชน์ต่อการตัดสินใจว่า ควรยุติโครงการ หรือควรจะดาเนินงานโครงการต่ อไป โดยไม่ต้องปรับ
ขยายบางส่วนก่อนดาเนินการต่อไป หรือแปรเปลี่ยนสภาพโครงการเป็นส่วนหนึ่งของงานประจา
ในการประเมิ นผลสั มฤทธิ ์ ผลโครงการว่ าสามารถเป็ นไปตามวั ตถุ ประสงค์
เป้าหมายของโครงการนั้น การประเมินจาเป็นต้องครอบคลุมทุกขั้นตอนตลอดโครงการจากสิ่งที่ป้อนเข้า
กระบวนการ ผลกระทบภายใน (ผลลัพธ์) และโดยเฉพาะอย่างยิ่งผลกระทบภายนอก ดังนั้นการประเมินผล
โครงการจึงต้องครอบคลุม 4 ประเด็น คือ การประเมินสิ่งป้อนเข้า (Input) การประเมินกระบวนการ
(Process) การประเมินผลลัพธ์ (Output) และการประเมินผลกระทบ (Impact) ดังนี้
2.2.1 การประเมินสิ่งที่ป้อนเข้า (Input Evaluation) สิ่งที่ป้อนเข้า หมายถึง
ทรั พยากร (Resource) ที่ใ ช้ใ นโครงการ ทั ้ ง บุ ค ลากร วั ส ดุ อ ุ ปกรณ์ กิ จ กรรมต่ า ง ๆ ที ่ โ ครงการ
ดาเนินการไปเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ ดังนั้นการประเมินสิ่งที่ป้อนเข้าจึงหมายถึง การหาข้อเท็จจริง
ที่เกี่ยวกับการใช้ทรัพยากรเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ
2.2.2 การประเมิ น กระบวนการ (Process Evaluation) หมายถึ ง
การประเมินผลการปฏิบัติงานเปรียบเทียบกับแผนปฏิบัติงานของโครงการ เพื่อตอบคาถาม 2 ข้อ คือ
2.2.2.1 การปฏิบัติงานเป็นไปตามแผนที่กาหนดไว้หรือไม่
2.2.2.2 ทุกหน่วยของโครงการปฏิบัติหน้าที่มีประสิทธิภาพหรือไม่
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2.2.3 การประเมิ น ผลลั พ ธ์ (Output Evaluation) ผลลั พ ธ์ หมายถึ ง
ผล (Result) ที่ผู้วางแผนประสงค์จะให้เกิดขึ้น โดยการบริหารทรัพยากรที่ดีของโครงการและถูกต้อง
การประเมินผลลัพธ์จึงมีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาผลลัพธ์ที่ปรากฏว่าบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตงั้ ไว้หรือไม่ เพียงใด
2. 2. 4 ก า ร ป ร ะ เ ม ิ น ผ ล ก ร ะ ท บ (Impact Evaluation) ห ม า ย ถึ ง
การประเมินผลกระทบของโครงการต่อประชาสังคมและสภาพแวดล้อมหรือปัจจัยด้านอื่น ๆ มีอย่างไร
การประเมินนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อการศึกษาว่าผลของโครงการนั้นเป็นเหตุให้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้าง
และผลที่เกิดขึ้นนั้นเป็นไปในทิศทางที่พึงประสงค์หรือไม่ ผลกระทบนั้นมีผลมากกว่าผลที่เกิดขึ้นตาม
ธรรมชาติหรือไม่ ถ้าไม่มีโครงการ ผลนั้นจะเกิดขึ้นหรือไม่
3. ลักษณะเกณฑ์ของสิ่งที่ถูกประเมิน แบ่งการประเมินออกเป็น 4 ประเภท คือ
3.1 ประเมินบริบทหรือสภาพแวดล้อม (Context Evaluation) เป็นการประเมิน
ที ่ เกี ่ ยวกับนโยบาย เป้า หมาย แรงกดดันทางเศรษฐกิจ และสั งคม ความต้อ งการของบุค คลและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ตลอดจนแรงกดดันทางการเมืองที่มีต่อโครงการนั้น
3.2 การประเมินปัจจัยน าเข้าหรือตัวป้อน (Input Evaluation) เป็นการประเมิน
เพื่อมุ่งเน้นว่ามีปัจจัยพร้อมที่จะดาเนินงานโครงการหรือไม่ ซึ่งคล้ายกับการประเมินข้อ 1.1
3.3 การประเมินกระบวนการ (Process Evaluation) เป็นการประเมินโครงการ
ขณะดาเนินการ อันเป็นการประเมินผลโครงการในเชิงความก้าวหน้าของโครงการหรือการประเมิน
เพื่อปรับปรุงโครงการซึ่งคล้ายกับการประเมินข้อ 1.2 และ ข้อ 2.1
3.4 การประเมินผลผลิตหรือผลงาน (Product Evaluation) เป็นการประเมิ น
โครงการหลังจากการดาเนินงานสิ้นสุดลงแล้ว ประกอบด้วยการประเมิน 2 ส่วน คือ
3.4.1 การประเมินผลลัพธ์ (Output Evaluation) เป็นการพิจารณาจากปริมาณ
และคุณภาพของผลผลิตเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์ของโครงการ
3.4.2 การประเมิ นผลกระทบ (Impact Evaluation) เป็ นการประเมิ น เพื่ อ
เปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์ของแผนงานหรือโครงการ
นอกจากการแบ่งประเภทของการประเมิ นโครงการบริการสัง คมดั งที ่กล่าวมาแล้ ว
การประเมินยังอาจแบ่งออกได้อีก 3 ประเภท ตามระยะเวลาที่ทาการประเมิน ดังนี้
1. การประเมินระหว่ า งด าเนิ นงาน เป็ นการประเมิ นเพื ่ อ ติ ด ตามดู ผ ลผลิ ตของ
โครงการในขณะที่โครงการนั้น ๆ ก าลังด าเนินอยู่ การประเมินประเภทนี้ให้ข้อมูลเชิงวิเคราะห์ที่
จ าเป็นแก่ผู้จัดการโครงการและผู้ตัดสินใจเพื่อปรับนโยบาย วัตถุประสงค์ ตลอดจนการจัดการ
ทรัพยากรของโครงการ ผลจากการประเมินระหว่างดาเนินงานนี้ อาจจะให้สารสนเทศที่เป็นประโยชน์
สาหรับการวางแผนโครงการใหม่ได้ด้วย
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2. ประเมินเมื่อสิ้นสุดโครงการ เป็นการประเมินเพื่อวิเคราะห์ผลผลิตทั้งหมดที่
เกิดขึ้นเมื่อสิ้นสุดโครงการ การประเมินประเภทนี้จะให้สารสนเทศที่จาเป็นทั้งหมดแก่ผู้ตัดสินใจและ
วางแผน สาหรับใช้เพื่อการวางแผนโครงการใหม่และเพื่อเป็นแนวทางการประเมินผลในอนาคตต่อไป
3. การประเมินย้อนหลัง เป็นการประเมินเพื่อตรวจสอบย้อนหลัง เมื่อโครงการ
สิ้นสุดไปแล้วในช่วงระยะเวลาหนึ่งว่า มีผลกระทบจากโครงการหรือไม่ อย่างไร มีผู้เสนอแนวคิด
เกี่ยวกับรูปแบบ (Approach) ในการประเมินไว้หลายแบบ แต่ละแบบมีแนวคิด ทฤษฎี เหตุผล และ
วิธีการประเมินที่มีผู้สนับสนุนนาไปใช้เป็นแบบอย่าง (Model) ในการประเมินตามความเชื่อของแต่ละ
บุ ค คลและกลุ่มอาชีพตามความเหมาะสมกั บสภาพการณ์ ของปั ญ หาที่ จะประเมิน ต่า ง ๆ กั นไป
(สงบ ลักษณะ, 2543: 26-31)
สรุปได้ว่า การประเมินโครงการที่มีการศึกษาข้อมูลสารสนเทศก่อนการลงมือทา
โดยอาศัยหลักเกณฑ์หลากหลายชนิดมาจาแนกประเภทให้เหมาะสมตามประเภทของการประเมิน
ต้องศึกษาและทาความเข้าใจเพื่อกาหนดทางเลือกรูปแบบให้สอดคล้องกับลักษณะของโครงการและ
สิ่งที่ต้องประเมิน
4.4 รูปแบบการประเมินโครงการ (Models for Evaluation)
ไชยยศ เรืองสุวรรณ (2549: 5) กล่าวว่า รูปแบบการประเมินโครงการนอกจากจะให้
ภาพรวมของลักษณะการประเมินแล้ว ยังให้แนวทางในการตั้งข้อคาถามและความมุ่งหมาย ตลอดจน
วิธีการรวบรวมข้อมูลเพื่อการประเมินอีกด้วย ในสถาบันอุดมศึกษาในต่างประเทศโดยเฉพาะใน
ประเทศสหรัฐอเมริกา รูปแบบการประเมินที่ใช้มักรวม ๆ เอารูปแบบการประเมินหลาย ๆ รูปแบบมา
เป็นแนวทางการประเมิน (Guidelines) ที่พัฒนาขึ้น โดยคณะกรรมการการประเมิ นโครงการทาง
การศึกษาทั้งหลาย ซึ่งจะพบว่าสถาบันศึกษาเหล่านั้นเน้นการประเมินโครงการในลักษณะใดลักษณะ
หนึ่ง จากรูปแบบการประเมิน 4 รูปแบบ ดังนี้
1. การประเมินที่ยึดจุดมุ่งหมายเป็นหลัก (Goal Based Model) ผู้ปูพื้นฐานตาม
รู ปแบบการประเมินนี้ค ือ ไทเลอร์ (Tyler) ซึ ่ ง เป็ นรู ปแบบการประเมิ นที ่ เก่ า แก่ และใช้ ก ั นอย่ า ง
กว้างขวางที่สุดในการประเมินโครงการต่าง ๆ การประเมินตามรูปแบบนี้จะเน้นความสาคัญของการ
ประเมินโดยยึดวัตถุประสงค์เป็นหลัก (Goal Attainment หรือ Objective Based Model) กล่าวคือ
ในการประเมินผลนั้นสิ่งส าคัญคือ ผลผลิตจากโครงการ ถ้าหากผลผลิตจากโครงการเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ก็จะประเมินได้ว่าโครงการนั้นสัมฤทธิ์ผลตามจุดมุ่งหมายที่วางไว้ ตามแนวคิดนี้จะเห็นได้
ว่าปัญหาใหญ่จะอยู่ที่ว่าการที่จะวัดผลสัมฤทธิ์นั้นเป็ นเรื่องลาบาก เพราะบ่อยครั้งวัตถุประสงค์ของ
โครงการเขียนไว้ในรูปอัตนัย ท าให้การวัดตามวัตถุประสงค์เป็นไปได้ยาก ดังนั้น ก่อนที่จะมีการ
ประเมินโครงการใด ๆ ก็ตามจะต้องน าวัตถุประสงค์ของโครงการนั้นมาเขียนเป็นจุดมุ่งหมายเชิง
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พฤติก รรมเสียก่อ น ซึ่งจะง่า ยต่อ การสร้ างเครื่ อ งมื อ วั ด และการเปรี ย บเที ย บผลจากการปฏิบัติ
(Performance) กับจุดมุ่งหมายเชิงพฤติกรรมที่วางไว้
2. การประเมิ น แบบตอบสนองหรื อ มี ส ่ ว นร่ ว ม (Responsive Model) สเตค
(Stake) ได้ พั ฒ นารู ป แบบการประเมิ น ของสคริ เ วนและครอนบาค (Scriven and Cronbach)
มาประยุกต์ให้เป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น เพื่อให้มองเห็นภาพชัดเจนและสะดวกในการวัดและการประเมิน
การประเมิ น แบบ Responsive Model นี้ เน้ น ที ่ ก ิ จ กรรมมากกว่ า จุ ด มุ ่ ง หมายของโครงการ
นอกจากนั้นยังพุ่งความสนใจไปที่ปัญหาและสิ่งต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับผู้ใช้บริการนั้น หรืออาจจะกล่าว
อีกนัยหนึ่งได้ว่าการประเมินแบบนี้ก็คือการรวบรวม วิเคราะห์และตีความข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือ
เป็นปัญหาของผู้ใช้บริการของโครงการ โดยผลตอบสนองจากผู้ใช้บริการจะสะท้อนให้เห็นความสาเร็จ
หรือความล้มเหลวของโครงการได้
3. การประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญ (Connoisseurship Model) อิสเนอร์ (Eisner) เป็น
ผู้บุกเบิกแนวคิดการประเมินโครงการโดยผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งแตกต่างจากรูปแบบการประเมินโดยทั่ว ไป
การประเมินแบบนี้จะเน้นที่บทบาทของผู้ประเมินโดยไม่ยึดจุดมุ่งหมาย ไม่ไ ด้คานึงถึงปัญหาหรือข้อ
โต้แย้งใด ๆ และไม่ได้ประเมินโครงการโดยอาศัยการตัดสินใจเกี่ยวกับโครงการ แต่เป็นการประเมิน
โดยผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับโครงการนั้น ๆ ซึ่งจะเป็นผู้ก าหนดแนว (Guidelines) และเกณฑ์ประเมิน
ดั ง นั ้น การประเมินจึงเกิด ขึ้นจากการส ารวจ ตรวจสอบโครงการของผู ้ เชี ่ ย วชาญและเกณฑ์ ที่
ผู ้ เชี ่ ยวชาญก าหนดขึ้ นมานั้ น ส่ว นใหญ่ จ ะขึ ้ นอยู ่ ก ั บประสบการณ์ ท างวิ ช าชี พ ของผู ้ เชี ่ ย วชาญ
(Connoisseur ship) กล่าวโดยสรุปการประเมินโครงการโดยผู้เชี่ยวชาญนี้ เรายอมรับผลการประเมิน
เพราะผู้เชี่ยวชาญมีความรู้และเชี่ยวชาญในสาขานั้น ๆ ผนวกกับความมีชื่อเสียงของผู้เชี่ยวชาญเอง
จึงทาให้ผลการประเมินเป็นที่เชื่อถือได้
4. การประเมินเพื่อการตัดสินใจ (Decision - making Model) มี 2 รูปแบบ
4.1 Context-Input-Process-Product (CIPP) โดยสตัฟเฟิลบีม (Daniel L.
Stufflebeam) ซึ่งได้อธิบายความหมายของการประเมินแบบ CIPP ว่า หมายถึง กระบวนการจาแนก
รวบรวมและเสนอข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับคุณค่าและประโยชน์ของความมุ่งหมาย การออกแบบหรือ
การวางแผนงานดาเนินงานและแผนงานโครงการใดโครงการหนึ่ง เพื่อเป็นแนวในการตัดสินใจของ
ผูร้ ับผิดชอบ และเพื่อสร้างความเข้าใจแก่ผู้เกี่ยวข้องกับโครงการนั้น
4.2 UCLA Center for the Study of Evaluation (CSE) โดยอัลคิล (Alkin)
ซึ่งได้อธิบายความหมายของการประเมินแบบ CSE ว่า หมายถึง กระบวนการพิจารณาตัดสินใจ
ในเรื่องที่เกี่ยวข้อง การเลือกข่าวสารที่เหมาะสม รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อสรุปผลอันจะเป็น
ประโยชน์ต่อผู้มีอานาจในการตัดสินใจได้พิจารณาเลือกตามความเหมาะสม
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4.5 กระบวนการประเมินโครงการ
ตามหลักการแล้ว การประเมินโครงการเป็นการศึกษาความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล
ระหว่ า งตัวแปรที่ก าหนดบังคับในโครงการกั บตั วแปรตามหรื อผลลั พธ์ ของโครงการ รวมทั ้ งเป็ น
การเปรียบเทียบความสอดคล้องของสิ่งที่เป็นจริง จากหลักการดังกล่าวนักวิชาการหลายท่านได้
จาแนกกระบวนการของการประเมินโครงการออกเป็น 5 ส่วน ดังภาพประกอบ 3

การกาหนดปัญหา
เป้าประสงค์และวัตถุประสงค์

การสรุปผล
และการเสนอแนะ

การเลือกรูปแบบการ
ประเมิน
การวิเคราะห์ข้อมูล

การเก็บรวบรวมข้อมูล

ภาพประกอบ 3 กระบวนการประเมินโครงการ
จากภาพประกอบ 3 กระบวนการประเมินโครงการมีขั้นตอนส าคัญเริ่มจากการก าหนด
ปัญหา เป้าประสงค์และวัตถุประสงค์ แล้วเลือกรูปแบบการประเมินที่เหมาะสม มี วิธีการเก็บรวบรวม
ข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล ขั้นตอนสุดท้ายเป็นการสรุปผลและการเสนอแนะเพื่อประโยชน์ต่อไป
หลักการประเมินโดยทั่วไป คือ การพิจารณาเปรียบเทียบสิ่งที่เป็นความต้องการกับสิ่งที่
เกิดขึ้นจริง ๆ ถ้าสิ่งที่เป็นจริงมีความแตกต่างจากสิ่งที่เป็นความต้องการมาก จะต้องหาสาเหตุว่า
เป็นเพราะอะไร โครงการบกพร่องตรงไหน ดังภาพประกอบ 4
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ความต้องการ

ความเป็นจริง

วัตถุประสงค์ที่กำหนด

ดูความสอดคล้อง

ดูความสัมพันธ์
ปัจจัยที่จำเป็นต่อการ
ดำเนินงาน

ดูความสัมพันธ์
ดูความสอดคล้อง

ดูความสัมพันธ์

กิจกรรมที่ควรจัดเพื่อให้
บรรลุวัตถุประสงค์

ปัจจัยที่มีอยู่จริง
ดูความสัมพันธ์

ดูความสอดคล้อง

ดูความสัมพันธ์
ผลที่คาดว่าจะได้รับ

วัตถุประสงค์ที่ใช้จริง

กิจกรรมที่จดั จริง
ดูความสัมพันธ์

ดูความสัมพันธ์

ผลที่เกิดขึ้นจริง

ภาพประกอบ 4 หลักการประเมินโครงการ
จากหลักการของการประเมินโครงการมีองค์ประกอบของงานที่สาคัญ 3 ส่วน คือ
1. การจัดทาเกณฑ์หรือความต้องการหรือลักษณะงานที่พึงประสงค์
1.1 กาหนดองค์ประกอบของโครงการที่ควรจะเป็น หรือควรมี
1.1.1 วัตถุประสงค์ของงานที่เป็นความต้องการของสังคมหรือนโยบายของ
หน่วยงาน
1.1.2 ปัจจัยที่จาเป็นสาหรับการดาเนินงาน
1.1.3 กระบวนการหรื อ กิ จ กรรมที ่ ค วรจั ด ขึ ้ น เพื ่ อ ให้ บ ั ง เกิ ด ผลตาม
วัตถุประสงค์
1.1.4 ผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการดาเนินกิจกรรมต่าง ๆ
1.2 การจัดท าเกณฑ์ต้องมีเหตุผลรองรับ อาจเป็นนโยบายของรั ฐหรือแนวคิด
ทฤษฎีหลักวิชาการต่าง ๆ ก็ได้
1.3 การปรับเกณฑ์ คานึงถึงความเหมาะสม ความเป็นได้ในแง่มุมต่าง ๆ
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2. วิเคราะห์งานจริง โดยพิจารณาองค์ประกอบที่เป็นจริงหรือที่มีอยู่จริง
2.1 วัตถุประสงค์ของโครงการที่ระบุไว้จริงหรือผู้บริหารโครงการหรือหน่วยงาน
ดาเนินการยึดถืออยู่จริง
2.2 ปัจจัยหรือทรัพยากรที่มีอยู่หรือได้รับจริง ๆ
2.3 กระบวนการหรือกิจกรรมที่ทาอยู่จริง ๆ
2.4 ผลที่ได้รับจริง ๆ
3. ดูความสอดคล้อง โดยพิจารณาความสัม พันธ์ภายในระหว่างองค์ประกอบต่าง ๆ
ที่เป็นอยู่จริงโดยใช้ข้อมูลที่เก็บอย่างเป็นระบบ เปรียบเทียบดูความสอดคล้องระหว่างโครงการ เกณฑ์
กับโครงการจริง หรือระหว่างโครงการที่ได้รับอนุมัติกับการนาโครงการที่ได้รับอนุมัติไปปฏิบัติจริง
การจะปรับปรุงโครงการได้จะต้องทราบว่า การมีความไม่สอดคล้องกันระหว่างโครงการกับการปฏิบัติ
จริงนั้นมีมากน้อยเพียงใด เพราะอะไร
สรุปได้ว่า กระบวนการประเมินโครงการ เป็นการศึกษาความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล
ของตัวแปร กระบวนการประเมินประกอบด้วย การวิเคราะห์โครงการที่จะประเมิน การศึกษารูปแบบ
การประเมิน การกาหนดประเด็นของการประเมิน การพัฒนาตัวชี้วัดและกาหนดเกณฑ์การออกแบบ
การประเมิน การเก็บรวบรวมข้อมูล เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การ
ตัดสินผล สรุปผล และอภิปรายผลการประเมิน การเขียนรายงานการประเมิน
4.6 การประเมินโครงการรูปแบบซิป (CIPP Model)
รูปแบบการประเมิ นโครงการ คื อ กรอบความคิดหรือ แบบแผนในการประเมิน
ที่แสดงให้เห็นถึงรายการที่ควรประเมิน หรือกระบวนการของการประเมินในการประเมินโครงการใด
โครงการหนึ่งนั้นเราควรพิจารณาเรื่องใดบ้าง ในขณะเดียวกันบางรูปแบบอาจจะมีการเสนอแนะ
ด้วยว่าในการประเมินแต่ละรายการ แต่ละเรื่อง ควรพิจารณาหรือตรวจสอบอย่างไร ซึ่งเป็นลักษณะ
การเสนอแนะวิธีการ รูปแบบการประเมินส่วนใหญ่เริ่มต้นหรือเกิดขึ้นในชั้นเรียน กล่าวคือ เสนอ
รูปแบบการประเมินการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนเป็นสาคัญ และต่อมามีการประยุกต์ใช้กรอบ
แนวคิดเหล่านั้น เพื่อการประเมินงานโครงการในระดับกว้างมากขึ้น โดยมีรูปแบบการประเมิน
โครงการ ดังนี้
กระบวนการประเมินตามรูปแบบ CIPP Model มีกระบวนการอย่างเดียวกัน
ไม่ว่าจะเป็นการประเมินด้าน Context, Input, Process หรือ Product โดยแยกแยะกระบวนการ
ของการประเมินเป็น 3 ขั้นตอนใหญ่ๆ คือ
1. จาแนกแยกแยะข้อมูล (Delineation)
2. รวบรวมข้อมูล (Obtaining)
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3. การให้ข้อมูลข่าวสาร (Providing) เป็นประโยชน์ในการตัดสินใจ
รูปแบบการประเมินของสตัฟเฟิลบีม (Stufflebeam) แดเนียล แอล สตัฟเฟิลบีม และคณะ
(Daneil Stufflebeam, 1997) ได้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับรูปแบบการประเมิน เรียกว่า ซิปโมเดล (CIPP
Model) เป็นการประเมินที่เป็นกระบวนการต่อเนื่อง โดยมีจุดเน้นสาคัญ คือใช้ควบคู่กับการบริหารเพื่อหา
ข้อมูลประกอบการตัดสินใจอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา วัตถุประสงค์ของการประเมิน คือ การให้สารสนเทศ
เพื ่ อการตัดสินใจ ค าว่า CIPP เป็นค าย่ อมาจาก ค าว่ า Context, Input, Product, Process ซึ ่ งการ
ประเมินเพื่อให้ได้สารสนเทศที่สาคัญ มุ่งประเมิน 4 ด้าน คือ การประเมินสภาพแวดล้อม การประเมิน
ปั จจัยเบื้องต้น การประเมินกระบวนการ และการประเมิ นผลผลิ ต รู ปแบบการประเมิ นซิ ปโมเดล
มีรายละเอียดดังภาพประกอบ 5
ประเภทการประเมิน

ลักษณะการตัดสินใจ

การประเมินสภาพแวดล้อม
(Context Evaluation)

เลือก / ปรับวัตถุประสงค์

การประเมินปัจจัยเบื้องต้น
(Input Evaluation)

เลือกแบบ / กิจกรรม /
ปรับเปลี่ยนปัจจัยเบื้องต้น

การประเมินกระบวนการ
(Process Evaluation)

ปรับปรุงแผนงานหรือ
กระบวนการทางาน

การประเมินผลผลิต
(Product Evaluation)

ปรับปรุง / ขยาย / ล้มเลิก /
ยุบโครงการ

ภาพประกอบ 5 แสดงความสัมพันธ์ ระหว่างการประเมินกับการตัดสินใจในแบบจาลอง CIPP
สตัฟเฟิลบีม (Stufflebeam) แดเนียล แอล สตัฟเฟิลบีม และคณะ
(Daneil Stufflebeam, 1997)
Daniel Stufflebeam แห่ ง มหาวิ ท ยาลั ย Ohino State University แห่ ง สหรั ฐ อเมริ ก า
(อ้างถึงในเจือจันทร์ จงสถิตอยู่ และคณะ, 2561: 14) ได้พัฒนาการประเมินรูปแบบ CIPP Model
เมื่อปี ค.ศ. 1966 ส าหรับใช้ประเมินผลโครงการสาขาการบริหารการศึกษา โดยเป็นการประเมิน
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โครงการแบบเน้นกระบวนการ (Formative Approach) จากปัจจัยนาเข้า (Input) ที่เข้าสู่กระบวนการ
(Process) และจากกระบวนการก่อ ให้ เกิ ด ผลผลิ ต (Product) ภายใต้ บริ บทของสภาพแวดล้ อ ม
(Context) หรือ CIPP ปีต่อมา (ค.ศ. 1967) ได้พัฒนาตัวแบบ CIPP ที่เน้นการก าหนดเป้าประสงค์
(Corporate Goal-Setting) จากการวิ เ คราะห์ บ ริ บ ทหรื อ สภาพแวดล้ อ ม (Context) รวมถึ ง การ
ประเมินความต้องการ (Need Assessment) และการวางแผนจากการศึกษาความมีอยู่ของปัจจัย
นาเข้า และการประเมินยุทธศาสตร์เพื่อเป็นการกาหนดยุทธวิธีหรือแผนงาน จากนั้นได้พัฒนาตัวแบบ
CIPP เป็นครั้งที่ 3 ในปี ค.ศ. 1971 โดยเพิ่มเติมการนาผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงยุทธวิธหี รือ
แผนงาน และในปี ค.ศ.1972 ได้พัฒนาตัวแบบ CIPP เป็นครั้งที่ 4 โดยการให้น้าหนักกับวิธีการศึกษา
แบบเน้นผลรวมสรุปของโครงการ (Summative Approach) ไปพร้อม ๆ กับการศึกษาแบบเน้น
กระบวนการด าเนินงานโครงการ (Formative Approach) (Stufflebeam, 2002 อ้างถึงในวัฒนา
วงศ์เกียรติรัตน์, 2554)
เมื่อปี ค.ศ. 2002 Stufflebeam ได้พัฒนาเป็นครั้งที่ 5 โดยขยายขอบเขตของแนวคิดเกี่ยวกับ
การประเมินผลผลิต (Product Evaluation) ออกไปเป็นการประเมินผลกระทบ (Impact Evaluation)
การประเมิ น ประสิ ท ธิ ผ ล (Effectiveness Evaluation) การประเมิ น ความยั ่ ง ยื น (Sustainability
Evaluation) และการประเมิ นการถ่ า ยทอดส่ ง ต่ อของสิ ่ ง ที ่ ไ ด้ ร ั บการประเมิ น (Transportability
Evaluation) หรือ CIPPIEST (Stufflebeam, 2002 อ้างถึงในวัฒนา วงศ์เกียรติรัตน์, 2554)
รู ป แบบการประเมิ น แบบ CIPP ย่ อ มาจากค าว่ า Context, Input, Process, Product
เป็นการประเมินที่เป็นกระบวนการต่อเนื่อง โดยมีจุดเน้นที่สาคัญคือ ใช้ควบคู่กับการบริหารโครงการ
เพื่อหาข้อมูลประกอบการตัดสินใจอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา โดยมี จุดเน้นที่ส าคัญคือ ใช้ควบคู่กับ
การบริหารโครงการ เพื่อหาข้อมูลประกอบการตัดสินใจอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา โดยที่การประเมิน
บริ บท การประเมินปัจ จัยน าเข้า ใช้ ส าหรั บการจั ด ท าแผนปฏิ บั ต ิ ก าร การปฏิ บั ต ิ ง านหรื อ การ
ดาเนินงานตามแผนอาศัยการประเมินกระบวนการ ส่วนการประเมินผลลัพธ์ทั้งหมดของโครงการก็คือ
การประเมินผลผลิต ดังภาพประกอบ 6
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ภาพประกอบ 6 องค์ประกอบของ Stufflebeam’s CIPP Model
ที่มา: Stufflebeam, D.L. (2003).
Stufflebeam (อ้างถึงในเจือจันทร์ จงสถิตอยู่ และคณะ, 2561: 14-16) ได้ให้ความหมาย
ของการประเมินแบบ CIPP ไว้ดังนี้
C: Context Evaluation การประเมิ น บริ บ ทหรื อ สภาวะแวดล้ อ ม เป็ น การประเมิ น
ความต้องการ ปัญหาทรัพย์สิน และโอกาสเพื่อช่วยในการตัดสินใจ กาหนดวัตถุประสงค์และจัดลาดับ
ความสาคัญ และช่วยผู้ปฏิบัติการในการวินิจฉั ยตีความวัตถุประสงค์ ลาดับความสาคัญและผลลัพธ์
ของโครงการ
I: Input Evaluation การประเมินปัจจัยนาเข้า เป็นการประเมินทางเลือกในการดาเนินงาน
แผนปฏิบัติงานอื่น ๆ แผนบุคลากร และงบประมาณ เพื่อดูความเป็นไปได้และประสิทธิภาพที่อาจ
เกิดขึ้นจากการบรรลุวัตถุประสงค์และสนองความต้องการตามเป้าหมายที่กาหนด ผู้พิจารณาตัดสินใจ
จะใช้การประเมินปัจจัยน าเข้าในการเลื อกสรรแผนงาน การเขียนเค้าโครงข้อเสนอทางการเงิ น
การจัดสรรทรัพยากร การมอบหมายบุคลากร การกาหนดระยะเวลาโครงการ และที่สาคัญคือเพื่อ
ช่วยผู้เกี่ยวข้องในการวินิจฉัยแผนงานที่ดาเนินการและงบประมาณ
P: Process Evaluation การประเมินกระบวนการ เป็นการประเมินการดาเนินงานตาม
แผนงานเพื่อช่วยทีมงานในการด าเนินกิจกรรมและผู้ปฏิบัติที่เกี่ยวข้องวินิจฉัยผลการปฏิบัต ิงาน
โครงการและสรุปผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น
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P: Product Evaluation การประเมินผลผลิต เป็นการแยกแยะและประเมินผลลัพธ์ทั้งที่
ตั้งใจและไม่ตั้งใจ ทั้งระยะสั้ นและระยะยาว เพื่อช่วยให้ทีมงานเพิ่มความสนใจต่อการดาเนินงานเพื่อ
บรรลุผลลัพธ์ที่ส าคัญและช่วยผู้เกี่ยวข้องในความพยายามเพื่อประสบผลส าเร็จในการตอบสนอง
ความต้องการที่กาหนดไว้
ในการจัดท ารายงานประเมินผลเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ ผู้ประเมินต้องอ้างอิงบริ บท ปัจจัย
นาเข้า กระบวนการ และสารสนเทศของโครงการที่มีอยู่ และรวบรวมสารสนเทศที่จ าเป็นเพิ่มเติม
และใช้สาระสนเทศดังกล่าวในการตั้งประเด็นคาถามย้อนหลัง เช่น มีการนาความต้องการมาพิจารณา
หรือไม่ การดาเนินงานยึดถือตามแผนงานและงบประมาณหรือไม่ มีการดาเนินงานตามแผนงานอย่าง
มีประสิทธิภาพหรือไม่ หรือมีการปรับแนวทางการดาเนินงานตามความจาเป็นหรือไม่ การดาเนินงาน
ประสบความสาเร็จหรือไม่ (Stufflebeam, D.L., 2003)
รูปแบบการประเมิน CIPP สามารถน ามาใช้ได้ทั้งการประเมินระหว่างด าเนินโครงการ
(Formative Evaluation) และการประเมินสรุปรวม (Summative Evaluation) โดยการประเมิน
ระหว่างโครงการจะเป็นการประเมินที่มุ่งพิจารณาไปข้างหน้าหรือคาดคะเนถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้น และนา
ผลที่ได้จากแต่ละมิติไปใช้เพื่อการชี้ แนะแนวทางการตัดสินใจสาหรับการดาเนินงานโครงการแต่ละ
เรื ่ อ งอั น จะเป็ น การสร้ า งความมั ่ น ใจให้ ผ ู ้ ร ั บ ผิ ด ชอบโครงการว่ า โครงการนั ้ น มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
ประสิ ท ธิ ผ ล คุ ้ ม ค่ า กั บ ทรัพ ยากรที ่ ล งทุ น ไป และสามารถตอบสนองความต้ อ งการจ าเป็ น ของ
กลุ่มเป้าหมายได้จริง ส่วนการประเมินสรุปรวม จะเป็นการประเมินที่มุ่งพิจารณาย้อนหลังสิ่งที่เกิดขึ้น
และน าผลการประเมินในแต่ละมิติที่เกิดขึ้นแล้วไปเปรียบเทียบกับที่ออกแบบไว้ และเพื่อสรุปว่า
โครงการนั้นมีคุณภาพ มีประโยชน์ แม่นยา และมีนัยสาคัญเพียงใด (Stufflebeam, D.L., 2003)
การประเมินสภาพแวดล้ อ มในการปฏิ บั ต ิ ง าน (Context Evaluation) เป็ นรู ปแบบ
พื้นฐานของการประเมินโดยทั่ว ๆ ไป เป็นการประเมินเพื่อให้ได้มาซึ่งเหตุผล เพื่อช่วยในการกาหนด
วัตถุประสงค์ของโครงการ โดยจะเน้นในด้านความสัมพันธ์ที่เกี่ยวกับสภาพแวดล้อม ความต้องการ
และเงื่อนไขที่เป็นจริงต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อม นอกจากนี้ยังช่วยในการวินิจฉัยปัญหา
เพื่อให้ได้ข้อมูลพื้นฐานที่จะเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจ การประเมินสภาพแวดล้อมนั้นมีลักษณะ
เด่น ๆ ที่สาคัญมากมาย จัดเป็นการวิเคราะห์ขนาดใหญ่ และเป็นตัวกาหนดขอบเขตของการประเมิน
การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม นอกจากนี้ยังช่วยให้ทราบถึงตัวแปรที่เกี่ยวข้องและมีค วามส าคัญ
สาหรับการบรรลุเป้าหมาย ทาให้ได้มาซึ่งการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ โดยอาศัยการวินิจฉัยและการ
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จัดเรียงล าดับปัญหาให้สอดคล้องกับความต้ องการของที่ประชุมและสถานการณ์ วิธีการประเมิน
สภาพแวดล้อมมี 2 วิธี คือ วิธีที่ 1 Contingency Model เป็นการประเมินสภาพแวดล้อม เพื่อหา
โอกาสและแรงผลักดันจากภายนอกระบบ เพื่อให้ได้ข้อมูลมาใช้พัฒนา ส่งเสริมโครงการให้ดีขึ้น โดย
ใช้การสารวจปัญหาภายในขอบเขตที่กาหนดอย่างกว้าง ๆ เช่น การสารวจงานวิจัยและวรรณคดีที่
เกี่ยวข้อง การประเมิ นค่านิยมของชุมชน ข้อเสนอแนะต่าง ๆ แนวโน้มของการพัฒนาเศรษฐกิจ
เป็นต้น การสารวจปัญหาเหล่านี้ทาให้สามารถที่จะคาดการณ์เกี่ยวกับอนาคต ซึ่งจะมีประโยชน์ในการ
วางแผนโครงการต่อไป คาถามที่ใช้ในการสอบถามความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ควรจะจัดระบบการ
พัฒนาบุคลากรอย่างไร จึงจะตอบสนองความต้องการนั้น หรือถ้ามีโรงงานอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นในเขตนี้
แล้ว ระบบการงานบุคคลจะเป็นเช่นไร จึงจะสอดคล้องกับการเพิ่มขึ้นของโรงงานอุตสาหกรรม วิธีที่ 2
Congruence Model เป็นการประเมินโดยการเปรียบเทียบระหว่างการปฏิบัติจริ งกับวัตถุประสงค์ที่
วางไว้ การประเมินแบบนี้ทาให้เราทราบว่า วัตถุประสงค์ใดบ้างที่ไม่สามารถจะบรรลุเป้าหมาย เป็น
การตรวจสอบความถูกต้องของวัตถุประสงค์
ดังนั้น จะเห็นได้ว ่า การประเมิ นสภาวะแวดล้ อ มจะได้ ม าซึ ่ ง ข้ อ มู ล พื ้ นฐานที่ จ าเป็น
เพื่อประโยชน์สาหรับผู้บริหาร
การประเมินปัจจัย (Input Evaluation) เป็นการจัดหาข้อมูลเพื่อใช้ในการตัดสินความ
เหมาะสมของแผนงานต่าง ๆ ที่จัดขึ้น โดยดูว่าข้อมูลนั้นจะมีส่วนช่วยให้บรรลุจุดมุ่งหมายของโครงการ
หรือไม่ ซึ่งมักจะประเมินในด้านต่าง ๆ คือ ความหมายของหน่วยงานหรือตัวแทนในการจัดโครงการ
ยุทธวิธีที่ทาให้บรรลุจุดประสงค์ของโครงการ การได้รับความช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ ซึ่งจะช่วยให้
โครงการดาเนินไปได้ เช่ น หน่วยงานที่จะช่วยเหลือ เวลา เงินทุน อาคารสถานที่ อุปกรณ์เครื่องมือ
เป็นต้น ผลที่ได้จากการประเมินปัจจัยจะช่วยให้ได้ข้อมูลที่จะตัดสินได้ว่าควรตั้งวัตถุประสงค์เชิงปฏิบัติ
อย่างไร ใช้อัตราก าลังเท่าใด วางแผนงานและด าเนินการอย่างไร ซึ่งจะแตกต่างจากการประเมิน
สภาวะแวดล้อมในแง่ที่ว่า การประเมิ นปัจจัยเป็นการท าเฉพาะกรณี นั้น ๆ และวิเคราะห์ภายใน
โครงการเท่านั้น
การประเมินกระบวนการ (Process Evaluation) เมื ่ อ แผนการด าเนิ นงานได้รับ
อนุมัติ และลงมือดาเนินการ การประเมินกระบวนการจาเป็นต้องได้รับการเตรียมการ เพื่อให้ได้ข้อมูล
ย้อนกลับไปยังผู้รับผิดชอบและการดาเนินการทุกลาดับชั้น การประเมินกระบวนการมีวัตถุประสงค์
3 ประการ คือ
1. เพื่อหาและทานายข้อบกพร่องของกระบวนการหรือการดาเนินตามขั้นตอน
ที่วางไว้
2. เพื่อรวบรวมสารสนเทศสาหรับผู้ตัดสินในการวางแผน
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3. เพื่อเป็นรายงานแบบสะสมถึงการปฏิบัติต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น
การประเมิ น ผลผลิ ต (Product Evaluation) มี จ ุ ด มุ ่ ง หมายเพื ่ อ วั ด และแปล
ความหมายของความสาเร็จ ไม่เฉพาะเมื่อสิ้นสุดโครงการเท่านั้น แต่ยังมีความจาเป็นที่ต้องประเมินใน
ระหว่างปฏิบัติตามโครงการด้วย การประเมินผลผลิตจะดูว่า การกาหนดวัตถุประสงค์ของโครงการนั้น
น าไปใช้ ไ ด้ ห รื อ ไม่ เกณฑ์ ใ นการวั ด ผลที ่ ส ั ม พั น ธ์ ก ั บ วั ต ถุ ป ระสงค์ ข องการท ากิ จ กรรมคื อ อะไร
เปรียบเทียบผลที่วัดมาได้กับมาตรฐานสัมบูรณ์หรือมาตรฐานสัมพันธ์ที่กาหนดไว้ก่อน และทาการแปล
ความหมายถึงเหตุของสิ่งที่เกิดขึ้นโดยอาศัย จากรายงานการประเมินสภาพแวดล้อม ปัจจัย และ
กระบวนการร่วมด้วย ในการประเมินนั้นจะดาเนินการประเมินตามแผนงานที่กาหนดไว้ ทั้งนี้เพื่อจะ
ได้ผลจากการประเมินมาปรับปรุงแก้ไข พัฒนางานให้ก้าวหน้าและในขั้นสุดท้ายก็จะเป็น การสรุป
โครงการต่าง ๆ ที่ได้จัดทาด้วย
จากการศึ ก ษารู ป แบบการประเมิ น แบบซิ ป (CIPP Model) ซึ ่ ง เป็ น รู ป แบบที ่ น ิ ย มใช้
ในการประเมิน ที่ท าให้ได้ข้อมูลสารสนเทศ เพื่อเป็นประโยชน์ในการตัดสินใจ เป็นการประเมิน
ที่ต่อเนื่องมีลักษณะเป็นวงจร จะต้องดาเนินการตามโครงการอย่างเป็นระบบ มีขั้นตอนการประเมิน
3 ขั้นตอน คือ การวิเคราะห์ การรวบรวมและการจัดกระทาข้อมูล และขั้นตอนการวิเคราะห์ และ
การจัดกระท าข้อ มูล ในการประเมิน ส่ วนที ่ เกี ่ ยวข้อ งนั้ น จะต้ อ งร่ วมมื อระหว่า งผู ้ประเมิ น และ
ผู้ตัดสินใจ แต่การรวบรวมข้อมูลส่วนใหญ่จะเป็ นหน้าที่ของผู้ประเมิน ผู้ประเมินจึงนาแนวคิดการ
ประเมินแบบซิปมาใช้ในการประกอบการประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน
โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เพื่อนาผลไปปรับปรุงกิจกรรมได้ทันท่วงที
และมีการประเมินรวมสรุปหลัง โครงการสิ้นสุดแล้ว เพื่อบ่งชี้ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ ซึ่งจะท าให้
ผู้ประเมินในฐานะผู้บริหารโรงเรียน ได้พบข้อดี ข้อบกพร่องและประสิทธิภาพของโครงการที ่จะ
ประเมินได้เป็นอย่างดี ซึ่งนับได้ว่าเป็นการรับข่าวสารแบบสะสม ช่วยในการตัดสินใจของผู้บริหารเป็น
อย่างมาก โดยผู้ประเมินได้กาหนดกรอบการประเมินตามรูปแบบซิปเป็นแบบในการประเมินโครงการ
สรุปได้ว่า จากการศึกษารูปแบบการประเมินในรูปแบบต่าง ๆ แล้วพบว่า การประเมิน
โครงการแบบ CIPP Modelเป็ น การประเมิ น ที ่ เ ป็ น กระบวนการต่ อ เนื ่ อ งตั ้ ง แต่ ก ารประเมิ น
สภาพแวดล้อม การประเมินปัจจัย การประเมินกระบวนการและการประเมินผลผลิต ดังนั้นการ
ประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรม
ราชินูปถัมภ์ ผู้ประเมินโครงการจึงเลือกวิธีการประเมินโครงการแบบ CIPP Model เป็นแนวทางใน
การประเมิน ซึ่งจะเป็นข้อมูลสารสนเทศแก่โรงเรียน ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวกับการพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมของนักเรียน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ในการพัฒนาโครงการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
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5. แนวคิดการบริหารคุณภาพของเดมมิ่ง
การบริหารคุณภาพของเดมมิ่ง (The Deming cycle) แนวคิดของวัฏจักร PDCA เริ่มขึ้น
ครั้งแรกโดยนักสถิติ วอลเตอร์ ชิวฮาร์ท (Walter Shewhart) เป็นผู้พัฒนาขึ้นเป็นคนแรก จากการ
ควบคุมกระบวนการเชิง สถิต ิ ในปี ค.ศ. 1930 จนกระทั ่ ง ปี ค.ศ. 1950 ได้ ม ี ก ารเผยแพร่ อ ย่ า ง
กว้างขวาง โดย เอดวาร์ด เดมมิ่ง (W. Edwards Deming) ปรมาจารย์ทางด้านการบริหารคุณภาพ
หลายคนจึงเรียกว่าวงจรบริหารคุณภาพของเดมมิ่ง หรือวัฏจักร PDCA
ฮิโตชิ คุเม (Hitoshi Cume) (ฮิโตชิ คุเม อ้างถึงใน วิภา ส่างสาร, 2547: 1-34) กล่าวว่า
จุดมุ่งหมายที่แท้จริงของ PDCA ซึ่งเป็นกิจกรรมพื้นฐานในการบริหารคุณภาพนั้นมิใช่เพียงแต่การปรับ
ผลลัพธ์ที่เบี่ยงเบนออกไปจากเกณฑ์มาตรฐานให้กลั บมาอยู่ใ นเกณฑ์ท ี่ต ้อ งการเท่านั้ น แต่เพื่ อ
ก่อให้เกิดการปรับปรุงในแต่ละรอบของ PDCA อย่างต่อเนื่อง เป็นระบบ และมี การวางแผน PDCA
ที่ม้วนไต่สูงขึ้นไปเรื่อย ๆ
วงจร PDCA มีภารกิจหลัก 4 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นที่ 1 การวางแผน (Plan-P)
ขั้นที่ 2 การปฏิบัติตามแผน (Do-D)
ขั้นที่ 3 การตรวจสอบผลการปฏิบัติการ (Check-C)
ขั้นที่ 4 การแก้ไขปัญหา (Action-A)
ดังภาพประกอบ 7
อะไร

กาหนดปัญหา
วิเคราะห์ปัญหา

วางแผน (Plan-P)

ทาไม

หาสาเหตุ

อย่างไร

วางแผนร่วมกัน

ปฏิบัติ (Do-D)

นาไปปฏิบัติ

ตรวจสอบ (Check-C)

ยืนยันผลลัพธ์

แก้ไข (Action-A)

ทามาตรฐาน
ภาพประกอบ 7 วงจรคุณภาพ PDCA
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ผ่องศรี สมยา (2544: 65) กล่าวว่า การปฏิบัติงานให้เกิดผลโดยใช้กระบวนการทางานที่มี
คุณภาพและการปฏิบัติงานให้ประสบผลสาเร็จจะต้องอาศัย PDCA ดังนี้
1. การวางแผน (Plan) เริ่มจากพิจารณาทบทวนเกี่ยวกับมาตรฐานคุณภาพการศึกษา
และเกณฑ์การพัฒนาของโรงเรียน จัดท ามาตรฐานรวมของโรงเรียน มาตรฐานการปฏิบัติงานของ
ฝ่าย/หมวด/งาน และมาตรฐานการปฏิบัติงานของแต่ละบุคคล
2. การลงมือทา (Do) ในแต่ละฐานะที่ตนเกี่ยวข้อง ผู้บริหารปฏิบัติตามมาตรฐานของโรงเรียน
หัวหน้าฝ่าย/หมวด/งาน ครูปฏิบัติการตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของแต่ละบุคคล เพื่อให้เกิด
การปฏิบัติงานไปสู่มาตรฐานคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน
3. การตรวจสอบ (Check) มีการทบทวนการปฏิบัติงานตามมาตรฐานในระดับบุคคล
มีการประชุมเพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานตามมาตรฐานในระดับฝ่าย/หมวด/งาน และภาพรวมของ
โรงเรียน
4. การปรับปรุง/พัฒนา (Action) มีการนาเสนอผลงาน เพื่อการปรับปรุง/พัฒนาให้ถึง
เกณฑ์มาตรฐานสากล
สาหรับขั้นตอนที่ 3 การตรวจสอบและขั้นตอนที่ 4 การปรับปรุง/พัฒนา ควรจะมีชุมชน
เข้ามามีส่วนร่วม เพื่อกากับ ดูแล ตรวจสอบ และประเมินผล
บรรจง จันทมาศ (2546: 7-8) น าเสนอขั้นตอนการท างานของวงล้อ PDCA เป็นขั้นตอน
ที่จ าเป็นต้อ งปฏิบัต ิกันอย่างต่อ เนื ่อ ง ไม่สิ้นสุด คือ Plan-Do-Check-Action โดยมีรายละเอี ย ด
ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 เตรียมแผนงาน (Plan) ซึ่งเป็นประเด็นที่สาคัญต้องนามาพิจารณา คือ
1. กาหนดวัตถุประสงค์ให้ชัดเจน และกาหนดคุณลักษณะที่จะใช้ควบคุมลงไปด้วย
2. กาหนดเป้าหมายที่สามารถวัดได้
3. กาหนดวิธีทางาน เพื่อบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้
4. กาหนดว่า จะทาอะไร ที่ไหน โดยใคร เมื่อไร ทาไม และด้วยวิธีใด คือ 5 W 1 H
(What, When, Where, Who, Why and How)
ขั้นตอนที่ 2 ลงมือปฏิบัติตามแผน (Do)
1. ทาการศึกษาและฝึกอบรมให้เข้าใจวิธีทางานแต่ละครั้ง
2. ลงมือปฏิบัติตามวิธีการที่กาหนดไว้
3. เก็บข้อมูลถึงคุณลักษณะทางคุณภาพ ตามวิธีการที่กาหนดไว้แล้ว

72
ขั้นตอนที่ 3 ตรวจสอบการปฏิบัติงาน (Check) เป็นการตรวจสอบความก้าวหน้าของงาน
และประเมิน
1. ตรวจสอบดูว่างานที่ได้เป็นไปตามมาตรฐานที่กาหนดไว้หรือไม่เปรียบเทียบกับ
เป้าหมาย
2. ตรวจสอบดูว่าค่าที่วัดได้ และผลที่ตรวจสอบตรงตามมาตรฐานหรือไม่
3. ตรวจสอบดูว่าลักษณะเฉพาะทางคุณภาพสอดคล้องกับเป้าหมายหรือไม่ อย่างไร
ขั้นตอนที่ 4 ปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่ อง (Action) จากผลของการตรวจสอบ ถ้าพบว่า
เกิดปัญหาหรือมีข้อบกพร่องขึ้น งานที่ไม่ตรงเป้าหมายหรือทาไม่ ได้ตามแผน ให้ปฏิบัติการแก้ไขตาม
ลักษณะของปัญหาที่พบ คือ
1. ต้องแก้ไขที่ต้นเหตุ ถ้าผลงานที่ได้รับการเบี่ยงเบนไปจากเป้าหมาย
2. ถ้าพบความผิดปกติใด ๆ ให้สอบสวน ค้นหาเหตุ แล้วทาการป้องกันแก้ไข
3. พัฒนาระบบหรือปรับปรุงวิธีการทางานนั้น ๆ
ศุ ภ ชั ย อาชี ว ระงั บ โรค (2547: 9-21) น าเสนอแนวคิ ด เกี ่ ย วกั บ โครงสร้ า งวงจร PDCA
ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ดังนี้
1. ขั้นตอนวางแผน (Plan)
ขั้นตอนวางแผนครอบคลุมถึงการกาหนดกรอบหัวข้อที่ต้องการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง
ซึ่งรวมถึงการพัฒนาสิ่งใหม่ ๆ การแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน ฯลฯ พร้อมกับพิจารณาว่า
มีความจาเป็นต้องใช้ข้อมูลใดบ้างเพื่อการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงนั้น โดยระบุวิธีการเก็บข้อมูลให้ชัดเจน
นอกจากนี้ ผู้ศ ึก ษาจะต้อ งวิเคราะห์ ข้ อ มู ล ที ่ ร วบรวมได้ แล้ ว ก าหนดทางเลื อ กในการปรั บ ปรุ ง
เปลี่ยนแปลงดังกล่าว
การวางแผนยั ง ช่ ว ยให้ ส ามารถคาดการณ์ สิ่ ง ที ่ เ กิ ด ขึ ้ น ในอนาคต และช่ ว ยลด
ความสูญเสียต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ ทั้งในด้านแรงงาน วัตถุดิบ ชั่วโมงการทางาน เงิน เวลา ฯลฯ
ซึ่งความสูญเสียเหล่านี้เป็นต้นทุนที่เพิ่มขึ้นของสินค้าและบริการโดยไม่สร้างมูลค่าเพิ่มใด ๆ เลย
ผู้บริโภคเอง ก็ไม่ต้องการที่จะเสียเงินเพิ่มเติมเพื่อชดเชยต้นทุนที่สูงขึ้น เมื่อเป็นเช่นนี้ ในที่สุดองค์การ
ก็จะสูญเสียความสามารถทางการแข่งขันในตลาด
ข้อดีของการวางแผน
1. การวางแผนเป็นวิธีการตัดสินใจและการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ
2. การวางแผนเป็ น การผสมผสานประสบการณ์ ความรู้ และทั ก ษะ โดย
การประเมินผลตามสภาพจริง เพื่อให้ทราบถึงสถานะในปัจจุบัน และสิ่งที่ต้องการบรรลุผลสาเร็จ
3. การวางแผนช่วยให้เห็นสภาวการณ์เสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
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4. การวางแผนช่วยแยกแยะอุปสรรคและโอกาสให้เห็นชัดเจนขึ้น ซึ่งจะช่ วยให้
สามารถพิจารณาความเป็นไปได้ที่จะประสบผลสาเร็จ
5. การวางแผนช่วยให้เราคิดถึงอนาคตตามความเป็นจริงแทนที่จะเป็นการเพ้อฝัน
โดยสรุ ป แล้ ว การวางแผนช่ ว ยให้ ร ั บ รู ้ ส ภาพปั จ จุ บ ั น พร้ อ มกั บ ก าหนดสภาพ
ที ่ ต ้ อ งการให้เกิดขึ้นในอนาคต ด้ว ยการผสมผสานประสบการณ์ ความรู ้ และทั ก ษะอย่างลงตัว
โดยทั่วไปการวางแผนมีอยู่ด้วยกัน 2 ประเภทหลัก ๆ ดังนี้
ประเภทที่ 1 การวางแผนเพื่ออนาคต เป็นการวางแผนส าหรับสิ่งที่จะเกิดขึ้น
ในอนาคตหรือ ก าลังจะเกิด ขึ้นในอนาคต บางอย่ า งเราไม่ ส ามารถควบคุ ม สิ ่ ง นั ้ นได้ เลย แต่ เป็น
การเตรี ย มความพร้ อ มของเราส าหรั บสิ ่ งนั ้ น เป็ นต้ นว่ า การเตรี ย มความพร้ อมส าหรั บอากาศ
ที่แปรปรวน การส่งเสริมการตลาด และการดาเนินโครงการส่งเสริมผลผลิตในบริษัท
ประเภทที่ 2 การวางแผนเพื่อการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง ในการวางแผนเพื่อ
เปลี่ยนแปลงสภาพที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเพื่อสภาพที่ดีขึ้น ซึ่งเราสามารถควบคุมผลที่เกิดในอนาคตได้
ด้วยการเริ่มต้นเปลี่ยนแปลงตั้งแต่ปัจจุบัน เป็นต้นว่ า การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่ไม่ดี และการลด
ของเสียที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิต
2. ขั้นตอนการปฏิบัติ (Do)
ขั้นตอนการปฏิบัติ คือ การลงมือปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตามทางเลือกที่ได้กาหนดไว้
ในขั้นตอนการวางแผน ในขั้นนี้ต้องตรวจสอบระหว่างการปฏิบัติด้วยว่าได้ดาเนินในทิศทางที่ตั้งไว้
หรือไม่พร้อมกับสื่อสารให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบด้วย ไม่ควรปล่อยให้ถึงวินาทีสุดท้ายเพื่อดูความคืบ
หน้าที่เกิดขึ้น หากเป็นการปรับปรุงในหน่วยงาน ผู้บริหารต้องการทราบความคืบหน้าที่แน่นอน เพื่อ
จะได้มั่นใจว่าโครงการที่ปรับปรุงเกิดความผิดพลาดน้อยที่สุด
3. ขั้นตอนการตรวจสอบ (Check)
ขั้นตอนการตรวจสอบ คือ การประเมินผลที่ได้รับจากการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง
แต่ขั้นตอนนี้จะถูกมองข้ามเสมอ การตรวจสอบทาให้ทราบว่าการปฏิบัติในขั้นตอนที่สอง สามารถ
บรรลุเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ที่ได้ก าหนดไว้หรือไม่ สิ่งส าคัญคือต้องรู้ว่าต้องการตรวจสอบ
อะไรบ้างและบ่อยครั้งแค่ไหน ข้อมูลที่ได้จากการตรวจสอบจะเป็นประโยชน์สาหรับขั้นตอนต่อไป
4. ขั้นตอนการดาเนินการใช้ให้เหมาะสม (Action)
ขั้นตอนการด าเนิ นการให้เหมาะสมจะพิ จ ารณาได้จ ากผลที ่ต รวจสอบ ซึ ่ ง มี อยู่
2 กรณี คือ ผลที่เกิดขึ้นเป็นไปตามแผนที่วางไว้ หรือไม่เป็นไปตามที่วางไว้ หากเป็นกรณีแรก ก็ให้นา
แนวทางหรือกระบวนการปฏิบัติ นั้นมาจัดทาให้เป็นมาตรฐาน พร้อมทั้ งหาวิธีการที่ปรับปรุงให้ดียิ่ง ๆ
ขึ้นไปอีก ซึ่งอาจหมายถึง สามารถบรรลุเป้าหมายได้เร็วกว่าเดิม หรือเสียค่าใช้จ่ายน้อยกว่าเดิม หรือ
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ทาให้คุณภาพดียิ่งขึ้นก็ได้ แต่ถ้าหากเป็นกรณีที่สอง ก็คือผลที่ได้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนที่วางไว้
เราควรนาข้อมูลที่รวบรวมไว้มาวิเคราะห์ และพิจารณาว่าควรจะดาเนินการอย่างไร ต่อไปนี้
4.1 มองหาทางเลือกใหม่ที่น่าจะเป็นไปได้
4.2 ใช้ความพยายามให้มากกว่าเดิม
4.3 ขอความช่วยเหลือจากผู้อื่น
4.4 เปลี่ยนเป้าหมายใหม่
จะเห็นได้ว่า กระบวนการบริหารคุณภาพของเดมมิ่ง มี 4 ขั้นตอน คือ
1. การวางแผน (Plan-P) เป็นการกาหนดเป้าหมายหรือทิศทางในการแก้ปัญหา
หรือพัฒนาคุณภาพ บุคลากรในหน่วยงานต้องให้ความร่วมมือวางแผนปรับปรุงแก้ไขปัญหาให้งาน
สาเร็จตามที่ต้องการ
2. การปฏิบัติ (Do-D) เป็นการนาทางเลือกที่ได้จากการวางแผนไปปฏิบัติ
3. การตรวจสอบ (Check-C) เป็นการประเมิ นผลงานเพื่อให้รั บรู ้สภาพของงาน
เปรียบเทียบผลงานก่อนปฏิบัติ ระหว่างปฏิบัติ และหลังปฏิบัติ มีความแตกต่างกันมากน้อยเพียงใด
เพื่อที่จะนาไปปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้น
4 การปรั บ ปรุ ง (Action-A) เป็ น แนวทางปฏิ บ ั ต ิ แ ก้ ไ ขปั ญ หาต่ า ง ๆ จาก
ข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นที่ทาให้งานที่ได้ไม่ตรงตามเป้าหมาย หรือผลงานไม่ได้มาตรฐาน นาไปปรับปรุง
แก้ไขเพื่อให้ได้ในลักษณะที่ต้องการ
จากแนวคิดและกระบวนการบริหารคุณภาพดังกล่าว โรงเรียนในฐานะเป็นองค์กร
ต้องพัฒนาด้วยการวางแผน โดยการศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เช่น นโยบายสภาพแวดล้อมทั้งภายใน
ภายนอกโรงเรียน ระบบการด าเนินการ จากนั้นศึกษาปัญหาและความต้องการ ก าหนดเป้าหมาย
ก าหนดแนวปฏิบัติ ด าเนินการวางแผน นิเทศติดตาม ประเมินผล ขยายผล และน าข้อมูลที่ได้ไป
ปรับปรุงพัฒนาโรงเรียนต่อไป และสิ่งส าคัญต้องด าเนินการในทุกองค์ประกอบของระบบ ต้องยึด
นักเรียนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา และต้องให้ทุกฝ่ายร่วมใจ ร่วมคิด ร่วมพัฒนา
สรุป ได้ว ่า วงจรบริ หารคุ ณ ภาพของเดมมิ่ ง (PDCA) คื อ กระบวนการตรวจสอบ
คุณภาพการปฏิบัติงานโดยกาหนดเป็นขั้นตอน มีการวางแผนกาหนดสิ่งที่ต้องการในการปฏิบัติงาน
มีการด าเนินงานตามแผนให้บรรลุผลที่ก าหนด มีการตรวจสอบติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน
ว่าเป็นไปตามมาตรฐานที่กาหนดหรือไม่ โดยเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์ และหากยังไม่บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ต้องมีการปรับปรุงแก้ไขใหม่ หากบรรลุตามวัตถุประสงค์แล้ วก็ให้ถือเป็นมาตรฐานใน
การปฏิบัติต่อไป
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ในการด าเนินงานโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนสตรีวัด
มหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ได้ใช้กระบวนการบริหารคุณภาพของเดมมิ่ง ซึ่งประกอบด้วย
การวางแผน (Plan-P) การปฏิบัติ (Do-D) การตรวจสอบ (Check-C) และการปรับปรุง (Action-A)
รวมถึงการสะท้อนการปฏิบัติ (Reflect) มาใช้ในการบริหารจัดการให้ประสบความสาเร็จบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการ
6. แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจ
6.1 ความหมายของความพึงพอใจ
ความพึงพอใจในงาน (Job Satisfaction) มีผู้ให้ความหมายไว้ต่างกัน แต่โดยรวมแล้วมี
ความหมายคล้ายคลึงกัน ดังนี้
ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์ (แปลและเรียบเรียง, 2522: 126) ให้แนวคิดไว้ว่าความ
พึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกรวมของบุคคลที่มีต่อการทางานในทางบวก เป็นความสุขของบุคคลที่เกิด
จากการปฏิบัติงาน และได้รับผลตอบแทนคือผลที่เป็นความพึงพอใจที่ท าให้บุคคลเกิดความรู้สึก
กระตือรือร้น มีความมุ่งมั่นที่จะทางาน มีขวัญและกาลังใจ สิ่งเหล่านี้จะมีผลต่อประสิทธิภาพของการ
ทางาน รวมทั้งส่งผลต่อความสาเร็จและเป็นไปตามเป้าหมายขององค์กร
กิติมา ปรีดีดิลก (2529: 321) กล่าวว่า ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน หมายถึง
ความรู้สึกที่ชอบหรือพอใจที่มีต่อองค์ประกอบและสิ่งจูงใจในด้านต่าง ๆ ของงาน และการปฏิบัติงาน
นั้นได้รับการตอบสนองตามความต้องการของเขาได้
Applewhite (1965: 8) ได้ ใ ห้ ค วามหมายของความพึ ง พอใจว่ า เป็ น ความสุ ข
ความสบายที่ได้จ ากสภาพที่ท างาน ความสุ ขจากการท างานร่ ว มกั น และมี ท ั ศ นคติ ท ี ่ ด ี ต ่ อ งาน
มีความพึงพอใจในรายได้ที่ตนได้รับจากหน่วยงาน
Yoder and other (1959: 6) ได้ให้ความหมายของความพึงพอใจในการทางานว่า
หมายถึ ง ผลรวมของความรู ้ ส ึ ก ของผู ้ ป ฏิ บ ั ต ิ ง านว่ า ชอบหรื อ ไม่ ช อบต่ อ สภาพการท างาน
ความพึงพอใจเป็นเรื่องของความรู้สึกชอบพอ หรือไม่พอใจต่อสภาพต่าง ๆ ที่มีอยู่ในหน่วยงานนั้น
Stauss and Sayles (1960: 119-121) กล่าวว่า ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
หมายถึงความรู้สึกพอใจในงานที่ทาและเต็มใจที่จะปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร คนจะ
รู้สึกพอใจในการปฏิบัติงาน เมื่องานนั้นให้ผลประโยชน์ตอบแทน ทั้งทางด้านวัตถุและทางด้านจิตใจ
ซึ่งสามารถตอบสนองความต้องการขั้นพื้นฐานของเขาได้
Hulin (1966: 185-192) กล่าวว่า ความพึงพอใจในการทางานต้องรวมถึงความรู้สึก
ที่เกิดขึ้นของคนงาน ต่อการตอบสนองการท างาน กับการพาดพิงถึงการท างานที่ท าอยู่ในปัจจุบัน
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ความรู้สึกนี้ยังรวมไปถึ งความคาดหวังของคนที่ได้รับบริการ และการตอบสนองที่เขาได้รับในการ
ทางาน
Blum and Naylor (1968: 134-135) ได ้ ใ ห้ ค ว า มหมา ยว ่ า ค ว า มพ ึ ง พอใ จ
ในการท างานเป็นทัศนคติ ต่าง ๆ ซึ่งได้ผลมาจากงานและปัจจัยแวดล้อม เช่น ค่าจ้าง สถานภาพ
โอกาสก้าวหน้าในการทางาน ความยุติธรรมของผู้บังคับบัญชา ความเหมาะสมของปริมาณงาน
Good (1973: 320) ได้มีทัศนะเกี่ยวกับความพึงพอใจในการทางานว่า หมายถึง ระดับ
ความพอใจ ซึ่งเป็นผลมาจากความสนใจและทัศนคติของบุคคลที่มีต่อคุณภาพ และสภาพของงานนั้น
McCormick and Tiffin (1974: 298) ได้ ก ล่ า วถึ ง ความพึ ง พอใจในการท างานว่า
หมายถึงการที่ความต้องการต่าง ๆ ที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ทางานแล้วได้รับการตอบสนอง
Milton, C.R. (1981: 151) กล่าวว่า ความพึงพอใจในการทางาน หมายถึง สภาวะของ
ความพึงพอใจ หรือสภาวะของการมีอารมณ์ในทางที่ดี ซึ่งสภาวะดังกล่าวนั้นเกิดขึ้นโดยการประเมิน
ประสบการณ์ที่ได้รับจากการทางานของบุคคลนั้นนั่นเอง
Locke, E.A. (1984: 93) ได้ให้ความหมายของความพึงพอใจในงานโดยทั่วไปไว้ ว่า
เป็น อารมณ์ที่ชื่นชม อันเกิดจากผลงานที่ตนเองได้ประเมินโดยประสบการณ์ของตนเองแล้วเห็นว่า
งานนั้นสัมฤทธิ์ผล และมีคุณค่า
Morse, Nancy C. (1985: 27) ได้ให้ความหมายความพึงพอใจในงานไว้ว่า คือ ทุก
สิ่งทุกอย่างที่สามารถลดความเครียดของผู้ปฏิบัติงานให้น้อยลง ถ้ามี ความเครียดมากจะท าให้เกิด
ความไม่พึงพอใจในการทางาน ความเครียดนี้เกิดจากความต้องการของแต่ละบุคคล เมื่อเกิดความ
ต้องการขึ้นก็จะเกิดปฏิกิริยาเรียกร้อง เมื่อความต้องการได้รับการตอบสนองแล้วจะทาให้ความเครียด
ลดน้อยลง และก่อให้เกิดความพึงพอใจในงานขึ้นตามมา
สรุปได้ว่า ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน หมายถึง ความรู้สึกชอบ หรือพอใจที่มีต่อผล
ของการปฏิบัติงานนั้นๆ ตามองค์ประกอบและวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายของงาน ส่งผลให้เกิด
กาลังใจ ทาให้เกิดการปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถ ด้วยแรงกาย แรงใจ สติปัญญา อย่างเต็มที่
ดังนั้นในการปฏิบัติงานทุกงานจึงต้องมีการประเมินความพึงพอใจในงาน ในรูปแบบวิธีการต่าง ๆ ตาม
ความเหมาะสม
6.2 องค์ประกอบหรือปัจจัยที่ทาให้เกิดความพึงพอใจ
การที่บุคคลในองค์กรจะเกิดความรู้สึกพึงพอใจในการปฏิบัติงานมากหรือน้อยจะขึ้นอยู่
กับองค์ประกอบของสิ่งจูงใจที่องค์กรมีอยู่ ถ้าองค์กรมีปัจจัยที่มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานบุคคลใน
องค์กรนั้นย่อมเกิดความพึงพอใจมาก ซึ่งได้มีนักวิชาการหลายท่านได้ทาการศึกษาไว้ ดังนี้
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อารี เพชรผุด (2526: 132) ได้กล่าวไว้ว่า องค์ประกอบที่ก่อให้เกิดความพึงพอใจ
ในงาน มี 5 ประการ
1. การได้รับผลตอบแทนในระดับสูง กล่าวคือ ได้ค่าแรงสูง มีสภาพการทางาน
สะดวก
2. สบาย มีสิ่งอานวยความสะดวก มีอิสระในการทางาน มีเพื่อนฝูงที่เข้าใจและมี
ลักษณะที่คล้ายคลึงกัน เป็นต้น
3. การได้รับสิ่งตอบแทนที่ไม่ได้คาดหวังมาก่อน จะรู้สึกพึงพอใจมากกว่าที่ตน
คาดหวัง แต่ถ้าเป็นสิ่งที่ตนคาดหวังที่จะได้ผลตอบแทนมากกว่าที่ได้จริง ความรู้สึกไม่พอใจจะเกิดขึ้น
4. การได้รับผลตอบแทนที ่ย ุติ ธรรม ถ้ า ผลตอบแทนที ่ ได้ รับนั ้นห่างไกลจาก
ความคาดหวัง ไม่ว่าต่าเกินไปหรือสูงเกินไป ความรู้สึกไม่พอใจจะเกิดขึ้น
5. การได้รับความเป็นอิสระและเป็นตัวของตัวเองในขณะท างาน โดยเฉพาะ
ความเป็นอิสระในการท างาน ศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิจากการท างาน เพราะฉะนั้น บุคคลกลุ่มนี้
จึงต้องการความเป็นอิสระและความเป็นตัวของตัวเองมาก ในขณะที่บุคคลอื่นอาจไม่มีความต้องการ
ก็ได้
สมยศ นาวี ก าร (2538: 221-223) กล่ า วถึ ง องค์ ป ระกอบส าคั ญ ที ่ ท าให้ เ กิ ด
ความพึงพอใจในการทางาน คือ
1. ผลตอบแทน ได้แก่ ค่าจ้าง เงินเดือน ส าคัญต่อการสร้างความพึงพอใจมาก
เพราะผลการตอบแทนสามารถใช้ตอบสนองความต้องการของคนได้หลายอย่าง เช่น อาหาร เสื้อผ้า
ที่พักอาศัย การพักผ่อน และอื่น ๆ
2. การเลื ่ อ นต าแหน่ ง การเลื ่ อ นต าแหน่ ง จะท าให้ ค วามรั บ ผิ ด ชอ บและ
ผลตอบแทนสูงขึ้น งานระดับสูงจะให้ความเป็นอิสระ ความท้าทาย
3. การบั ง คั บ บั ญ ชา การบั ง คั บ บั ญ ชาที ่ ส ร้ า งความพึ ง พอใจในการท างาน
มี 2 ลักษณะ คือ การมุ่งคนและการมีส่วนร่วม
4. ลักษณะงานที่มีผลกระทบต่อความพึงพอใจในการทางานมีอยู่ 2 ลักษณะ คือ
ความหมายของงานและการควบคุมวิธีการทางาน
5. กลุ่มงาน ได้แก่ การมีเพื่อนร่วมงานที่ร่วมมือและเป็นมิตร
6. สภาพแวดล้ อ มการท างาน ได้ แก่ อุ ณ หภู ม ิ ความชื ้ น การระบายอากาศ
แสงสว่าง และเสียง ตารางเวลาการทางาน ความสะอาดของสถานที่ทางาน และเครื่องมือที่เพียงพอ
เอกชัย กี่ส ุขพันธ์ (2533: 124-125) ได้ ก ล่ า วถึ ง ปั จจั ย ที ่ ส่ ง ผลต่ อ ความพึงพอใจ
ไว้ดังนี้
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1. สัมฤทธิ์ ผลของงาน (Achievement) คนจ านวนมากที่ต้องการความส าเร็จ
ในการทางาน และพอใจในการมีส่วนสร้างสรรค์งานที่มีความสาคัญให้แก่บริษัท ถ้าผู้บริหารยอมรับใน
ข้อนี้ก็ย่อมสนับสนุนให้บุคคลได้มีโอกาสประสบผลส าเร็จในการท างานตามศักยภาพ (Potential)
ของแต่ละบุคคล
2. การยอมรับ (Recognition) โดยปกติแล้วคนทุกคนมีความรู้ความสามารถ
และทักษะในการทางานที่แตกต่างกัน ดังนั้นถ้าผู้บริหารแสดงออกถึงพฤติกรรมการยอมรับในความคิด
หรือความสามารถของบุคคล ไม่ว่าจะเป็นคายกย่องชมเชย หรือการให้ Feedback ที่เหมาะสมจะมี
ส่วนจูงใจในการทางานได้มาก
3. ความก้าวหน้า (Advancement) ความก้าวหน้าในการทางานเป็นสิ่งที่ท้าทาย
จะทาให้บุคคลนั้นได้มีโอกาสพัฒนาทักษะการทางานอยู่เสมอ
4. ความสนใจ (Interest) หมายถึง การให้บุคคลได้มีโอกาสพัฒนาหรือเสริมสร้าง
ทักษะในการท างานตามที่เขามีความสนใจ ให้เขามีโอกาสได้ใช้ความรู้ความสามารถในการท างาน
นับเป็นการจูงใจที่ดีวิธีหนึ่ง
5. ความรั บ ผิ ด ชอบ (Responsibility) บุ ค คลที ่ ม ี ค วามสามารถ มี ไ หวพริ บ
และทักษะในการทางานที่ดี อยากที่จะทางานด้วยอานาจและความรับผิดชอบของตนเอง และไม่ชอบ
ถูกบังคับให้ทางาน
6. การมีส่วนร่วมในการทางาน (Participation) การเปิดโอกาสให้บุคคลได้มีส่วน
ร่วมในการท างานมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการก าหนดนโยบาย วิ ธีท างาน ตลอดจนการตัดสินใจใน
การทางาน จะสร้างให้เกิดความรู้สึกผูกพันกับหน่วยงาน การให้มีส่วนร่วมในการทางานนี้จะจูงใจให้
บุคคลยอมรับในความสามารถซึ่งกันและกัน และมีโอกาสพัฒนาการทางานเป็นทีมด้วย
สรุปได้ว่า องค์ประกอบและปัจจัยของการประเมินความพึงพอใจมีความสาคัญที่ต้อง
ระบุให้สอดคล้องกับเป้าหมายของงาน ศึกษาทาความเข้าใจร่วมกัน เพื่อเป็นแนวทางการเสริมสร้างใน
การทางานอย่างสร้างสรรค์และพัฒนางาน ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ขององค์กร โรงเรียน ในเรื่อง
กิจกรรมที่ดาเนินการเพื่อให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างยั่งยืนต่อไป
7. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
7.1 งานวิจัยในประเทศ
ผู้ประเมินได้ดาเนินการศึกษาหลักการ แนวคิดและแนวทางตามโครงพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมของนักเรียน จากเอกสาร บทความ ตารา และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อรวบรวมข้อมูลที่เป็น
ประโยชน์มาใช้ โดยจาแนกเป็นหัวข้อที่สาคัญ ดังนี้
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วีระพล สมชัย (2540: บทคัดย่อ) ได้ทาการประเมินโครงการ การพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ของนักเรียนที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ โดยใช้รูปแบบการประเมิน
โครงการ CIPP Model เป็นการประเมินวัตถุประสงค์และรายละเอียดต่าง ๆ เพื่อช่วยในการตัดสินใจ
เกี่ยวกับโครงการที่มีลักษณะเป็นแบบประเมิน ผลการประเมินก่อนด าเนินโครงการ โดยแยกเป็น
รายด้าน พบว่า โดยรวม อยู่ในระดับ “น้อย” โดยเรียงล าดับค่า เฉลี่ ยจากมากไปหาน้อ ย ได้แก่
ด้านผลผลิต ด้านปัจจัย ด้านสภาพแวดล้อม และด้านกระบวนการ ตามลาดับ ผลรวมการวิเคราะห์
ข้อมูลเกี่ยวกับการดาเนินโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ของนักเรียน
หลังดาเนินโครงการ โดยแยกเป็นรายด้าน พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับ “มาก” โดยเรียงลาดับค่าเฉลี่ย
ากมากไปหาน้อยได้ ดังนี้ ด้านผลผลิต ด้านกระบวนการ และด้านสภาพแวดล้อมตามล าดับ การ
เปรียบเทียบผลรวมการประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ของ
นักเรียน ก่อนการด าเนินโครงการและหลังการด าเนินโครงการ พบว่า การด าเนินการหลังด าเนิน
โครงการสูงกว่าก่อนดาเนินโครงการในทุกด้าน โดยด้านผลผลิตหลังดาเนินโครงการสูงกว่าก่อนดาเนิน
โครงการ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
รัตนาวรรณ วรรณโรจน์ (2541: บทคัดย่อ) ได้ทาการประเมินการพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ของนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษา เพื่อพัฒนาคุณลักษณะ เก่ง ดี
มีความสุข โดยใช้รูปแบบการประเมินโครงการ CIPP Model เป็นการประเมินวัตถุประสงค์ และ
รายละเอี ย ดต่ า ง ๆ เพื ่ อ ช่ ว ยในการตั ด สิ น ใจเกี ่ ย วกั บ โครงการที ่ ม ี ล ั ก ษณะเป็ น แบบประเมิ น
ความก้าวหน้า เพื่อชี้จุดเด่น จุดด้อยของการดาเนินงาน ทั้งในระยะก่อนการดาเนินงาน ระหว่างการ
ดาเนินงาน และเมื่อเสร็จสิ้นการดาเนินงาน ในการประเมินพบว่า ผลรวมการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับ
การดาเนินโครงพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ของนักเรียนก่อนดาเนินโครงการ
โดยแยกเป็นรายด้าน พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับ “น้อย” โดยเรียงลาดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย
ได้แก่ ด้านผลผลิต ด้านปัจจัย ด้านสภาพแวดล้อม และด้านกระบวนการตามล าดับ ผลรวมการ
วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ย วกับ การด าเนินโครงพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ของ
นักเรียนหลังดาเนินโครงการ โดยแยกเป็นรายด้าน พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับ “มาก” โดยเรียงลาดับ
ค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยได้ ดังนี้ ด้านผลผลิต ด้านกระบวนการ และด้านสภาพแวดล้อม ตามลาดับ
การเปรียบเทียบผลรวมการประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ของ
นักเรียนก่อนการด าเนินโครงการและหลังการด าเนินโครงการ พบว่า การด าเนินการหลังด าเนิน
โครงการสูงกว่าก่อนดาเนินโครงการในทุกด้าน โดยในด้านผลผลิตหลังดาเนินโครงการสูงกว่าก่อน
ดาเนินโครงการ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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จุมพล พูลภัทรชีวิน (2549: 258) ได้ทาการวิจัยและพัฒนากระบวนการสร้างความดี
มีคุณธรรม โดยพิจารณาจาก 3 ประเด็นหลัก คือ คนดีมีคุณธรรม ครอบครัวดีมีคุณธรรม และชุมชนดี
มีคุณธรรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสารวจองค์ความรู้เกี่ยวกับเกณฑ์และวิธีคัดสรรคน ครอบครัว ชุมชนดี
มีคุณธรรม และเพื่อพัฒนากระบวนการส่งเสริมความดีมีคุณธรรมให้กับคนในครอบครัว ชุมชน
ผลการวิจัย พบว่า กระบวนการส่งเสริมความดีมีคุณธรรมในระดับบุคคลคือการพัฒนาตนเองตามแนว
ไตรสิกขาคือศีล สมาธิ ปัญญา ตัวเราเป็นตัวอย่างที่ดี พ่อแม่ทาตนเป็นต้นแบบที่ดี ให้การอบรมเลี้ยงดู
ที่ถูกต้อง สร้างครอบครัวให้อบอุ่น เข้มแข็ง เอื้อเฟื้อต่อกัน การอบรมเด็กและเยาวชนให้เป็นคนดี
พัฒนาเมื่อเติบใหญ่ ปลูกฝังให้เด็กรู้จักเข้าวัดฟังธรรม ท าบุญเพื่อให้เด็กซึมซับความดีงาม ครูเป็น
แบบอย่างและสอนคุณธรรมจริยธรรม ร่วมมือส่งเสริมและพัฒนาคนดี เช่น การยกย่องเชิดชูเกียรติ
คนดีมีคุณธรรมน ามาเป็นต้นแบบของชุมชน สังคม ให้ก าลังใจคนท าดีทั้งรายบุคคลและรายกลุ่ ม
โรงเรียนสอนวิชาศีลธรรมที่เน้นการปฏิบัติจริง ร่วมกิจกรรมกับวัด เพิ่มชั่วโมงสอนจริยธรรม ฝึกให้เด็ก
นั่งสมาธิ จัดหาสมุดบันทึกความดีให้เด็กบันทึก แข่งขันตอบปัญหาธรรมะ มีกิจกรรมที่เชื่อมโยง
ระหว่างบ้าน วัด โรงเรียน ใช้วัดเป็นศูนย์การพัฒนาคุณธรรมความดี ใช้กิจกรรมทางศาสนาช่วยสอน
ใช้ขนบธรรมเนียมประเพณีดั้งเดิมช่วยกล่อมเกลาจากวิถีชีวิต จัดกิจกรรมที่ดีมารองรับโดยมีฐานจาก
วัฒนธรรมท้องถิ่น ในระดับครอบครัว พ่อแม่เป็นแบบอย่างที่ดี ทาให้ครอบครัวอบอุ่น เข้าใจกัน เข้าใจ
ถึงความแตกต่าง รู้จักปรับตัวเข้าหากัน มีความอดทนในการเลี้ยงลูกให้เป็นคนดี ส่งเสริมลูกทั้งด้าน
การศึกษาและการเป็นคนดี มีกิจกรรมที่สมาชิกทั้งครอบครัวท าร่วมกัน เข้าร่วมประเพณีท้องถิ่น
สังคมมีการประกาศยกย่องครอบครัวที่ปฏิบัติได้เหมาะสม เช่น แม่ดีเด่น พ่อดีเด่น ลูกกตัญญูระดับ
ชุมชน คนในชุมชนทุกระดับต้องเป็นแบบอย่างที่ดีสร้างความร่วมมือในการสร้างคนดี สังคมดี จาก
บ้าน วัด โรงเรียน ยกย่องคนดีให้เป็นแบบอย่างของชุมชน สร้างศักยภาพและความเข้มแข็งของชุมชน
สร้างครอบครัวที่ดี สร้างอาชีพที่มั่นคงในชุมชน สร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน น าเทคโนโลยี ที่
เหมาะสมเข้ามาใช้ ดูแลสิ่งแวดล้อมภายในชุมชนและทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องต้องส่งเสริมการสร้างคนดี
ชุมชนดี สังคมให้เพิ่มมากขึ้น
ทองย่อม สาครสูงเนิน (2549: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การส่งเสริมและพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์นักเรียนแบบยั่งยืน ตามแนวทางไตรสิกขา โรงเรียนบ้าน
อีตื้อดอนหวายขมิ้น สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต 1 ผลการวิจัยโดยสรุป พบว่า
การดาเนินการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์
นักเรียน โดยใช้เทคนิ คโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์
นักเรียน ตามแนวทางไตรสิกขา และเทคนิคการพัฒนาบุคลากรสู่มาตรฐานวิชาชีพครู ซึ่งประกอบด้วย
กิจกรรมเข้าค่ายปฏิบัติธรรม กิจกรรมเข้าแถวดีมีวินัย กิจกรรมนั่งสมาธิก่อนเรียน กิจกรรมอบรมหน้า
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เสาธง กิจกรรมไหว้ครู กิจกรรมวันแม่ กิจกรรมวันอาลานักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กิจกรรมการ
อบรมนักเรียนในวันสุดสัปดาห์ กิจกรรมวันสาคัญทางศาสนา กิจกรรมทาความสะอาด กิจกรรมออม
ทรัพย์ครูนักเรียน และกิจกรรมบันทึกทาความดี เป็นวิธีการที่ทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมใน
ด้านต่าง ๆ ไปในทางที่ดีขึ้น ซึ่งส่งผลให้นักเรียนมีความพร้อมและเอื้ อต่อการจัดกิจกรรมการสอนด้าน
อื่น ๆ ต่อไป
รัต นาภรณ์ ยุท ธภั ณ ฑ์ (2549: 107-110) ได้ ท าการวิ จ ั ย เรื ่ อ ง ความคิ ด เห็ นและ
การปฏิบัติในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ของโรงเรียนมัธยมศึกษา
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี โดยมีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นกับ
การปฏิบัติต่อการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ ของโรงเรียนมัธยมศึกษา
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี 2. เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นในการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี
ระหว่างผู้บริหารกับครูผู้สอน 3. เพื่อเปรียบเทียบการปฏิบัติในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและ
ค่านิยมที่พึงประสงค์ของนักเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี
จาแนกตามขนาดของโรงเรียน ในด้านการบริหาร ด้านการจัดสภาพแวดล้อม ด้านการจัดการเรียน
การสอน ด้านการจัดกิจกรรม ด้านการประเมินผล ผลการวิจัย พบว่า
1. ความคิดเห็นและการปฏิบัติของโรงเรียนต่อการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
และค่านิยมที่พึงประสงค์ของนักเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สระบุรี โดยภาพรวม พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และเมื่อพิจารณาเป็น
รายด้านพบว่าทุกด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยทุกด้านของระดับความ
คิดเห็นมีค่าเฉลี่ยมากกว่าระดับการปฏิบัติ
2. ความคิดเห็นของผู้บริหารและครูผู้สอนต่อการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและ
ค่านิยมที่พึงประสงค์ของนักเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี
โดยภาพรวมพบว่าแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ ระดับ .05 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า
ด้านบริหาร ด้านการจัดสภาพแวดล้อม ด้านการสอนและการนิเทศ ด้านการจัดกิจกรรม และด้าน
การประเมินผล แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยระดับความคิดเห็นของผู้บริหาร
ทุกข้อมีค่าเฉลี่ยมากกว่าระดับความคิดเห็นของครูผู้สอน
3. การปฏิบัติของโรงเรียนต่อการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และค่านิยมที่พึง
ประสงค์ของนักเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี จ าแนก
ตามขนาดของโรงเรียนและแต่ละด้าน พบว่า โรงเรียนขนาดใหญ่ กลาง เล็ก มีการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ โดยภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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เมื่อเปรียบเทียบรายด้าน พบว่า โรงเรียนมีการปฏิบัติ ด้านการจัดสภาพแวดล้อม และด้านการสอน
และการนิเทศของโรงเรียนขนาดใหญ่ กลาง เล็ก แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ส่วนในด้านการบริหาร ด้านการจัดกิจกรรม และด้านการประเมินผล ไม่พบความแตกต่างกัน
กุศล ถี่ถ้วน (2550: 72-74) ได้ท าการวิจัย เรื่อง ศึกษาสภาพปัญหาการปลูกฝัง
คุ ณ ธรรม จริยธรรมของนัก เรียนตามทั ศ นะของครูโ รงเรี ย นวั ดเวฬุว นาราม (สิ นทรั พ ย์ อ นุ สรณ์ )
สานักงานเขตดอนเมือง โดยการศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพปัญหาการปลูกฝัง
คุ ณ ธรรมจริยธรรมของนัก เรียนตามทั ศ นะของครู โ รงเรี ย นวั ด เวฬุ ว นาราม (สิ นทรั พ ย์ อ นุ ส รณ์ )
สานักงานเขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร ประชากรที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ ได้แก่ ข้าราชการครูโรงเรียน
วัดเวฬุวนาราม (สินทรัพย์อนุสรณ์ ) ส านักงานเขตดอนเมือง สังกัดกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษา
พบว่า ทุกด้านมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก โดยเรียงลาดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านการวัด
และประเมินผล ด้านการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร ด้านการจัดสภาพแวดล้อมในโรงเรียน ด้านนิเทศ
และการสอน และด้านการบริหาร ตามลาดับ
เกษม คาบุญตา (2550: 123-125) ได้ทาการศึกษาเกี่ยวกับ การพัฒนาแหล่งเรียนรู้
ในโรงเรียน เพื่อส่งเสริมการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม อาเภอ
เมื อ ง จังหวัด มหาสารคาม โดยมีค วามมุ่ งหมายเพื่ อพั ฒนาห้ องปฏิ บัต ิธรรมให้ เป็ นแหล่ง เรีย นรู้
ที่ส่งเสริมการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนในโรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม โดยใช้การวิจัย
เชิ ง ปฏิบัต ิก าร ผลการศึก ษา พบว่ า ก่ อ นด าเนิ นการพั ฒนาหอปฏิ บั ต ิ ธ รรมให้ เป็ นแหล่ ง เรี ยนรู้
ที่ส่งเสริมการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน โรงเรียนได้ด าเนินการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในด้าน
วิชาการที่ส่งเสริมกระบวนการเรียนการสอน แต่ในด้านที่ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม โรงเรียนยังขาด
การด าเนินการเพื่อพัฒนาหรือส่งเสริมให้เกิดการจัดกิจกรรมหรือแผนการด าเนินการอย่างชัดเจน
ขาดการมีส่วนร่วมของบุคลากร ประกอบกับพบแนวโน้มการเพิ่มขึ้นของปัญหาความประพฤติที่ขาด
คุณธรรมจริยธรรมของผู้เรียนในระดับชั้น ต่าง ๆ เมื่อด าเนินการพัฒนาด้วยกิจกรรมการประชุม
ปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วมและสร้างสรรค์ AIC พบว่า 1) ผู้ร่วมศึกษาค้นคว้าทุกคนมีความรู้ ความ
เข้าใจในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ที่ ส่ ง เสริมคุณธรรมจริยธรรมนัก เรีย น 2) กิจกรรมการแบ่ง กลุ่ ม
ปฏิบัติการประชุมปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วม AIC บุคลากรผู้ร่วมศึกษาร่วมกันกาหนดนโยบายและ
พั ฒนาแหล่งเรียนรู้ด้วยโครงการ และในวงรอบที ่ 2 ได้ ร่ ว มกั นจั ดกิ จ กรรมการพั ฒนาคุณธรรม
จริยธรรมนักเรียนด้านความรับผิดชอบจากการประชุมปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วมและสร้างสรรค์
พบว่า กิจกรรมที่สามารถส่งเสริมการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมด้านนี้ประกอบด้วย 1) กิจกรรมเต็ม
พลังเต็มความสามารถ 2) กิจกรรมตรงต่อเวลา 3) กิจกรรมบทบาทหน้าที่ของตน 4) กิจกรรมคุณภาพ
ของงาน และ 5) กิจกรรมรักษาสาธารณสมบัติ
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แสวง แสงหาญ (2551: 133-136) ได้ท าการวิจัย เรื่องสภาพการด าเนินงานด้าน
คุณธรรมจริยธรรมของโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร เขต 3 โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบสภาพการดาเนินงานด้านคุณธรรมจริยธรรมของโรงเรียนสังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร เขต 3 ที่เปิดสอนในระดับช่วงชั้นที่ต่างกัน และศึกษาข้อเสนอแนะใน
การปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงานด้านคุณธรรมจริยธรรมของโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาสกลนคร เขต 3 ผลการวิจัย พบว่า สภาพการด าเนินงานด้านคุณธรรมจริยธรรมของ
โรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร เขต 3 โดยรวมอยู่ในระดับมาก โรงเรียนที่เปิด
สอนในระดับช่วงชั้นที่ 1-2 กับโรงเรียนที่เปิดสอนในระดับช่วงชั้นที่ 3-4 ไม่แตกต่างกัน นอกนั้น
แตกต่า งกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิ ติ ท ี่ ระดับ .05 ส่ ว นข้ อ เสนอแนะในการปรั บปรุ งพัฒนาการ
ดาเนินงานด้านคุณธรรมจริยธรรมของโรงเรียน พบว่า ด้านความมีวินัย มีความรับผิดชอบ และปฏิบัติ
ตนตามหลักธรรมเบื้องต้นของศาสนาที่ตนนับถือ ควรปลูกฝังวินัยการเข้าคิวก่อนรับบริการทุกครั้ง
ด้านความซื่อสัตย์ ควรมีการจดบันทึกการทาความดีของนักเรียน ด้านความกตัญญูกตเวที ควรเชิญ
ผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรมวันแม่ วั นพ่อเป็นประจ า ด้านความเมตตากรุณา เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ และ
เสียสละเพื่อส่วนรวม ครูควรปลู กฝังคุณธรรมจริยธรรมอย่างต่อเนื่อง ด้านประหยัด รู้จักใช้ทรัพย์
สิ่งของส่วนตนและส่วนรวมอย่างคุ้มค่า จัดให้มีธนาคารออมทรัพย์โดยนักเรียนมีส่วนร่วมการบริหาร
จัดการ ด้านความภูมิใจในความเป็นไทย เห็นคุณค่าภูมิปัญญาไทย นิยมไทย และด ารงไว้ซึ่งความ
เป็นไทย ควรเชิญภูมิปัญญาในท้องถิ่นมาให้ความรู้แก่นักเรียน
ประยุทธ มะลิงาม (2552: 132-133) ได้ศึกษาการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ของนักเรียน โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ อ าเภอจอมพระ
จังหวัดสุรินทร์ พบว่า
1. ผลการประเมินบริบทหรือสภาพแวดล้อม (Context) ของโครงการส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ของนักเรียน คณะกรรมการด าเนินโครงการมีระดับ
ความคิดเห็นเกี่ยวกับความต้องการจ าเป็นในการด าเนินโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและ
ค่านิยม ที่พึงประสงค์ โดยภาพรวม พบว่า มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด
2. ผลการประเมิ นปั จ จั ย น าเข้ า (Input) ของโครงการการส่ ง เสริ ม คุ ณ ธรรม
จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ของนักเรียน คณะกรรมการดาเนินโครงการมีระดับความคิดเห็น
เกี่ยวกับปัจจัยสนับสนุนในการดาเนินโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์
โดยภาพรวมพบว่า มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด
3. ผลการประเมิ น กระบวนการ (Process) ของโครงการส่ ง เสริ ม คุ ณ ธรรม
จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ของนักเรียน
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3.1 นักเรียนมีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการดาเนินงานตามโครงการส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ โดยภาพรวมพบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด
3.2 ครูมีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการด าเนินงานตามโครงการส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ โดยภาพรวมพบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด
3.3 ผู้ปกครองนั กเรีย นมีร ะดับความคิ ดเห็ นเกี ่ ย วกั บการด าเนิ นงานตาม
โครงการส่งเสริมคุณ ธรรมจริยธรรม และค่ า นิ ย มที่ พึ งประสงค์ โดยภาพรวมพบว่ า อยู ่ ใ นระดับ
มากที่สุด
4. ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และค่านิยม
ที ่ พ ึ งประสงค์ของนัก เรียน มี ร ะดับความคิ ดเห็นเกี ่ย วกั บพฤติ กรรมการแสดงออกด้ านคุณธรรม
จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียน ก่อนการพัฒนา โดยภาพรวมพบว่า อยู่ในระดับ
มากส่วนหลังการพัฒนา อยู่ในระดับมากที่สุด
5. ผลการประเมินผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการดาเนินโครงการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ของนักเรียน พบว่า ระดับความพึงพอใจของนักเรียน ครู และ
ผู้ปกครองที่มีต่อการดาเนินโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ของนักเรียน
ก่อนและหลังการพัฒนา โดยภาพรวมพบว่า ก่อนการพัฒนาอยู่ในระดับปานกลาง ส่วนหลังการพัฒนา
อยู่ในระดับมาก
ชะลอ สมุทรลอยวน (2552: 89-91) ได้ประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
ของนักเรียนโรงเรียนวัดหนองแพงพวย สานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรค์ เขต 1 ปีการศึกษา
2552 โดยใช้รูปแบบการประเมินแบบซิปป์ (CIPP Model) ซึ่งมี 4 ด้าน คือ ด้านบริบท ด้านปัจจัย
นาเข้า ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต ผลการประเมิน พบว่า โดยภาพรวมการดาเนินงานของ
โครงการทุกด้านบรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ของโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และค่านิยม
ที ่ พ ึ ง ประสงค์ ข องนั ก เรี ย นโรงเรี ย นวั ด หนองแพงพวย ทั ้ ง ด้ า นบริ บ ท ด้ า นปั จ จั ย น าเข้ า ด้ า น
กระบวนการ และด้านผลผลิต อยู่ในระดับมากทุกด้าน และผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียน
และผู้ปกครองที่มีต่อโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ของนักเรียน
โรงเรียนวัดหนองแพงพวย พบว่า อยู่ในระดับมาก และผู้ปกครองพึงพอใจในการปฏิบัติตนมีความ
กตัญญูกตเวทีของนักเรียนและเข้าร่วมและปฏิบัติกิจกรรมของนักเรียนตลอดโครงการ ผลการประเมิน
การปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมจริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนวัดหนอง
แพงพวย โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด คือ รักเคารพ เชื่อฟังคาสั่งสอนของพ่อแม่ ผู้ปกครองและครู
และใช้เงินอย่างคุ้มค่าและรู้คุณค่าของ การออมทรัพย์ ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่า
นักเรียนเป็นเยาวชนที่ดีของครอบครัว โรงเรียนและชุมชน ปฏิบัติตนตามระเบียบการสอบและท า
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การบ้านด้วยตนเอง ปฏิบัติตนสุภาพและมีสัมมาคารวะในการพูดคุยหรือเดินผ่านครูและผู้ใหญ่ซึ่ง
เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้
ทรงเกียรติ วรรณจั นทร์ (2552: 122-123) ได้ ท าการศึ ก ษาการด าเนิ นงานเพื่ อ
ปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนที่เปิดสอนช่วงชั้นที่ 1-3 สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามหาสารคาม เขต 1 โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาระดับการดาเนินงาน เปรียบเทียบและหา
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างข้าราชการครูที่มีสถานภาพและปฏิบัติงานในขนาดของสถานศึกษาที่ต่างกัน
โดยรวมและรายด้าน รวมทั้งศึกษาข้อเสนอแนะในการดาเนินงานเพื่อปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรม
ของนักเรียน ผลการวิจัย พบว่า
1. ข้าราชการครูที่เป็นผู้บริหารโรงเรียน มีการดาเนินงานเพื่อปลูกฝังคุณธรรม
และจริยธรรมของนักเรียนรวมทุกด้าน และรายด้านอยู่ในระดับมาก
2. ข้ า ราชการครู ท ี ่ เ ป็ น ครู ผ ู ้ ส อน มี ก ารด าเนิ น งานเพื ่ อ ปลู ก ฝั ง คุ ณ ธรรม
และจริยธรรมของนักเรียน โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก
3. ผลการเปรียบเทียบและหาปฏิสัมพันธ์
3.1 ข้าราชการครูที่เป็นผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้ สอน มีการด าเนินงาน
เพื่อปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมของนักเรียน รวมทุกด้านไม่แตกต่างกัน
3.2 ข้าราชการครูที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษาขนาดต่างกัน มีการดาเนินงาน
เพื่อปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมของนักเรียน รวมทุกด้านต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดั บ
.05
3.3 มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างสถานภาพและขนาดของสถานศึกษาที่ปฏิบัติหน้าที่
ของข้าราชการครู ต่อการด าเนินงานเพื่อปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมของนักเรียน รวมทุกด้าน
แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
4. ข้อเสนอแนะสูงสุดแต่ละด้าน คือ
4.1 ด้านความมีวินัย มี ความรับผิดชอบ คือ การจัดกิจกรรมต้องสม ่าเสมอ
ต่อเนื่อง ให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติจริง และเป็นกิจกรรมที่เหมาะสมกับวัยของนักเรียน
4.2 ด้านความซื่อสัตย์สุจริต คือ ควรจัดกิจกรรมที่มีผลตอบแทนคนทาดี และ
มีการลงโทษคนทาผิด
4.3 ด้า นความกตัญ ญูก ตเวที คื อ ควรปลู กฝั งให้ นัก เรี ยนกตั ญ ญู ต่อบิดามารดา สถานศึกษา ครูอาจารย์ โดยเน้นการส่งเสริมความรักความเข้าใจกตัญญู เช่น โครงการพ่อแม่
ครู
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4.4 ด้านความมีเมตตากรุณาโอบอ้อมอารี คือ ควรจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้มี
โอกาสช่วยเหลือผู้อื่น เช่น พี่ดูแลน้อง เพื่อนช่วยเพื่อน
4.5 ด้านการประหยัดและการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า คือ ควรจัดกิจกรรม
ขยะนี้มีราคา ประหยัดไฟฟ้า โดยเน้นการปิดไฟและพัดลมทุกครั้งที่ไม่มีคนในห้องเรียน
4.6 ด้ า นการปฏิ บ ั ต ิ ต นเป็ น ประโยชน์ ต ่ อ ส่ ว นรวม คื อ ควรจั ด กิ จ กรรม
ที่นักเรียนมีความสนใจ และมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น ประเมินผลอย่างเป็นระบบ
สันติ ดาวเรือง (2552: 80-81) ได้ท าการวิจัยเรื่อง การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
ค่านิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ สาหรับนักศึกษาโรงเรียน
สงขลาเทคโนโลยี อาเภอเมือง จังหวัดสงขลา โดยมีวัตถุ ประสงค์เพื่อศึกษาระดับคุณธรรมจริยธรรม
ค่านิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักศึกษา โรงเรียนสงขลาเทคโนโลยี ก่อนและหลังการ
เรียนรู้แบบบูรณาการ และเพื่อเปรียบเทียบคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ของนักศึกษาโรงเรียนสงขลาเทคโนโลยี ก่อนและหลังการเรียนรู้แบบบู รณาการ ผลการวิจัย พบว่า
คุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ของนักศึกษาโรงเรียนสงขลาเทคโนโลยี
ก่อนเรียนรู้โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ด้านการละเว้นสิ่งเสพติดและการพนัน มีระดับคะแนน
สูงสุด แต่หลังการเรียนรู้ โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก ด้านการละเว้นสิ่งเสพติดและการพนัน มี
ระดับคะแนนสูงสุดและมีผลสัมฤทธิ์ทางการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ ก่อนเรียนและหลังเรียนแบบบูรณาการ มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ .01
สุริยา ผันพลี (2552: 108-111) ได้ศึกษาการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม: กรณีศึกษา
โรงเรี ย นเซนต์ ย อแซฟศรีส งคราม สั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื ้ น ที ่ ก ารศึ ก ษานครพนม เขต 2 โดยมี
ความมุ่งหมาย คือ 1) เพื่อศึกษาสภาพ และปัญหาเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนในโรงเรียน
เซนต์ยอแซฟศรีสงคราม สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครพนม เขต 2 2) เพื่อพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรม กรณีศึกษาโรงเรียนเซนต์ยอแซฟศรีสงคราม สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครพนม
เขต 2 และ 3) เพื่อติดตามและประเมินผลการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมในโรงเรียนเซนต์ยอแซฟ
ศรีสงคราม สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครพนม เขต 2 ผลการศึกษา พบว่า
1. การศึ ก ษาสภาพ และปั ญ หาเกี ่ ย วกั บ คุ ณ ธรรม พบว่ า นั ก เรี ย นโรงเรี ย น
เซนต์ยอแซฟศรีสงคราม ต้องได้รับการพัฒนาด้านคุณธรรมจริยธรรม เนื่องจากนักเรียนส่วนมากยัง
ขาดระเบียบวินัย ขาดความรับผิดชอบ นักเรียนพูดคุยและส่งเสียงดังในขณะที่ครูกาลังสอน ไม่สนใจครู
ไม่ตั้งใจปฏิบัติกิจกรรม ไม่กล้าแสดงออก ไม่มีความมั่นใจในตนเอง ไม่ค่อยสนใจในการศึกษาเล่าเรียน
และยังขาดความรับผิดชอบต่อตนเองและบุคคลอื่น
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2. การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมกรณีศึกษาโรงเรียนเซนต์ยอแซฟศรีสงคราม
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครพนม เขต 2 โดยสรุป จากการที่ได้สังเกตละสัมภาษณ์กลุ่ม
ตัวอย่างที่เป็นนักเรียน และครู พบว่า ผลการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ส่งผลให้นักเรียนส่วนมาก
มีคุณธรรม จริยธรรมดีมากขึ้น
3. การศึ ก ษาความคิ ด เห็ น ของผู ้ ป กครอง พบว่ า ผู ้ ป กครองมี ค วามคิ ด เห็น
โดยรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าอยู่ในระดับมากทุกด้าน ด้านที่มีค่าเฉลี่ย
สูงสุด 3 ลาดับแรก คือ ความซื่อสัตย์สุจริต ความมีระเบียบวินัย และความกตัญญูกตเวที ตามลาดับ
ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุด คือ ความพอประมาณ ประหยัดและอดออม
อรุ ณ ศรี เหลื อ งธานี (2552: 119-121) ได้ ป ระเมิ น โครงการส่ ง เสริ ม คุ ณ ธรรม
จริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนคลองบางโพธิ์ จังหวัดปทุมธานี ปีการศึกษา 2552 โดยใช้รูปแบบการ
ประเมินแบบ CIPP Model ผลการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียน
คลองบางโพธิ์ พบว่า
1. การประเมินด้านสภาวะแวดล้อมของโครงการ พบว่า ครูและบุคลากรทาง
การศึกษา และคณะกรรมการสถานศึกษา มีความเห็นเกี่ยวกับโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของ
นักเรียนโรงเรียนคลองบางโพธิ์ ด้านสภาวะแวดล้อมของโครงการ โดยรวมมีความสอดคล้องอยู่ใน
ระดับมาก
2. การประเมิ น ด้ า นปั จ จั ย เบื ้ อ งต้ น ของโครงการ พบว่ า ครู แ ละบุ ค ลากร
ทางการศึกษา และคณะกรรมการสถานศึกษา มีความเห็นเกี่ยวกับโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
ของนักเรียนโรงเรียนคลองบางโพธิ์ ด้านปัจจัยเบื้องต้นของโครงการ โดยรวมมีความพร้อมของปัจจัย
เบื้องต้น อยู่ในระดับมาก
3. การประเมินด้านกระบวนการของโครงการ พบว่า ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา และคณะกรรมการสถานศึกษา มีความเห็นเกี่ยวกับโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของ
นั ก เรียน โรงเรียนคลองบางโพธิ์ ด้ า นกระบวนการของโครงการ โดยรวมมี ค วามเหมาะสมของ
กระบวนการ อยู่ในระดับมาก
4. การประเมินด้านผลผลิตของโครงการ พบว่า ครูและบุคลากรทางการศึกษา
คณะกรรมการสถานศึกษา นักเรียน และผู้ปกครองนักเรียน มีความเห็นเกี่ยวกับโครงการส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนคลองบางโพธิ์ ด้านผลผลิตของโครงการ โดยรวมนักเรียน
มีพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรม อยู่ในระดับมาก
วีระ ใจแสน (2552: 117-119) ได้ประเมินผลโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
ของนักเรียนโรงเรียนวัดบางขุนไทร (ผดุงวิทยา) สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี เขต 1
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ปีการศึกษา 2552 ใน 7 กิจกรรม คือ กิจกรรมหนูน้อยออมทรัพย์ กิจกรรมกินอยู่เป็นสร้างสรรค์เด็กดี
กิจกรรม 5 ส กิจกรรมร้อยใจครูนักเรียนหันหน้าเข้าวัด กิจกรรมครูพระสอนศีลธรรม กิจกรรมเข้าค่าย
พุทธบุตร และกิจกรรมบรรพชาสามเณรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล รวมทั้งการจัดกิจกรรมการเรียน
ในลั ก ษณะบู ร ณาการในทุ ก สาระการเรี ย นรู้ โดยมี ว ั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื ่ อ ประเมิ น สภาพแวดล้ อ ม
ปัจจัยพื้นฐาน กระบวนการด าเนินงาน และผลผลิตของโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของ
นักเรียนของโรงเรียน วัดบางขุนไทร (ผดุงวิทยา) สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี เขต 1
โดยดาเนินการประเมินผลทั้งระบบโดยอาศัยรูปแบบจาลองซิปป์ (CIPP Model) ผลการศึกษาพบว่า
1) สภาพแวดล้ อมของโครงการส่ ง เสริ มคุ ณธรรมจริย ธรรมของนั ก เรี ย นของ
โรงเรียนวัดบางขุนไทร (ผดุงวิทยา) สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี เขต 1 มีความ
สอดคล้องกับนโยบายทางการศึกษาตามแผนพัฒนาการศึกษา การศาสนาและการวัฒนธรรม ระยะที่
9 ของกระทรวงศึกษาธิการ และของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และแนวทางการ
ดาเนินงานของโครงการ ทั้งในภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก
2) ปั จ จั ย พื้ น ฐานของโครงการส่ ง เสริ ม คุ ณ ธรรมจริ ย ธรรมของนั ก เรี ย น
ของโรงเรียนวัดบางขุนไทร (ผดุงวิทยา) สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี เขต 1 ในภาพรวม
ด้านบุคลากร และด้านวัสดุอุปกรณ์ อาคารสถานที่อยู่ในระดับมาก ส่วนด้านงบประมาณอยู่ในระดับ
ปานกลาง
3) กระบวนการดาเนินงานของโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน
ของโรงเรียนวัดบางขุนไทร (ผดุงวิทยา) สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี เขต 1 ทั้งใน
ภาพรวมและรายด้านทุกด้านอยู่ในระดั บมาก กรรมการสถานศึก ษาขั ้ นพื ้นฐาน (ที ่ ไ ม่ ใ ช่ ผ ู้ แทน
ผู้ปกครอง ผู้แทนครู หรือผู้บริหารสถานศึกษา) และผู้ปกครองนักเรียน มีความเห็นว่าการมีส่ วนร่วม
ของชุมชนในการดาเนินงานตามโครงการ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก
4) ผลผลิตของของโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนของโรงเรียน
วัดบางขุนไทร (ผดุงวิทยา) สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี เขต 1 ในภาพรวมและรายด้าน
ทุกด้านอยู่ในระดับมาก ครูมีความคิ ดเห็นต่อการดาเนินงานโครงการในภาพรวมอยู่ในระดับดี และ
กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (ที่ไม่ใช่ผู้แทนผู้ปกครอง ผู้แทนครู หรือผู้บริหารสถานศึกษา)
ผู้ปกครองนักเรียน และนักเรียน มีความพึงพอใจต่อการด าเนินงานของโครงการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมของนักเรียน ของโรงเรียนวั ดบางขุนไทร (ผดุงวิทยา) สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เพชรบุรี เขต 1 อยู่ในระดับมาก
วิยะดา ศิริเขตรกรณ์ (2553: บทคัดย่อ) ได้ท าการประเมินโครงการงานคุณธรรมเฉลิม
พระเกียรติเยาวชนไทยทาดีถวายในหลวงในโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาแพงเพชร
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เขต 2 ใน 3 ด้ า น คื อ 1) ด้ า นความเหมาะสมของปั จ จั ย เบื ้ อ งต้ น 2) ด้ า นความเหมาะสมของ
กระบวนการดาเนินงาน และ 3) ด้านผลผลิต ในการวิจัยครั้งนี้ แหล่งข้อมูลที่ใช้ในการประเมิน ได้แก่
ผู้บริหารสถานศึกษา ครูที่ปรึกษาโครงการ และนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม ผลการประเมินพบว่า 1) ผลการประเมินความเหมาะสมของปัจจัย
เบื้องต้น มีความเหมาะสมในด้านบุคลากร ด้านรายการกิจกรรม ด้านการบริหารจัดการ และด้าน
งบประมาณ 2) ผลการประเมินความเหมาะสมของกระบวนการดาเนินงาน มีความเหมาะสมในด้าน
การดาเนินกิจกรรม ส่วนผล การประเมินด้านที่ไม่เหมาะสม ได้แก่ ด้านการประสานงาน และด้านการ
ติดตามและประเมินผล ส่วนปัญหาสาคัญที่พบ ได้แก่ การขาดการฝึกปฏิบัติ การขาดการประสานงาน
ที่ดีและต่อเนื่อง และขาดการติดตามและประเมินผลอย่างต่อเนื่อง 3) ผลการประเมินผลผลิตของ
โครงการมีความเหมาะสมในด้านผลผลิตตามโครงการ และความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ
ชนานันท์ อุ่นเป็ง (2555: บทคัดย่อ) ได้ทาการประเมินโครงการโรงเรียนคุณธรรมชั้นน า
โรงเรียนพญาเม็งราย อาเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงรายการศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมิน
โครงการโรงเรียนคุณธรรมชั้นน าโรงเรียนพญาเม็งราย กลุ่มประชากรที่ใช้คือ ผู้บริหาร ครู และ
นักเรียนกลุ่มตัวอย่างที่เข้าร่วมโครงการชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
ได้แก่ แบบสอบถาม โดยใช้รูปแบบการประเมินแบบชิป (CIPP MODEL) เป็นกรอบในการประเมิน
โครงการทั้ง 4 ด้า น คือ ด้า นสภาวะแวดล้ อ ม (Context) ด้ า นปั จ จั ย (Input) ด้ า นกระบวนการ
(Process) และด้านผลผลิต (Product) แล้วน าข้อมูลที่ได้มาวิ เคราะห์ โดยใช้ความถี่ ค่าร้อยละ
ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการประเมินโครงการโรงเรียนคุณธรรมชั้นนาของผู้บริหารและ
ครู สรุปผลได้ดังนี้ ผลการประเมินด้านสภาวะแวดล้อม โคยรวมพบว่ามีความเหมาะสมระดับมาก
ด้านปัจจัย โคยรวมพบว่า มีความเหมาะสมระดับปานกลาง ด้านกระบวนการ โดยรวมพบว่า มีความ
เหมาะสมระดับมาก และด้านผลผลิตโดยรวมพบว่า มีความเหมาะสมระดับมาก
จิมารัตน์ ปุญญปัญญา (2557: บทคัดย่อ ) ได้ประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะ “ยอดนารีสตรีวิทยา” โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1) เพื่อประเมินผลการ
ดาเนินโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะ “ยอดนารีสตรีวิทยา” โดยใช้
รู ป แบบการประเมิ น แบบซิ ป ป์ (CIPP Model) ของสตั ฟ เฟิ ล บี ม ใน 4 ด้ า น ได้ แ ก่ ด้ า นบริ บ ท
(Context) ด้านปัจจัยนาเข้า (Input) ด้านกระบวนการ (Process) และด้านผลผลิต (Process) และ
2) เพื่อประเมินผลสาเร็จของโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมเพื่อพัฒนาคุณลักษณะ “ยอดนารี
สตรีวิทยา” ใน 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการพัฒนา คุณลักษณะ “ยอดนารีสตรีวิทยา” ด้านรางวัลและ
เกียรติบัตรที่ได้รับ และด้านความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง โดยมีกลุ่มประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้
คือ ครู จ านวน 133 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จ านวน 15 คน นักเรียน จ านวน
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358 คน ผู้ปกครองนักเรียน จานวน 358 คน ผลการประเมิน พบว่า 1) ผลประเมินโครงการพัฒนา
คุณธรรม จริยธรรมเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะ “ยอดนารี สตรีวิทยา” ใน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านบริบท
(Context) โดยภาพรวมมีระดับความเหมาะสมหรือการปฏิบัติอยู่ในระดับมากที่สุด ด้านปัจจัยนาเข้า
(Input) โดยภาพรวมมีระดับความเหมาะสมหรือการปฏิบัติอยู่ในระดับมากที่สุด ด้านกระบวนการ
(Process) โดยภาพรวมมีระดับความเหมาะสมหรือการปฏิบัติอยู่ในระดับมากที่สุด ด้านผลผลิต
(Process) โดยภาพรวมมีระดับความเหมาะสมหรือการปฏิบัติอยู่ในระดับมากที่สุด 2) ผลการประเมิน
ผลสาเร็จของโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะ “ยอดนารีสตรีวิทยา”
สรุปได้ดังนี้ ด้านพฤติกรรมคุณธรรม จริยธรรม พบว่า นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมตามคุณลักษณะ
“ยอดนารีสตรีวิทยา” อยู่ในระดับมากที่สุด โดยหลังดาเนินโครงการมีค่าเฉลี่ยเพิ่มขึ้นกว่าก่อนดาเนิน
โครงการทั้งโดยภาพรวมและรายด้านด้านรางวัลและเกียรติบัตร พบว่า หลังจากการดาเนินโครงการ
นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมตามคุณลักษณะ “ยอดนารีสตรีวิทยา” มากขึ้น และหลังจากที่ นักเรียน
ได้ร่วมกิจกรรมตามโครงการและด้านความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง พบว่า ครู นักเรียน และผู้ปกครอง
มีความพึงพอใจ ต่อโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะ “ยอดนารีสตรี
วิทยา”อยู่ในระดับมากที่สุด
นิศากร ยมหา (2559: บทคัดย่อ) ได้ทาการประเมินผลโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
นักเรียนโรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการประเมินผลโครงการพัฒนา
คุณธรรม จริยธรรมนักเรียนโรงเรียนมกุ ฎเมืองราชวิทยาลัย จานวน 4 ด้าน คือ ความเหมาะสมของ
บริบท ความเหมาะสมของปัจจัยนาเข้า ความเหมาะสมของกระบวนการดาเนินงาน และผลผลิตของ
โครงการเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน ผลการศึกษาพบว่า ด้านบริบทของโครงการมีความ
เหมาะสม ในภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด ด้านปัจจัยน าเข้าของโครงการมีความเหมาะสม ใน
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ด้านกระบวนการดาเนินงานตามโครงการมีความเหมาะสม ในภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก ด้านผลผลิตของโครงการ เกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก
บรรยวัสถ์ ศิริอริยะชัย (2559: บทคัดย่อ) ได้ท าการประเมินผลโครงการส่งเสริมพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต
42 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินบริบท ปัจจัยเบื้องต้น กระบวนการดาเนินงาน และผลผลิตของ
โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 เมื่อสิ้นสุดโครงการตามแบบของ สตัฟเฟิลบีม กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการ
ประเมินโครงการคือ ผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ จานวน 5 คน ครูโรงเรียนสตรี
นครสวรรค์ จานวน 113 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ จานวน
14 คน เครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ จานวน 191 คน นักเรียนโรงเรียนสตรีนครสวรรค์
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จานวน 341 คน รวมกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 664 คน มีผลการประเมิน ดังนี้ ด้านบริบทของโครงการ
โดยภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด ด้านปัจจัยเบื้องต้นของโครงการ โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก
ด้านกระบวนการดาเนินงานโครงการ โดยภาพรวม อยู่ในระดับ มากที่สุด ด้านผลผลิตของโครงการ
เกี่ยวกับพฤติกรรมคุณธรรมและความส าเร็จของโครงการ ส่งเสริมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของ
นักเรียนโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 อยู่ในระดับมาก
ที่สุด
7.2 งานวิจัยต่างประเทศ
Enciso (2001: 961) ได้ศึกษาการรับรู้เกี่ยวกับวินัยนักเรียนอันเป็นการศึกษาทัศนะ
ของนักเรียน ครู และผู้บริหารโรงเรียน โดยศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษาตอนปลายซึ่งมีนักเรียน
ประมาณ 1,700 คน และครู 69 คน พฤติกรรมทางวินัยของนักเรียนที่ศึกษา ได้แก่ การกระทาที่ไม่
เหมาะสมและค าพูดที่นักเรีย นคนหนึ่งแสดงออกที่ท าให้สภาพแวดล้อมการเรียนเสียหายส าหรับ
ประชากรนักเรียนโดยทั่วไป วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกล่าวว่าแนวความคิดที่ผิดเกี่ยวกับวิธีการที่ครู
กล่าวถึงปัญหาวินัยของนักเรียนควรจะได้รู้จักก่อนที่จะสามารถน าการปฏิบัติทางวินัยไปใช้ ผล
การศึกษา พบว่า นักเรียนและครูไม่รู้สึกว่าการปฏิบัติทางวินัยใด ๆ มีประสิทธิผลในการป้องกันหรือ
ในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม ผู้บริหารรู้สึกว่าครูเป็นเหตุผลแรกสาหรับนโยบายวินัยที่
ประสบความส าเร็จซึ่งขึ้นอยู่กับประสิทธิผลของการจัดการชั้นเรียนของครู ส่วนนักเรียนเชื่อว่ า
ผู้ปกครองเป็นส่วนสาคัญที่สุดของกระบวนการวินัย
Hether (2001: 209) ได้วิจัยเรื่อง เหตุผลทางจริยธรรมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลาย จากพื้นฐานการศึกษาที่หลากหลาย ประเด็นปัญหาที่ว่าการจัดการศึกษาของโรงเรียน
วอลดอล์ฟ ส่งผลต่อการพัฒนาทางจริยธรรมนักเรียนอย่างไร การวิจัยนี้ได้ใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
จากการสื บ สวนสอบสวนในเชิ ง คุ ณ ภาพและการวิ พ ากษ์ ว ิ จ ารณ์ เพื ่ อ ที ่ จ ะทราบว่ า โ รงเรี ย น
ในเมืองวอลดอล์ฟ มีการอบรมจริยธรรมนักเรียนอย่างไร จากผลการวิจัย พบว่า นักเรียนของโรงเรียน
ในเมืองวอลดอล์ฟ มีคะแนนทางด้านจริยธรรมสูงกว่านักเรียนอื่นที่มีการสอนคุณธรรมทางศาสนา
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
Hoden (2001: 64-A) ได้ศึกษาความเชื่อ และการปฏิบัติตนเกี่ยวกับคุณลักษณะ
การศึกษาของครูประถมศึกษาในเขตเมือง โดยการสารวจ สัมภาษณ์และการวิเคราะห์จากเอกสาร
ผลการศึกษา พบว่า ครูมีความห่วงใยมากเกี่ยวกับพฤติกรรมของนักเรียน ได้แก่
ความรุนแรง ความโกรธที่ค วบคุม ไม่ไ ด้ การขาดทั กษะในการจัด การความขั ดแย้ ง คุ ณ ลั กษณะ
และการขาดความรับผิดชอบต่อพฤติกรรมของตนเอง ครูทุกคนเห็นด้วยเกี่ยวกับหลักสูตรคุณลักษณะ
การศึกษา ที่สอนเกี่ยวกับคุณภาพของลักษณะ ได้แก่ ความเคารพนับถือ ความซื่อสัตย์ ความไว้วางใจ

92
ซึ่งถือเป็นคุณลักษณะที่พึงประสงค์มากที่สุด ครูส่วนใหญ่เชื่อว่าคุณลักษณะการศึกษา สามารถลด
พฤติกรรมความรุนแรง และสามารถช่วยนักเรียนให้จัดการความรุ นแรงได้ ครูใหญ่พึงพอใจกั บ
หลั ก สู ต รนี ้แ ละเห็ น ว่ า ตนเองควรเป็ น แบบอย่ า งที ่ ด ี ท างคุ ณ ธรรมจริ ย ธรรม ทั ้ ง เห็ น ถึ ง ความมี
ประสิทธิภาพในการทางาน
Bonawiz (2002: 1433-A) ได้ศึกษาวิเคราะห์และเปรียบเทียบการพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมของนักศึกษาที่เรียนรายวิชาจริยศาสตร์ซึ่งเป็นวิชาบังคับส าหรับนักศึกษาทุกคน เพื่อ
เสริมสร้างคุณภาพการศึกษา โดยศึกษาจากนักศึกษาจานวน 205 คน ซึ่งประกอบด้วยนักศึกษาจาก
สาขาวิชาการบัญชี ธุร กิจ และสาขาอื ่ น ๆ ที ่ ไ ม่ ใ ช่ธ ุรกิจ ตั ว แปรอิส ระที ่ มี ได้ แก่ สาขาวิชาเอก
ตามจานวนรายวิชาจริยศาสตร์ และระดับผลการเรียน
ผลการศึกษา พบว่า นักศึกษาที่เรียนรายวิชาจริยศาสตร์ มีระดับการพัฒนา
คุณธรรม จริยธรรมสูงกว่านักศึกษาที่มีระดับผลการเรียนเท่ากันแต่ยังไม่ได้เรียนรายวิชานี้ นักศึกษา
ชั้นปีที่ 1 ซึ่งเรียนรายวิชาจริยศาสตร์กับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ที่เรียนรายวิชานี้ คะแนนจริยศาสตร์
แตกต่างกัน และนักศึกษาที่เรียนชั้นต่ากว่า และเรียนรายวิชานี้มีการพัฒนาด้านจริยธรรมได้ ดีกว่า
นักศึกษาที่เรียนรายวิชาอื่น แต่ยังไม่ได้เรียนรายวิชาจริยศาสตร์ มีผลดีต่อการพัฒนาด้านคุณธรรม
จริยธรรมของนักศึกษามากกว่าการเรียนรายวิชากลุ่มการศึกษาทั่วไป นักศึกษาชายที่เรียนวิชา
จริ ย ศาสตร์ มีค ะแนนไม่เพิ่มขึ้นจากก่ อนเรี ยนเท่ านัก ศึ กษาชายสาขาอื่ นแตกต่ างกัน มี ค ะแนน
จริ ย ธรรมแตกต่ า งกั น ส่ ว นนั ก ศึ ก ษาหญิ ง มี ร ะดั บ การพั ฒ นาเพิ ่ ม ขึ ้ น หลั ง จากเรี ย นรายวิ ช านี้
แต่นักศึกษาหญิงที่เรียนสาขาวิชาเอกแตกต่างกัน มีการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมหลังจากเรียนแล้ว
ไม่แตกต่างกัน
Dzivhani (2002: 842-A) ได้ศึกษาบทบาทของระเบียบวินัยที่มีต่อการจัดการใน
โรงเรียนและห้องเรียน โดยศึกษาจากการศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งหนึ่งที่มีกฎระเบียบวินัยดีมาก
แสดงผลให้เห็นจากการสอบเรียนต่อในระดับอุดมศึกษาได้จานวนมาก พบว่า เกิดจากกระบวนการ
จัดการของโรงเรียนที่ดี เช่น นโยบาย สภาพห้องเรียน บทบาท ครูผู้สอน คณะกรรมการบริหาร
โรงเรียน ตัวแทนของนักเรียน และกฎระเบียบวินัยที่กาหนดไว้ ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับการมีวินัยที่เหมาะสม
มีการอุทิศตนให้กับการกากับดูแลวินัย ควรมีแรงจูงใจในการปฏิบัติ การมีวินัยเป็นแบบอย่างที่ดีของ
คณะกรรมการบริหารโรงเรียน ล้วนเป็นองค์ประกอบต่อการรักษากฎระเบียบวินัยของโรงเรียน
ประการสาคัญคือได้รับความร่วมมือจากนักเรียนและผู้ปกครองจึงประสบความสาเร็จได้
Cranley (2003: 1531-A) ได้ศึกษาพฤติกรรมการปฏิบัติในด้านจริยธรรมนัก เรียน
ในโรงเรียนประถมศึกษาในชุมชนเมืองของประเทศไทย การประพฤติปฏิบัติทางด้านจริยธรรมและ
ค่านิยมที่พึงประสงค์ของนักเรียน ประกอบด้วยมาตรการที่โรงเรียนใช้ในการอบรมจริยธรรมและ
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ค่านิยมที่พึงประสงค์ของนักเรียน โดยการนาเอาจริยธรรมมาบูรณาการเข้ากับวิชาอื่น และมาตรการ
เหล่านี้จะเกิดผลอย่างไร โดยกาหนดกรอบความคิดไว้ 6 ด้าน คือ การสอนจริยธรรมเป็นส่วนหนึ่งของ
หลักฐาน การสอนจริยธรรมโดยใช้กิจกรรมการสอนที่ต่อเนื่อง การสอนจริยธรรมโดยกาหนดระเบียบ
กฎของห้องเรียน การสอนจริยธรรมโดยดาเนินการนโยบายและระเบียบของทางราชการ การวิจัยใน
ครั้งนี้ใช้ระยะเวลา 6 เดือน ในการเก็บรวบรวมข้อมูล จึงพบว่า การจัดการศึกษาด้านจริยธรรม โดย
ผู้บริหารและครูเน้นการปลูกฝังความดีงามที่ยึดตามหลักพระพุทธศาสนา โดยเน้นการควบคุมดูแล
นักเรียน การปฏิบัติตัวเป็นแบบอย่างให้กับคนอื่นได้ ความดีโดยวิธีการที่นักเรียนรู้โดยการปฏิบัติ
แม้ว่าจะไม่ได้ก าหนดไว้ชัดเจนในหลักสูตร สิ่งที่ต้องปฏิบัติต่อกัน การให้เกียรติผู้อื่นเป็นเรื่องที่มี
ความสาคัญ และได้ค้นพบว่า การจัดการเรียนการสอนจริยศึกษาควรบูรณาคุณภาพในการจัดการ
เรียนการสอน จะช่วยให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ และปฏิบัติได้ ผู้บริหารและครู นอกจากอบรมสั่งสอน
ควรเป็นแบบอย่างที่ดีการฝึกอบรมควรกระท าอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดความยั่งยืน อย่างไรก็ตาม
แม้ว่านักเรียนส่วนใหญ่จะมีความประพฤติที่เหมาะสมตลอดเวลา แต่ก็มีนักเรียนส่วนน้อยที่ต่อต้านใน
ด้านการไม่อยากเรียน
Royal (2004: 2733-A) มีความมุ่งหมายในการศึกษาครั้งนี้ เพื่อระบุปัญหาวินัย
นักเรียน ที่ส่งผลต่อการพักการเรียนในโรงเรียนและนอกโรงเรียน เมื่อเปรียบเทียบกับเพศและ
ระดับชั้นเรียนของนักเรียน โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ผลการศึกษา พบว่า ข้อมู ลช่วยสนับสนุน
ความแตกต่างในประเภทความละเมิดวินัย ซึ่งส่งผลต่อการสั่งพักการเรียนในโรงเรียนและนอก
โรงเรียนตามที่ร ะบุไว้โ ดยระดับชั้นเรี ย นของนั ก เรี ย น ในขณะที ่ ก ารละเมิ ด วิ นั ย ที ่ ร ะบุ ไ ด้ ใ น ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3-4-5-6 ว่าเหมือนกันนั้น ประเภทการละเมิดวินัยสาหรับนักเรียนชายและนักเรียน
หญิงต่างกัน การสั่งพักการเรียนชายเกิดขึ้นบ่อยกว่านักเรียนหญิงสามเท่า ผู้บริหารโรงเรียนต้องระบุ
การปฏิบัติหน้าที่มีประสิทธิผล ที่จะลดปัญหาการมีวินัยนักเรียนลงได้ โรงเรียนต้องตอบสนองต่อวินัย
ที่มีการพิจารณาลงโทษด้านจริยธรรม รวมทั้งการพัฒนาส่วนบุคคลของนักเรียนชายและนักเรียนหญิง
ด้วย ผู้ทาต้องรู้ว่า ความรุนแรงเป็นพฤติกรรมที่เรียนรู้มา และต้องรู้ว่าความพยายามทางการศึกษา
เพื่อความไม่รุนแรง สันติภาพ การศึกษา ทักษะทางสังคม พฤติกรรมแบบร่วมมือกัน และบุคลิก
การศึกษาเหล่านี้จะต้องนามาสอน เมื่อระบุปัญหาวินัยนักเรียนแล้ว กลยุทธ์สามารถจะนามากล่าวถึง
เพื่อลดความแตกต่างในโรงเรียนลงได้ และสามารถจะช่วยพัฒนาให้บรรลุศักยภาพทางวิชาการได้
อย่างเต็มที่ จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง พบว่า ตัวแปรที่มีความสัมพันธ์กับความมี
วินัยในตนเองของนักเรียนนั้น ได้แก่ รูปแบบการจัดกิจกรรมในโรงเรียน เพศ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ฐานะทางเศรษฐกิจ ระดับการศึกษา อาชีพ ที่อยู่อาศัย และลักษณะการอบรมเลี้ยงดูของบิดามารดา
ความอบอุ่นของครอบครัว
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Osakwe (2004: 12057-A) ได้ ท าการวิ จ ั ย เรื ่ อ งการใช้ ร ู ป แบบพั ฒ นาการทาง
จริยธรรมของโคลเบิร์ก (ส าหรับครูโรงเรียนมัธยมศึกษาในไนจีเรีย) การวิจัยครั้งนี้ต้องการเสนอ
พั ฒ นาการของหลั ก สู ต รการสอนของครู โดยมี แ บบอย่ า งพั ฒ นาการของโคลเบิ ร ์ ก ซึ ่ ง กล่ า วว่ า
พัฒนาการทางจริยธรรมเกิดขึ้นทีละขั้น ในโครงสร้างทั้ง 6 ขั้นตามลาดับ อันเป็นผลจากการปฏิบัติ
กิริยาสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม ทุกคนจะต้องผ่านขั้นตอนโดยไม่มีใครจะกระโดดข้ามขั้น
แต่ว่าก้าวช้าหรือเร็วขึ้นกับวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน การแก้ปัญหาทางสังคมอย่างสม่าเสมอเป็นปัจจัย
อย่างหนึ่งที่จะเปลี่ยนจริยธรรมขั้นหนึ่งไปยังอีกขั้ นหนึ่ง ในการนี้อาจช่วยได้โดยการชี้แจงอภิปราย
ซึ่งต้องมีการนาเรื่องที่จะช่วยในการพัฒนาของโคลเบิร์กนาไปสู่สถานการณ์ที่ขัดแย้ง สถานการณ์
เช่นนี้ครูในฐานะผู้นาต้องรู้ทักษะชี้แจง
Romeo (2005: 12595-A) ได้ ท าการวิจ ั ยเรื ่อ ง การพั ฒนาความรู ้ จริ ย ธรรมจาก
คะแนนแบบทดสอบพัฒนาการใช้เหตุผลเชิงจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษา มีวัตถุประสงค์
เพื่อส ารวจการสอนการพัฒนาความรู้จริยธรรมจากคะแนนแบบทดสอบการพัฒนาการใช้เหตุผล
เชิงจริยธรรม ผลการวิจัย พบว่า คะแนนการใช้เหตุผลเชิงจริยธรรมทั้ง 2 กลุ่ม ไม่มีความแตกต่างกัน
องค์ประกอบภูมิหลังของประชากรด้านเพศ อายุ ชั้นเรียน คะแนนสะสม การศึกษาของบิดามารดา
และจ านวนปีก ารศึกษาในท้องถิ่น มี ค วามสัม พั นธ์ กั บระดับการใช้ เหตุผ ลเชิง จริ ยธรรม อย่ างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
Bradshaw (2007: 160-A) ได้ศึกษาการจัดการเรียนการสอนตามสภาพของท้องถิ่น
โดยการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมการประมวลผล นาเอาคุณธรรมจริยธรรมเข้าไปในบทเรียนที่
ทาการสอน ซึ่งเน้นตามวัฒนธรรมท้องถิ่นของนักเรียน ผลการศึกษา พบว่า นักเรียนได้รับการพัฒนา
ให้มีศักยภาพ มีความเจริญทางคุณธรรมจริยธรรมมากยิ่งขึ้น
จากรายงานการวิจ ัย ที ่ กล่ า วมาแล้ ว เห็ นได้ ว ่ า การพั ฒนาด้ า นคุ ณ ธรรมจริ ยธรรม
ของเด็กเป็นหน้าที่ของทุกฝ่ายที่จะต้องกระทา ภาวะแวดล้อมในทุก ๆ ด้าน ต้องประสานสัมพันธ์กัน
ทั้งครอบครัว โรงเรียน ศาสนา และระบบอื่น ๆ ในสังคม ในการที่จะส่งเสริมเยาวชนของชาติให้เป็น
พลเมืองดี ในสภาพปัจจุบันปัญหาที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนซึ่งเป็นเยาวชนที่ จะชอบลอกเลียนแบบจากสิ่งที่
ได้รับรู้และพบเห็น จากสื่อด้านต่าง ๆ ซึ่งขาดการควบคุมมากขึ้น ทาให้ผู้เรียนมีปัญหาขาดคุณธรรม
จริยธรรม ขาดความมีระเบียบวินัยในตนเอง ขาดความรับผิดชอบในหน้าที่ และขาดความซื่อสัตย์
สุจริต ทาให้จิตใจของผู้เรียนเป็นคนที่ขาดความเมตตากรุณา เอื้อเฟื้อเผือ่ แผ่ การเสียสละเพื่อส่วนรวม
จึงทาให้สังคมปัจจุบันเกิดความวุ่นวาย สับสน มีความจาเป็นอย่างยิ่งที่โรงเรียนจะต้องให้ครูผู้อบรม
สั่งสอนให้ผู้เรียนได้รับการปลูกฝัง ให้ผู้เรียนมีความรับผิดชอบมีวินั ยในตนเอง พร้อมมีคุณธรรม
จริยธรรม มีความอ่อนน้อมถ่อมตนต่อผู้พบเห็น เป็นสมาชิกที่ดีของสังคม ครอบครัวและชุมชน ดังนั้น
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ทุกฝ่ายในสังคมไทยจาเป็นต้องร่วมมือกันแก้ไขปัญหาด้านคุณธรรมจริยธรรม ด้านระเบียบวินัย โดย
เร่ ง ปลูก ฝังให้นัก เรียนโดยเฉพาะเยาวชนทั้ ง หลาย เพื ่ อ ความสงบสุขของสั งคม เพื ่ อ ที ่จ ะได้ เป็น
ประชาชนคนไทยที่ดีมีคุณภาพในอนาคต
จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องภายในประเทศและงานวิจัยต่างประเทศ
สรุปได้ว่า การจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนในสถานศึกษาเป็นการพัฒนา
ทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา จะต้องกระทาโดยผ่านกระบวนการเรียนรู้ทั้ง
การจัดประสบการณ์ การฝึกอบรมให้กับนักเรียนเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของเยาวชนให้เติบโตเป็น
คนเก่ง คนดี มีความสุข มีคุณธรรมจริยธรรม เป็นทรัพยากรบุคคลอันมีค่า สามารถพัฒนาตนเอง
สังคมและประเทศชาติได้ในที่สุด ดังนั้นผู้ประเมินโครงการในฐานะผู้อานวยการโรงเรียน ที่รับผิดชอบ
โครงการ จึงจัดทารายงานโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒา
ราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 โดยใช้รูปแบบการ
ประเมินแบบ CIPP Model ของสตัฟเฟิลบีม (ไชยยศ เรืองสุวรรณ, 2533: 119-120 ; อ้างอิงมาจาก
Stufflebeam, 1985: 159) เป็นแบบประเมินที่จะท าให้ เห็นการประเมินทั้งระบบ จุดเด่น จุดด้อย
ที่ต้องแก้ไข เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลต่าง ๆ ที่ได้มาจากการประเมินจะมีประโยชน์ต่อผู้มีอานาจในการ
ตั ด สินใจ สอดคล้อ งกับความต้ อ งการอย่ า งเหมาะสม ซึ ่ ง ท าให้ ท ราบทั ้ ง ข้ อ ดี ข้ อ บกพร่ อ ง และ
ประสิทธิภาพที่จะเกิดขึ้นของโครงการที่จะประเมินได้เป็นอย่างดี และนาผลที่ได้จากการประเมินครั้ง
นี้เป็นสารสนเทศส าหรับผู้ที่เกี่ย วข้องเพื่อที่จะพิจารณาปรับปรุง แก้ไข วางแผน พัฒนาโครงการ
เพื่อให้มีประสิทธิภาพตามวัตถุประสงค์ที่ได้ตั้งไว้ต่อไป
8. กรอบแนวคิดสาหรับการประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนสตรี
วัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์
ในการประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม
ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ผู้ประเมิน ใช้แนวคิดการประเมินทั้งระบบบของโครงการ คือ ภาพรวมทั้ง
โครงการโดยใช้รูปแบบซิป (CIPP Model: Context, Input, Process, Product) ของ Stufflebeam
คือประเมินบริบท ปัจจัย กระบวนการ ผลผลิต และผลลัพธ์ ได้แก่
การประเมินบริบท (Context Evaluation) คือการพิจารณาจากบริบทของโรงเรียนสตรีวัด
มหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ซึ่งได้จัดทาโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน
พิจารณาความสอดคล้องของโครงการกับนโยบายของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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นโยบายของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 และนโยบายของโรงเรียนสตรีวัดมหา
พฤฒาราม ใพระบรมราชินูปถัมภ์ และบริบทชุมชน
การประเมินปัจจัย (Input Evaluation) ประเมินจากทรัพยากรที่นามาใช้ในโครงการ ด้าน
บุคลากร ได้แก่ ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา โดยดูภาวะผู้นาของผู้บริหาร ความพร้อม
ความสามารถ และการมีส่วนร่วม ด้านงบประมาณสนับสนุนโครงการ ด้านวัสดุ อุปกรณ์ ที่ได้รับการ
สนับสนุนจากโรงเรียนฯ ด้านระยะเวลาการจัดท าโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน
โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ โดยดูความเหมาะสมของเวลาที่จัด
การประเมินกระบวนการ (Process Evaluation) พิจารณาจากความเหมาะสมของการวาง
เเผนในการจัดกิจกรรม การด าเนินการจัดกิจกรรมและการประสานงาน การประเมินผลการจัด
กิจกรรม และการเเก้ไขปรับปรุงการจัดกิจกรรมระหว่างดาเนินการ
การประเมินผลผลิต (Product Evaluation) ประเมิ น ความส าเร็ จของโครงการพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรมของโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ด้านผลผลิตตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการ คือ เป้าหมายจานวนนักเรียนที่ร่วมในโครงการจานวน 2,053 คน สาหรับ
ผลลัพธ์ พิจารณาจากผลที่เกิดกับนักเรียน 2,053 คน โดยประเมินผลของการเปลี่ยนเเปลงพฤติกรรม
ด้านคุณธรรมจริยธรรมพื้นฐาน 8 ประการของนักเรียน ความพึงพอใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อ งและ
เปรียบเทียบผลการประเมินก่อนและหลังการด าเนินโครงการ และได้ประมวลจัดท าข้อเสนอแนะ
สาหรับการดาเนินงานโครงการพัฒนาคุณธรรมของนักเรียนให้มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพระยะ
ต่อไป และใช้อ้างอิงเป็นข้อมูลและสารสนเทศสาหรับการพัฒนาโครงการพัฒนาคุณธรรมของนักเรียน
สาหรับโรงเรียนอื่น ๆ ด้วย ดังภาพประกอบ 8
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การประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน
โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์

การประเมินบริบท
(Context Evaluation)
ช่วงเวลาการประเมิน
โดยใช้แบบสอบถามฉบับที่ 1
เดือนตุลาคม ปีการศึกษา 2561

การประเมินปัจจัย
(Input Evaluation)
ช่วงเวลาการประเมิน
โดยใช้แบบสอบถามฉบับที่ 2
เดือนพฤศจิกายน ปีการศึกษา 2561

การประเมินกระบวนการ
(Process Evaluation)
ช่วงเวลาการประเมิน
โดยใช้แบบสอบถามฉบับที่ 3
เดือนธันวาคม - กุมภาพันธ์
ปีการศึกษา 2561

การประเมินผลผลิต
(Product Evaluation)
ช่วงเวลาการประเมิน
โดยใช้แบบสอบถามฉบับที่ 4,5
เดือนมีนาคม ปีการศึกษา 2561

•
•
•
•
•

วัตถุประสงค์ของโครงการ
นโยบายของ สพฐ.
นโยบายของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
นโยบายของโรงเรียน
บริบทของโรงเรียน

•
•
•
•
•

บุคลากร
บริบทของโรงเรียน
งบประมาณที่ได้รับการสนับสนุน
วัสดุ อุปกรณ์
สถานที่

• ระยะเวลา
•
•
•
•
•

การวางแผนในการจัดกิจกรรม
การดำเนินงานตามกิจกรรมของโครงการ
การนิเทศ กำกับ และติดตาม
การประเมินผลการจัดกิจกรรม
การแก้ไขปรับปรุงการจัดกิจกรรม

• จำนวนนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ
• พฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมพื้นฐาน
8 ประการ
• ความพึงพอใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
• เปรียบเทียบผลการประเมินระหว่างก่อนและหลัง
ดำเนินโครงการ

ภาพประกอบ 8 กรอบแนวคิดการประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียน
สตรี ว ั ด มหาพฤฒาราม ในพระบรมราชิ น ู ป ถั ม ภ์ ตามรู ป แบบ CIPP Model
ของสตัฟเฟิลบีม (Stufflebeam, D.L.)
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บทที่ 3
วิธีการประเมินโครงการ
การประเมินผลโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒา
ราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ใช้วิธีการศึกษาทั้งเชิงคุณภาพและปริมาณ การประเมินเชิงคุณภาพ
คือการเข้าร่วมสังเกตกิจกรรมระหว่างดาเนินโครงการ และเก็บข้อมูลปฐมภูมิและนามาวิเคราะห์
ร่วมกับข้อมูลทุติยภูมิจากเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ส่วนการประเมินเชิงปริมาณคือ
การออกแบบสอบถามกลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้องกับโครงการ อาทิ คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา
ผู้ปกครอง ครู และนักเรียน ฯลฯ ตามตัวบ่งชี้ที่พัฒนาขึ้นด้านบริบท ด้านปัจจัย ด้านกระบวนการ
และด้านผลผลิตของโครงการ
กรอบแนวทางการประเมินภาพรวม
ผู้ประเมินกาหนดกรอบการประเมินที่มีความยืดหยุ่นสอดคล้องกับกิจกรรมของโครงการ
ตามวัตถุประสงค์ของการประเมิน 4 ข้อ คือ
1. การประเมินบริบทของโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนสตรีวัด
มหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์
2. การประเมินปัจจัยของโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนสตรีวัด
มหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์
3. การประเมินกระบวนการของโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียน
สตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์
4. การประเมินผลผลิตของโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนสตรีวัด
มหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์
ผู้ประเมินได้กาหนดกรอบระยะเวลาในการประเมินเป็น 3 ระยะ ดังนี้
1. การประเมินก่อนเริ่มดาเนินโครงการ เป็นการประเมินขั้นเตรียมการ โดยประเมินด้าน
บริบทของโครงการในวันที่ 16 - 30 พฤษภาคม 2561
2. การประเมินระหว่างดาเนินโครงการ เป็นการประเมินขั้นดาเนินการและขั้นติดตามผล
โดยประเมินกระบวนการดาเนินโครงการ ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2561 ถึง 31 ธันวาคม 2561
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3. การประเมินหลังด าเนินโครงการ เป็นการประเมินขั้นรวบรวมสรุป โดยการประเมิน
ผลผลิตของโครงการ ในวันที่ 1 มกราคม – 31 มกราคม 2562
การประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒา
ราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ก าหนดกรอบแนวทางการประเมิน โดยก าหนดวัตถุประสงค์ ของ
การประเมินตัวบ่งชี้/ข้อมูลที่ต้องการ แหล่งข้อมูล เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล วิธีการ
เก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล และเกณฑ์ในการประเมินตามรูปแบบ CIPP Model ที่ใช้
เป็นกรอบแนวทางในการประเมินโครงการ ดังปรากฏในตาราง

ตารางที่ 4 กรอบแนวทางในการประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนสตรีวดั มหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์
วัตถุประสงค์ของการ
ประเมิน
1. เพื่อประเมินบริบทของ
โครงการพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรมของ
นักเรียนโรงเรียนสตรี
วัดมหาพฤฒาราม
ในพระบรมราชินูปถัมภ์

ตัวบ่งชี้ / ข้อมูล
ที่ต้องการ
- ความสอดคล้อง
ของโครงการกับ
นโยบายของ สพฐ.
สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา โรงเรียนและ
บริบทของโรงเรียน

แหล่งข้อมูล
คณะกรรมการ
บริหารโครงการ
(n = 20)

เครื่องมือที่ใช้ในการ
การวิเคราะห์
เกณฑ์การประเมินผล
เก็บรวบรวมข้อมูล
ข้อมูล
- แบบสอบถาม
- ค่าเฉลี่ยและส่วน ค่าเฉลี่ยมากกว่าหรือ
ด้านบริบทโครงการพัฒนา เบีย่ งเบนมาตรฐาน เท่ากับ 3.51
คุณธรรมจริยธรรม
ของนักเรียน โรงเรียนสตรี
วัดมหาพฤฒาราม
ในพระบรมราชินูปถัมภ์
(แบบสอบถาม
ฉบับที่ 1)
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ตารางที่ 4 (ต่อ)
วัตถุประสงค์ของการ
ตัวบ่งชี้ / ข้อมูล
ประเมิน
ที่ต้องการ
2. เพื่อประเมินปัจจัยของ - ความเหมาะสม /
โครงการพัฒนา
ความเพียงพอของ
คุณธรรมจริยธรรมของ ปัจจัยเกี่ยวกับ
นักเรียนโรงเรียนสตรี
1. บุคลากร
วัดมหาพฤฒาราม ใน
2. งบประมาณที่ได้รับ
พระบรมราชินูปถัมภ์ การสนับสนุน
3. วัสดุ อุปกรณ์
4. สถานที่
5. ระยะเวลา

แหล่งข้อมูล
คณะกรรมการ
ดาเนินโครงการ
(n =137)

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บ
การวิเคราะห์
รวบรวมข้อมูล
ข้อมูล
- แบบสอบถาม
- ค่าเฉลี่ยและส่วน
ด้านปัจจัย โครงการ
เบีย่ งเบนมาตรฐาน
พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
ของนักเรียน
โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒา
ราม
ในพระบรม
ราชินูปถัมภ์
(แบบสอบถาม
ฉบับที่ 2)

เกณฑ์การประเมินผล
ค่าเฉลี่ยมากกว่าหรือ
เท่ากับ 3.51
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ตารางที่ 4 (ต่อ)
วัตถุประสงค์ของการ
ประเมิน
3. เพื่อประเมิน
กระบวนการของ
โครงการพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรมของ
นักเรียนโรงเรียนสตรี
วัดมหาพฤฒาราม ใน
พระบรมราชินูปถัมภ์

ตัวบ่งชี้ / ข้อมูล
ที่ต้องการ
- ความเหมาะสมของ
การปฏิบัติงาน
ตามโครงการใน
แต่ละขั้นตอน
• การวางแผนในการ
จัดกิจกรรม
• การดาเนินงานตาม
กิจกรรม
• การประเมินผลการ
จัดกิจกรรม
• การแก้ไขปรับปรุง
การจัดกิจกรรม

แหล่งข้อมูล
คณะกรรมการ
ดาเนินโครงการ
(n = 137)

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บ
การวิเคราะห์
รวบรวมข้อมูล
ข้อมูล
- แบบสอบถาม
- ค่าเฉลี่ยและ
ด้านกระบวนการโครงการ ส่วนเบี่ยงเบน
พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม มาตรฐาน
ของนักเรียน โรงเรียนสตรี
วัดมหาพฤฒาราม ในพระ
บรมราชินูปถัมภ์
(แบบสอบถามฉบับที่ 3)

เกณฑ์การประเมินผล
ค่าเฉลี่ยมากกว่าหรือ
เท่ากับ 3.51
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ตารางที่ 4 (ต่อ)
วัตถุประสงค์ของการ
ประเมิน
4.เพื่อประเมินผลผลิตของ
โครงการพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรมของ
นักเรียนโรงเรียนสตรี
วัดมหาพฤฒารามใน
พระบรมราชินูปถัมภ์

ตัวบ่งชี้ / ข้อมูล
ที่ต้องการ
- ผลที่เกิดจากการ
ดาเนินงานโครงการ
ส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมของนักเรียน
โรงเรียนสตรีวัดมหา
พฤฒาราม ในพระบรม
ราชินูปถัมภ์
1.1 คุณลักษณะด้าน
ความขยัน
1 2 คุณลักษณะด้าน
ความประหยัด
1.3 คุณลักษณะด้าน
ความซื่อสัตย์

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บ
การวิเคราะห์
รวบรวมข้อมูล
ข้อมูล
1.ครู
1. แบบสอบถาม
- ค่าเฉลี่ยและส่วน
2.คณะกรรมการ ด้านผลผลิตโครงการ
เบีย่ งเบนมาตรฐาน
สถานศึกษา
พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
ขั้นพื้นฐาน
ของนักเรียน โรงเรียนสตรี
3.ผู้ปกครอง
วัดมหาพฤฒาราม ในพระ
นักเรียน (n = 442) บรมราชินูปถัมภ์
(แบบสอบถาม
ฉบับที่ 4)
แหล่งข้อมูล

เกณฑ์การประเมินผล
ค่าเฉลี่ยมากกว่าหรือ
เท่ากับ 3.51
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ตารางที่ 4 (ต่อ)
วัตถุประสงค์ของการ
ประเมิน

ตัวบ่งชี้ / ข้อมูล
ที่ต้องการ
1.4 คุณลักษณะด้าน
ความมีวินัย
1.5 คุณลักษณะด้าน
ความสุภาพ
1.6 คุณลักษณะด้าน
ความสะอาด
1.7 คุณลักษณะด้าน
ความสามัคคี
1.8 คุณลักษณะด้าน
ความมีน้าใจ

แหล่งข้อมูล

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล

การวิเคราะห์
ข้อมูล

เกณฑ์การประเมินผล
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ตารางที่ 4 (ต่อ)
วัตถุประสงค์ของการ
ประเมิน

ตัวบ่งชี้ / ข้อมูล
แหล่งข้อมูล
ที่ต้องการ
- ระดับความพึงพอใจของ 1. ครู
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
2. นักเรียน
3. คณะกรรมการ
สถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
4. ผู้ปกครอง
นักเรียน
(n = 749)

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บ
การวิเคราะห์
รวบรวมข้อมูล
ข้อมูล
1. แบบสอบถามความพึง - ค่าเฉลี่ยและส่วน
พอใจโครงการพัฒนา
เบี่ยงเบนมาตรฐาน
คุณธรรม จริยธรรม
ของนักเรียน โรงเรียนสตรี
วัดมหาพฤฒาราม ในพระ
บรมราชินูปถัมภ์
(แบบสอบถาม
ฉบับที่ 5)

เกณฑ์การประเมินผล
ค่าเฉลี่ยมากกว่าหรือ
เท่ากับ 3.51
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ตารางที่ 4 (ต่อ)
วัตถุประสงค์ของการ
ประเมิน

ตัวบ่งชี้ / ข้อมูล
ที่ต้องการ
- ผลที่เกิดจากการดาเนินงาน
โครงการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมของนักเรียน
โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒา
ราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์
ก่อนการดาเนินโครงการ
- ผลที่เกิดจากการดาเนินงาน
โครงการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมของนักเรียนโรงเรียน
สตรีวดั มหาพฤฒาราม
ในพระบรมราชินูปถัมภ์
หลังการดาเนินโครงการ

แหล่งข้อมูล
1. ครู
2. คณะกรรมการ
สถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
3. ผู้ปกครอง
นักเรียน ก่อนและ
หลังดาเนิน
โครงการ
(n = 442)

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บ
การวิเคราะห์
รวบรวมข้อมูล
ข้อมูล
1. แบบสอบถาม
- ค่าเฉลี่ยและส่วน
ด้านผลผลิตโครงการ
เบีย่ งเบนมาตรฐาน
พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
ของนักเรียน โรงเรียนสตรี
วัดมหาพฤฒาราม ในพระ
บรมราชินูปถัมภ์
(แบบสอบถาม ฉบับที่ 4)

เกณฑ์การประเมินผล
ผลการดาเนินโครงการหลัง
การดาเนินโครงการ สูงกว่า
ก่อนการดาเนินโครงการ
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ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการประเมิน ได้แก่
ประชากร จาแนกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ 1) ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง คือ คณะกรรมการบริหาร
โครงการ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้ปกครอง 2) ผู้ด าเนินโครงการ ได้แก่
คณะกรรมการดาเนินโครงการ และครู และ 3) นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ 2,053 คน
กลุ่มตัวอย่าง ที่ใช้ในการประเมิน ประกอบด้วย
คณะกรรมการบริหารโครงการ จานวน 20 คน
คณะกรรมการสถานศึ ก ษาขั ้ นพื ้ นฐาน โรงเรี ย นสตรี ว ั ด มหาพฤฒาราม
ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จานวน 13 คน (ไม่นับรวมตัวแทนครูและผู้บริหารสถานศึกษา)
ผู้ปกครองนักเรียน ตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ปีการศึกษา 2561 ที่เป็นผู้ปกครองของ
กลุ่มตัวอย่างของนักเรียน จานวน 305 คน เป็นผู้ตอบแบบสอบถาม
คณะกรรมการดาเนินโครงการ ซึ่งประกอบด้วย คณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน จ านวน 13 คน และครูโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์
จานวน 124 คน รวมทั้งสิ้น จานวน 137 คน
ครูโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จานวน 124 คน
ใช้ประชากรทั้งหมดเป็นผู้ตอบแบบสอบถามจานวน 124 คน
นักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียน
สตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ปีการศึกษา 2561 จานวน 2,053 คน กาหนด
ขนาดตัวอย่างโดยใช้ตารางเครนซี่และมอร์แกน ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ได้กลุ่มตัวอย่าง
จานวน 305 คน โดยใช้วิธีการสุ่มแบบแบ่งชั้น (Stratified Random Sampling)
เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน
เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียน
สตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ คือแบบสอบถามตามประเด็น ประเมินโครงการ
พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์
โดยใช้แบบประเมิน CIPP Model จานวน 5 ฉบับ คือ
ฉบับที่ 1 แบบสอบถามด้านบริบทของโครงการ เพื่อประเมินความสอดคล้องของ
โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนสตรีวั ดมหาพฤฒาราม ในพระบรม
ราชินูปถัมภ์ กับนโยบายของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สานักงานเขตพื้นที่
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การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 และของโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์
จานวน 10 ข้อ
ฉบับที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับความเหมาะสมของปัจจัยที่ใช้ในการด าเนินการ
โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรม
ราชินูปถัมภ์ จานวน 10 ข้อ
ฉบับที่ 3 แบบสอบถามความเหมาะสมของกระบวนการในการด าเนินงานของ
โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรม
ราชินูปถัมภ์ จานวน 10 ข้อ
ฉบับที่ 4 แบบสอบถามผลผลิตของโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน
โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จานวน 40 ข้อ จาแนกตามคุณลักษณะ
ทั้ง 8 ด้าน ดังนี้
4.1 คุณลักษณะด้านความขยัน
จานวน 5 ข้อ
4.2 คุณลักษณะด้านความประหยัด
จานวน 5 ข้อ
4.3 คุณลักษณะด้านความซื่อสัตย์
จานวน 5 ข้อ
4.4 คุณลักษณะด้านความมีวินัย
จานวน 5 ข้อ
4.5 คุณลักษณะด้านความสุภาพ
จานวน 5 ข้อ
4.6 คุณลักษณะด้านความสะอาด
จานวน 5 ข้อ
4.7 คุณลักษณะด้านความความสามัคคี
จานวน 5 ข้อ
4.8 คุณลักษณะด้านความมีน้าใจ
จานวน 5 ข้อ
โดยสอบถามก่อนและหลังการดาเนินโครงการ
ฉบับที่ 5 แบบสอบถามความพึงพอใจของบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับโครงการที่มีต่อ
โครงการ จานวน 10 ข้อ
วิธีดาเนินการสร้างเครื่องมือ
การสร้างเครื่องมือสาหรับใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เพื่อใช้ในการประเมิน โครงการ
พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์
ได้ดาเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้
1. แบบสอบถามบริบทด้านความสอดคล้องของโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
ของนักเรียนโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ กับนโยบายของสานักงาน
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คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 และของ
โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์
1.1 ศึกษาค้นคว้าเอกสารและงานวิจั ยที ่เกี่ ยวข้อ งกั บแนวคิด และหลัก การ
ประเมินโครงการตามรูปแบบการประเมินโครงการแบบ CIPP Model และศึกษาค้นคว้าเอกสาร
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับทฤษฎีการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน จากกรมวิชาการ
กระทรวงศึกษาธิการ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2542)
1.2 ศึกษาวิธีการสร้างเครื่องมือแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่าตาม
วิธีของลิเคิร์ท (Likert) (Rating Scale) 5 ระดับ จากตาราและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
1.3 กาหนดนิยามและกรอบโครงสร้างของสิ่งที่จะประเมิน บริบทของโครงการ
พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน ตามรูปแบบ CIPP Model ที่ใช้เป็นกรอบแนวคิดในการ
ประเมินโครงการ
1.4 สร้างแบบสอบถามโดยถามครอบคลุม ด้านบริบทของโครงการในข้อ 1.3
จานวน 10 ข้อ เป็นคาถามปลายปิด
1.5 น าแบบสอบถามที่สร้างขึ้นไปให้ผู้เชี่ยวชาญ ด้านบริหารการศึกษา ด้าน
การประเมินผล และด้านการวิจัย ตรวจและให้คาแนะนาเกี่ยวกับการใช้ภาษาและความเที่ยงตรง
เชิงเนื้อหา (Content Validity) และประเมินความสอดคล้อง การพิจารณาความสอดคล้องใช้
เกณฑ์ดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence : IOC) ดังนี้
+1
หมายถึง มีความเห็นว่ามีความสอดคล้องกัน
0
หมายถึง มีความเห็นว่ามีความไม่แน่ใจ
1
หมายถึง มีความเห็นว่ามีความไม่สอดคล้องกัน
ก าหนดเกณฑ์ ค ่ า ความสอดคล้ อ ง (IOC) ไว้ ตั ้ ง แต่ 0.5 ขึ ้ น ไป ถื อ ว่ า
มีความสอดคล้องอยู่ในเกณฑ์นาไปใช้ได้ ผู้เชี่ยวชาญ 5 คน ประกอบด้วย
1.5.1 ผศ.ดร.กิ ต ติ ค ุ ณ รุ ่ ง เรื อ ง รองอธิ ก ารบดี ฝ ่ า ยพั ฒ นาองครั ก ษ์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
1.5.2 ดร.วรัท พฤกษากุลนันท์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
1.5.3 ดร.ภูธร จันทะหงษ์ ปุญยจรัสธารงค์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหาร
การจัดการศึกษา สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
1.5.4 รศ.ดร.มนสิช สิทธิสมบูรณ์ อาจารย์ประจ าคณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
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1.5.5 ผศ.ดร.รั ช นี ก ร หงส์ พ นั ส อาจารย์ ป ระจ าสาขาวิ ช าการสอน
สังคมศึกษา ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1.6 ปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถามตามค าแนะน าของผู้ เชี ่ยวชาญ และน าผล
การประเมินจากผู้เชี่ยวชาญมาคานวณค่าดัชนีความสอดคล้องของความคิดเห็น (IOC) ซึ่งพบว่า
ได้ค่าความสอดคล้องระหว่าง 0.80 ถึง 1.00 ใช้ได้ทุกข้อ
1.7 น าแบบสอบถามที ่ ไ ด้ ร ั บ ความเห็ น ชอบจากผู ้ เ ชี ่ ย วชาญไปทดลองใช้
(Try-Out) กับผูบ้ ริหาร ครู และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัยซึ่ง
มีบริบทของโรงเรียนใกล้เคียงกัน จานวน 30 คน
1.8 เก็บรวบรวมแบบสอบถามที ่ไ ด้ น าไปทดลองใช้ ม าหาค่ าอ านาจจ าแนก
แบบสอบถามเป็ น รายข้ อ โดยการหาค่ า สั ม ประสิ ท ธิ ์ ส หสั ม พั น ธ์ อ ย่ า งง่ า ย ( Item-total
Correlation) ระหว่างคะแนนรายข้อ ได้ค่าอานาจจาแนกตั้งแต่ -0.27 ถึง 0.97 และหาค่าความ
เชื่อมั่น ทั้งฉบับโดยวิธีหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha-Coefficient) ของครอนบาค (บุญชม
ศรีสะอาด, 2545: 99) ได้ค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ 0.78
1.9 นาแบบสอบถามไปจัดพิมพ์เป็นฉบับสมบูรณ์ ไปใช้กับกลุ่มเป้าหมายจริง
2. แบบสอบถามเกี ่ ย วกั บ ความเหมาะสมหรื อ ความเพี ย งพอของปั จ จั ย
ในการดาเนินงานตามโครงการ
2.1 ศึกษาค้นคว้าเอกสารและงานวิจั ยที ่เกี่ ยวข้อ งกั บแนวคิด และหลัก การ
ประเมินโครงการตามรูปแบบการประเมินโครงการแบบ CIPP Model และศึกษาค้นคว้าเอกสาร
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับทฤษฎีการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน จากกรมวิชาการ
กระทรวงศึกษาธิการ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2542)
2.2 ศึกษาวิธีการสร้างเครื่องมือแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่าตาม
วิธีของลิเคิร์ท (Likert) (Rating Scale) 5 ระดับ จากตาราและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
2.3 กาหนดนิยามและกรอบโครงสร้างของสิ่งที่จะประเมินปัจจัยของโครงการ
พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน ตามรู ปแบบ CIPP Model ที่ใช้เป็นกรอบแนวคิดในการ
ประเมินโครงการ
2.4 สร้างแบบสอบถามโดยจะถามครอบคลุมด้านปัจจัยของโครงการในข้อ 2.3
จานวน 10 ข้อ เป็นคาถามปลายปิด
2.5 น าแบบสอบถามที่สร้างขึ้นไปให้ผู้เชี่ยวชาญ ด้านบริหารการศึกษา ด้าน
การประเมินผล และด้านการวิจัย ตรวจและให้คาแนะนาเกี่ยวกับการใช้ภาษาและความเที่ยงตรง
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เชิงเนื้อหา (Content Validity) และประเมินความสอดคล้อง การพิจารณาความสอดคล้องใช้
เกณฑ์ดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence : IOC) ดังนี้
+1
หมายถึง มีความเห็นว่ามีความสอดคล้องกัน
0
หมายถึง มีความเห็นว่ามีความไม่แน่ใจ
1
หมายถึง มีความเห็นว่ามีความไม่สอดคล้องกัน
ก าหนดเกณฑ์ ค ่ า ความสอดคล้ อ ง (IOC) ไว้ ตั ้ ง แต่ 0.5 ขึ ้ น ไป ถื อ ว่ า
มีความสอดคล้องอยู่ในเกณฑ์นาไปใช้ได้ ผู้เชี่ยวชาญ 5 คน ประกอบด้วย
2.5.1 ผศ.ดร.กิ ต ติ ค ุ ณ รุ ่ ง เรื อ ง รองอธิ ก ารบดี ฝ ่ า ยพั ฒ นาองครั ก ษ์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2.5.2 ดร.วรัท พฤกษากุลนันท์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
2.5.3 ดร.ภูธร จันทะหงษ์ ปุญยจรัสธารงค์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหาร
การจัดการศึกษา สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2.5.4 รศ.ดร.มนสิช สิทธิสมบูรณ์ อาจารย์ประจ าคณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
2.5.5 ผศ.ดร.รั ช นี ก ร หงส์ พ นั ส อาจารย์ ป ระจ าสาขาวิ ช าการสอน
สังคมศึกษา ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2.6 ปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถามตามค าแนะน าของผู้ เชี ่ยวชาญ และน าผล
การประเมินจากผู้เชี่ยวชาญมาคานวณค่าดัชนีความสอดคล้องของความคิดเห็น (IOC) ซึ่งพบว่า
ได้ค่าความสอดคล้องระหว่าง 0.80 ถึง 1.00 ใช้ได้ทุกข้อ
2.7 น าแบบสอบถามที ่ ไ ด้ ร ั บ ความเห็ น ชอบจากผู ้ เ ชี ่ ย วชาญไปทดลองใช้
(Try-Out) กับบริหาร ครู และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัยซึ่งมี
บริบทของโรงเรียนใกล้เคียงกัน จานวน 30 คน
2.8 เก็บรวบรวมแบบสอบถามที ่ไ ด้ น าไปทดลองใช้ ม าหาค่ าอ านาจจ าแนก
แบบสอบถามเป็ น รายข้ อ โดยการหาค่ า สั ม ประสิ ท ธิ ์ ส หสั ม พั น ธ์ อ ย่ า งง่ า ย ( Item-total
Correlation) ระหว่างคะแนนรายข้อ ได้ค่าอ านาจจ าแนกตั้งแต่ 0.15 ถึง 0.91 หาค่าความ
เชื ่ อ มั ่ น ทั ้ ง ฉบั บ โดยวิ ธ ี ห าค่ า สั ม ประสิ ท ธิ ์ แ อลฟา (Alpha-Coefficient) ของครอนบาค
(บุญชม ศรีสะอาด, 2545: 99) ได้ค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ 0.87
2.9 นาแบบสอบถามไปจัดพิมพ์เป็นฉบับสมบูรณ์ ไปใช้กับกลุ่มเป้าหมายจริง
3. แบบสอบถามความเหมาะสมของกระบวนการดาเนินงานตามโครงการ
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3.1 ศึกษาค้นคว้าเอกสารและงานวิจั ยที ่เกี่ ยวข้อ งกั บแนวคิด และหลัก การ
ประเมินโครงการตามรูปแบบการประเมินโครงการแบบ CIPP Model และศึกษาค้นคว้าเอกสาร
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับทฤษฎีการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน จากกรมวิชาการ
กระทรวงศึกษาธิการ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2542)
3.2 ศึกษาวิธีการสร้างเครื่องมือแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่าตาม
วิธีของลิเคิร์ท (Likert) (Rating Scale) 5 ระดับ จากตาราและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
3.3 กาหนดนิยามและกรอบโครงสร้างของสิ่งที่จะประเมินด้านกระบวนการของ
โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน ตามรูปแบบ CIPP Model ที่ใช้เป็นกรอบแนวคิด
ในการประเมินโครงการ
3.4 สร้างแบบสอบถามโดยจะถามครอบคลุมด้านกระบวนการดาเนินงานของ
โครงการในข้อ 3.3 จานวน 10 ข้อ เป็นคาถามปลายปิด
3.5 น าแบบสอบถามที่สร้างขึ้นไปให้ผู้เชี่ยวชาญ ด้านบริหารการศึกษา ด้าน
การประเมินผล และด้านการวิจัย ตรวจและให้คาแนะนาเกี่ยวกับการใช้ภาษาและความเที่ยงตรง
เชิงเนื้อหา (Content Validity) และประเมินความสอดคล้อง การพิจารณาความสอดคล้องใช้
เกณฑ์ดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence : IOC) ดังนี้
+1
หมายถึง มีความเห็นว่ามีความ
สอดคล้องกัน
0
หมายถึง มีความเห็นว่ามีความ
ไม่แน่ใจ
1
หมายถึง มีความเห็นว่ามีความ
ไม่สอดคล้องกัน
ก าหนดเกณฑ์ ค ่ า ความสอดคล้ อ ง (IOC) ไว้ ตั ้ ง แต่ 0.5 ขึ ้ น ไป ถื อ ว่ า
มีความสอดคล้องอยู่ในเกณฑ์นาไปใช้ได้ ผู้เชี่ยวชาญ 5 คน ประกอบด้วย
3.5.1 ผศ.ดร.กิ ต ติ ค ุ ณ รุ ่ ง เรื อ ง รองอธิ ก ารบดี ฝ ่ า ยพั ฒ นาองครั ก ษ์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
3.5.2 ดร.วรัท พฤกษากุลนันท์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
3.5.3 ดร.ภูธร จันทะหงษ์ ปุญยจรัสธารงค์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหาร
การจัดการศึกษา สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3.5.4 รศ.ดร.มนสิช สิทธิสมบูรณ์ อาจารย์ประจ าคณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
3.5.5 ผศ.ดร.รั ช นี ก ร หงส์ พ นั ส อาจารย์ ป ระจ าสาขาวิ ช าการสอน
สังคมศึกษา ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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3.6 ปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถามตามค าแนะน าของผู้ เชี ่ยวชาญ และน าผล
การประเมินจากผู้เชี่ยวชาญมาคานวณค่าดัชนีความสอดคล้องของความคิดเห็น (IOC) ซึ่งพบว่า
คานวณค่าดัชนีความสอดคล้องของความคิดเห็น (IOC) ซึ่งพบว่าได้ค่าความสอดคล้องระหว่าง
0.80 ถึง 1.00 ใช้ได้ทุกข้อ
3.7 น าแบบสอบถามที ่ ไ ด้ ร ั บ ความเห็ น ชอบจากผู ้ เ ชี ่ ย วชาญไปทดลองใช้
(Try-Out) กับบริหาร ครู และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัยซึ่งมี
บริบทของโรงเรียนใกล้เคียงกัน จานวน 30 คน
3.8 เก็บรวบรวมแบบสอบถามที ่ไ ด้ น าไปทดลองใช้ ม าหาค่ าอ านาจจ าแนก
แบบสอบถามเป็ น รายข้ อ โดยการหาค่ า สั ม ประสิ ท ธิ ์ ส หสั ม พั น ธ์ อ ย่ า งง่ า ย ( Item-total
Correlation) ระหว่างคะแนนรายข้อ ได้ค่าอ านาจจ าแนกตั้งแต่ 0.22 ถึง 0.94 หาค่าความ
เชื่อมั่น ทั้งฉบับโดยวิธีหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha-Coefficient) ของครอนบาค (บุญชม
ศรีสะอาด, 2545: 99) ได้ค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ 0.88
3.9 นาแบบสอบถามไปจัดพิมพ์เป็นฉบับสมบูรณ์ ไปใช้กับกลุ่มเป้าหมายจริง
4. แบบสอบถามผลผลิตของโครงการ
4.1 ศึกษาค้นคว้าเอกสารและงานวิจั ยที ่เกี่ ยวข้อ งกั บแนวคิด และหลัก การ
ประเมินโครงการตามรูปแบบการประเมินโครงการแบบ CIPP Model และศึกษาค้นคว้าเอกสาร
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับทฤษฎีการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน จากกรมวิชาการ
กระทรวงศึกษาธิการ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2542)
4.2 ศึกษาวิธีการสร้างเครื่องมือแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่าตาม
วิธีของลิเคิร์ท (Likert) (Rating Scale) 5 ระดับ จากตาราและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
4.3 ก าหนดนิยามและกรอบโครงสร้างของสิ่งที่จะประเมิน ด้านผลผลิต ของ
โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน ตามรูปแบบ CIPP Model ที่ใช้เป็นกรอบแนวคิด
ในการประเมินโครงการ
4.4 สร้างแบบสอบถามโดยจะถามครอบคลุมด้านผลผลิตของโครงการในข้อ
4.3 จานวน 40 ข้อ เป็นคาถามปลายปิด
4.5 น าแบบสอบถามที่สร้างขึ้นไปให้ผู้เชี่ยวชาญ ด้านบริหารการศึกษา ด้าน
การประเมินผล และด้านการวิจัย ตรวจและให้คาแนะนาเกี่ยวกับการใช้ภาษาและความเที่ยงตรง
เชิงเนื้อหา (Content Validity) และประเมินความสอดคล้อง การพิจารณาความสอดคล้องใช้
เกณฑ์ดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence : IOC) ดังนี้
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+1
หมายถึง มีความเห็นว่ามีความสอดคล้องกัน
0
หมายถึง มีความเห็นว่ามีความไม่แน่ใจ
1
หมายถึง มีความเห็นว่ามีความไม่สอดคล้องกัน
ก าหนดเกณฑ์ ค ่ า ความสอดคล้ อ ง (IOC) ไว้ ตั ้ ง แต่ 0.5 ขึ ้ น ไป ถื อ ว่ า
มีความสอดคล้องอยู่ในเกณฑ์นาไปใช้ได้ ผู้เชี่ยวชาญ 5 คน ประกอบด้วย
4.5.1 ผศ.ดร.กิ ต ติ ค ุ ณ รุ ่ ง เรื อ ง รองอธิ ก ารบดี ฝ ่ า ยพั ฒ นาองครั ก ษ์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
4.5.2 ดร.วรัท พฤกษากุลนันท์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
4.5.3 ดร.ภูธร จันทะหงษ์ ปุญยจรัสธารงค์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหาร
การจัดการศึกษา สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
4.5.4 รศ.ดร.มนสิช สิทธิสมบูรณ์ อาจารย์ประจ าคณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
4.5.5 ผศ.ดร.รั ช นี ก ร หงส์ พ นั ส อาจารย์ ป ระจ าสาขาวิ ช าการสอน
สังคมศึกษา ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4.6 ปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถามตามค าแนะน าของผู้ เชี ่ยวชาญ และน าผล
การประเมินจากผู้เชี่ยวชาญมาคานวณค่าดัชนีความสอดคล้องของความคิดเห็น (IOC) ซึ่งพบว่า
ได้ค่าความสอดคล้องระหว่าง 0.80 ถึง 1.00 ใช้ได้ทุกข้อ
4.7 น าแบบสอบถามที ่ ไ ด้ ร ั บ ความเห็ น ชอบจากผู ้ เ ชี ่ ย วชาญไปทดลองใช้
(Try-Out) กับบริหาร ครู และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัยซึ่งมี
บริบทใกล้เคียงกัน จานวน 30 คน
4.8 เก็บรวบรวมแบบสอบถามที ่ไ ด้ น าไปทดลองใช้ ม าหาค่ าอ านาจจ าแนก
แบบสอบถามเป็ น รายข้ อ โดยการหาค่ า สั ม ประสิ ท ธิ ์ ส หสั ม พั น ธ์ อ ย่ า งง่ า ย ( Item-total
Correlation) ระหว่างคะแนนรายข้อ ได้ค่าอ านาจจ าแนกตั้งแต่ -0.11 ถึง 0.47 หาค่าความ
เชื่อมั่น ทั้งฉบับโดยวิธีหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha-Coefficient) ของครอนบาค (บุญชม
ศรีสะอาด, 2545: 99) ได้ค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ 0.73
4.9 นาแบบสอบถามไปจัดพิมพ์เป็นฉบับสมบูรณ์ ไปใช้กับกลุ่มเป้าหมายจริง
5. แบบสอบถามความพึงพอใจของบุคลากรและผู้ที่เกี่ยวข้องกับโครงการที่มีต่อ
โครงการ
5.1 ศึกษาค้นคว้าเอกสารและงานวิจั ยที ่เกี่ ยวข้อ งกั บแนวคิด และหลัก การ
ประเมินโครงการตามรูปแบบการประเมินโครงการแบบ CIPP Model และศึกษาค้นคว้าเอกสาร
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และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับทฤษฎีการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน จากกรมวิชาการ
กระทรวงศึกษาธิการ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2542)
5.2 ด าเนินการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ตามแนวคิดและ
หลักการประเมินโครงการตามรูปแบบ CIPP Model พร้อมทั้งทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับแบบสอบถาม
5.3 ศึกษาวิธีการสร้างเครื่องมือแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่าตาม
วิธีของลิเคิร์ท (Likert) (Rating Scale) 5 ระดับ จากตาราและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
5.4 ก าหนดกรอบโครงสร้ า งของแบบสอบถามความพึ ง พอใจของผู ้ ม ี ส ่ ว น
เกี่ยวข้องที่มีต่อโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม
ในพระบรมราชินูปถัมภ์
5.5 สร้างแบบสอบถามโดยจะถามครอบคลุมความพึงพอใจที่มีต่อโครงการ
พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์
ในข้อ 5.4 จานวน 10 ข้อ เป็นคาถามปลายปิด
5.6 น าแบบสอบถามที ่ ส ร้ า งขึ ้ น ไปให้ ผ ู ้ เ ชี ่ ย วชาญด้ า นบริ ห ารการศึ ก ษา
ด้ า นการประเมิ น ผล และด้ า นการวิ จ ั ย ตรวจและให้ ค าแนะน าเกี ่ ย วกั บ การใช้ ภ าษาและ
ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อ หา (Content Validity) และประเมิ นความสอดคล้ อ ง การพิ จารณา
ความสอดคล้องใช้เกณฑ์ดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence : IOC)
ดังนี้
+1
หมายถึง มีความเห็นว่ามีความสอดคล้องกัน
0
หมายถึง มีความเห็นว่ามีความไม่แน่ใจ
1
หมายถึง มีความเห็นว่ามีความไม่สอดคล้องกัน
ก าหนดเกณฑ์ ค ่ า ความสอดคล้ อ ง (IOC) ไว้ ตั ้ ง แต่ 0.5 ขึ ้ น ไป ถื อ ว่ า
มีความสอดคล้องอยู่ในเกณฑ์นาไปใช้ได้ ผู้เชี่ยวชาญ 5 คน ประกอบด้วย
5.6.1 ผศ.ดร.กิ ต ติ ค ุ ณ รุ ่ ง เรื อ ง รองอธิ ก ารบดี ฝ ่ า ยพั ฒ นาองครั ก ษ์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
5.6.2 ดร.วรัท พฤกษากุลนันท์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
5.6.3 ดร.ภูธร จันทะหงษ์ ปุญยจรัสธารงค์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหาร
การจัดการศึกษา สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
5.6.4 รศ.ดร.มนสิช สิทธิสมบูรณ์ อาจารย์ประจ าคณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
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5.6.5 ผศ.ดร.รั ช นี ก ร หงส์ พ นั ส อาจารย์ ป ระจ าสาขาวิ ช าการสอน
สังคมศึกษา ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
5.7 ปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ขแบบสอบถามตามค าแนะน าของผู ้ เ ชี ่ ย วชาญ และน า
ผลการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญมาค านวณค่าดัชนีความสอดคล้องของความคิดเห็น (IOC) ซึ่ง
พบว่าได้ค่าความสอดคล้องระหว่าง 0.80 ถึง 1.00 ใช้ได้ทุกข้อ
5.8 น าแบบสอบถามที ่ ไ ด้ ร ั บ ความเห็ น ชอบจากผู ้ เ ชี ่ ย วชาญไปทดลองใช้
(Try-Out) กับครู นัก เรียน คณะกรรมการสถานศึ ก ษาขั ้ นพื ้ นฐาน และผู ้ ปกครองนั ก เรี ย น
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย ซึ่งมีบริบทของโรงเรียนใกล้เคียงกัน จานวน 30 คน
5.9 เก็บรวบรวมแบบสอบถามที ่ไ ด้ น าไปทดลองใช้ มาหาค่ าอ านาจจ าแนก
แบบสอบถามเป็ น รายข้ อ โดยการหาค่ า สั ม ประสิ ท ธิ ์ ส หสั ม พั น ธ์ อ ย่ า งง่ า ย ( Item-Total
Correlation) ระหว่างคะแนนรายข้อ ได้ค่าอ านาจจ าแนกตั้งแต่ 0.40 ถึง 0.90 หาค่าความ
เชื่อมั่น ทั้งฉบับโดยวิธีหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha-Coefficient) ของครอนบาค (บุญชม
ศรีสะอาด, 2545: 99) ได้ค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ 0.88
5.10 นาแบบสอบถามไปจัดพิมพ์เป็นฉบับสมบูรณ์ ไปใช้กับกลุ่มเป้าหมายจริง
การเก็บรวบรวมข้อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้ประเมินได้ดาเนินการ ดังนี้
1. แจกแบบสอบถามเพื่อเก็บข้อมูลด้วยตัวเอง ทั้งก่อนดาเนินโครงการ ระหว่าง
การดาเนินโครงการ และหลังดาเนินโครงการ
2. การประเมินบริบท ด้านความสอดคล้องของโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
ของนักเรียนโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์กับนโยบายของสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 และของ
โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ โดยให้ คณะกรรมการบริหารโครงการ
จ านวน 20 คน เป็นผู้ประเมิน เก็บ รวบรวมข้อมูลได้ครบทั้งหมด 20 ฉบับ (ในวันที่ 16 – 30
พฤษภาคม 2561)
3. การประเมิ น เกี ่ ย วกั บ ความเหมาะสมหรื อ ความเพี ย งพอของปั จ จั ย ในการ
ดาเนินงานตามโครงการ โดยให้คณะกรรมการดาเนินโครงการ ซึ่งประกอบด้วย คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จ านวน 13 คน และครูโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรม
ราชินูปถัมภ์ จานวน 124 คน รวมทั้งสิ้น จานวน 137 คน เป็นผู้ประเมิน เก็บรวบรวมข้อมูล ได้
ครบทั้งหมด 137 ฉบับ (ในวันที่ 16 – 30 พฤษภาคม 2561)
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4. การประเมินความเหมาะสมของกระบวนการดาเนินงานตามโครงการเกี่ยวกับ
การปฏิบัติงานตามขั้นตอนการดาเนินงานตามโครงการ โดยให้คณะกรรมการดาเนินโครงการ ซึ่ง
ประกอบด้วย คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จานวน 13 คน และครูโรงเรียนสตรีวัดมหา
พฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จานวน 124 คน รวมทั้งสิ้น จานวน 137 คน เป็นผู้ประเมิน
เก็บรวบรวมข้อมูลได้ครบทั้งหมด 137 ฉบับ (1 มิถุนายน – 31 ธันวาคม 2561)
5. การประเมินผลผลิตโครงการ โดยประเมิน 2 ด้าน คือ
5.1 การประเมินผลก่อนและหลังการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรีย น
โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ โดยให้ครูโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม
ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จานวน 124 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จานวน 13 คน
และผู้ปกครองนักเรียน จานวน 305 คน รวมทั้งสิ้น จานวน 442 คน เป็นผู้ประเมิน เก็บรวบรวม
ข้อมูลได้ครบ ทั้งหมด 442 ฉบับ
5.2 การประเมินความพึงพอใจของบุคลากรและผู้ที่เกี่ยวข้องกับโครงการที่มีผล
ต่อการดาเนินการตามโครงการ โดยให้ครูโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์
จานวน 124 คน นักเรียนจานวน 305 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จานวน 13 คน
และผู้ปกครองนักเรียน จานวน 305 คน รวมทั้งสิ้น จานวน 747 คน เป็นผู้ประเมิน เก็บรวบรวม
ข้อมูลได้ครบทั้งหมด 747 ฉบับ (15 – 31 มกราคม 2562)
การวิเคราะห์ข้อมูล
1.ข้อมูลจากเอกสารและการสังเกตระหว่างด าเนินกิจกรรม ใช้วิธีการวิเคราะห์ เชิง
เนื้อหา (Content Analysis)
2. ข้อมูลจากแบบสอบถามใช้วิธีการวิเคราะห์โดยหาค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(S.D.) เมื่อได้รับแบบสอบถามคืน ผู้ประเมิน ได้ดาเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
1. ตรวจสอบความสมบู รณ์ ของแบบสอบถามที ่ไ ด้ร ับคืนมาทั ้ง หมด เพื ่ อ เลือก
ฉบับสมบูรณ์ไว้วิเคราะห์
2. ตรวจให้คะแนนแบบสอบถามเป็นรายข้อ โดยก าหนดค่าน ้าหนักหรือคะแนน
ออกเป็น 5 ระดับ ตามวิธ ีของลิ เคิ ร ์ ท (Likert) (บุ ญ ชม ศรี ส ะอาด, 2545: 99) ซึ ่ ง ก าหนด
ค่าคะแนน ดังนี้
ระดับ มากที่สุด
ให้น้าหนักหรือคะแนนเป็น 5
ระดับ มาก
ให้น้าหนักหรือคะแนนเป็น 4
ระดับ ปานกลาง
ให้น้าหนักหรือคะแนนเป็น 3
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ระดับ น้อย
ให้น้าหนักหรือคะแนนเป็น 2
ระดับ น้อยที่สุด
ให้น้าหนักหรือคะแนนเป็น 1
แปลความหมายของค่าเฉลี่ยตามเกณฑ์ ดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด, 2545: 99)
คะแนนเฉลี่ย 4.51 - 5.00 หมายถึง มีการดาเนินการในระดับ มากที่สุด
คะแนนเฉลี่ย 3.51 - 4.50 หมายถึง มีการดาเนินการในระดับ มาก
คะแนนเฉลี่ย 2.51 - 3.50 หมายถึง มีการดาเนินการในระดับ ปานกลาง
คะแนนเฉลี่ย 1.51 - 2.50 หมายถึง มีการดาเนินการในระดับ น้อย
คะแนนเฉลี่ย 1.00 - 1.50 หมายถึง มีการดาเนินการในระดับ น้อยที่สุด
3. เปรียบเทียบผลการประเมินโครงการ ระหว่างก่อนและหลังด าเนินโครงการ
โดยใช้ t-test แบบ Dependent Sample test ระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
1. สถิติที่ใช้หาคุณภาพเครื่องมือ
1.1 หาค่าอ านาจจ าแนกแบบสอบถามเป็นรายข้อ โดยการหาค่าสัมประสิท ธิ์
สหสัมพันธ์รายข้อกับคะแนนรวม (Item - Total Correlation) (บุญชม ศรีสะอาด, 2545: 108)
1.2 หาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับ โดยใช้สัมประสิทธิ์แอลฟา
(Alpha Coefficient) ตามวิธีของครอนบาค (Cronbach) มีสูตรดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด, 2545: 99)
2
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เมื่อ
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ค่าสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่น
จานวนข้อของเครื่องมือวัด
ผลรวมของการแปรปรวนของคะแนนแต่ละข้อ
ความแปรปรวนของคะแนน

1.3 เกณฑ์ ป ระเมิ น ความสอดคล้ อ ง การพิ จ ารณาความสอดคล้ อ งใช้ เ กณฑ์
ดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence : IOC) มีสูตรการคานวณ ดังนี้
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IOC

=

R
N

เมื่อ R แทน ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ
N แทน จานวนผู้เชี่ยวชาญ
2. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่
2.1 ค่าเฉลี่ย (Mean) ของคะแนน มีสูตรดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด, 2545: 103)
̅=
𝒙
̅
เมื่อ 𝒙

∑𝑿
𝑵

แทน ค่าเฉลี่ย

 X แทน ผลรวมคะแนนทั้งหมดในกลุ่ม
N แทน จานวนกลุ่มตัวอย่าง
2.2 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) มีสูตรดังนี้
(บุญชม ศรีสะอาด, 2545: 103)
𝑆. 𝐷. = √
เมื่อ

∑(X-μ)2
𝑁

S.D. แทน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
X
แทน คะแนนแต่ละตัว

แทน ค่าเฉลี่ยของคะแนนประชากร
N
แทน จานวนคะแนนในกลุ่ม

แทน ผลรวม
3. สถิติทดสอบสมมติฐาน
3.1 t-test แบบ Dependent Sample test (บุญชม ศรีสะอาด, 2545: 115) ระดับนัยสาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05

บทที่ 4
ผลการประเมินโครงการ
ในการประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนสตรีวดั มหาพฤฒาราม
ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ผู้รายงานได้นาเสนอผลการประเมินโครงการแบ่งเป็น 4 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ผลการประเมิน บริบทของโครงการพั ฒ นาคุ ณ ธรรมจริยธรรมของนักเรีย น
โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์
ตอนที่ 2 ผลการประเมิน ปั จจัย ของโครงการพั ฒ นาคุ ณ ธรรมจริย ธรรมของนัก เรีย น
โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์
ตอนที่ 3 ผลการประเมิ น กระบวนการของโครงการพั ฒ นาคุ ณ ธรรมจริ ย ธรรมของ
นักเรียนโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์
ตอนที่ 4 ผลการประเมินผลผลิตของโครงการพัฒนาคุณ ธรรมจริยธรรมของนักเรียน
โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ตามประเด็น ดังนี้
4.1 ผลการประเมินผลการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนสตรีวัด
มหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ก่อนและหลังดาเนินการตามโครงการ
4.2 ผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรและผู้ที่เกี่ยวข้องกับโครงการที่มี
ต่อการดาเนินการตามโครงการ
4.3 ผลการเปรียบเทียบผลการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียน
สตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ก่อนและหลังดาเนินการตามโครงการ
โดยมีสัญลักษณ์ที่ใช้ในการเสนอผลการประเมินโครงการ ดังนี้
แทน ค่าเฉลี่ย
S.D. แทน ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน
t
แทน สถิติทดสอบที่ใช้เปรียบเทียบค่าวิกฤต
*
แทน ความมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
การประเมินโครงการในภาพรวม
ตอนที่ 1 ผลการประเมินบริบทของโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียน
สตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ดังปรากฏในตารางที่ 5
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ตารางที่ 5 ผลการวิ เคราะห์ ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ การด าเนิ น โครงการพั ฒ นาคุ ณ ธรรมจริ ย ธรรม
ของนั ก เรีย น ด้ า นบริบ ทของโครงการ ตามความคิ ด เห็ น ของคณะกรรมการบริ ห าร
โครงการ (n = 20)
ข้อ

รายการ

1 ความสอดคล้องของโครงการกับนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการ
2 ความสอดคล้องของโครงการกับนโยบายของสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขัน้ พื้นฐาน
3 ความสอดคล้องของโครงการกับนโยบายของสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
4 ความสอดคล้องของโครงการกับนโยบายของโรงเรียน
5 ความสอดคล้องของโครงการกับหลักสูตรและการจัดการ
เรียนรู้
6 โครงการมีความเหมาะสมกับสภาพความต้องการของ
นักเรียน
7 โครงการมีความเหมาะสมกับบทบาทและหน้าที่ของ
โรงเรียน
8 โครงการมีความสอดคล้องกับสภาพของชุมชน
9 โครงการเหมาะสมกับศักยภาพและทรัพยากรของโรงเรียน
และชุมชน
10 โครงการเหมาะสมกับเวลาและสถานการณ์ของสังคมใน
ปัจจุบัน
รวม

ส่วน
แปลผล/
ค่าเฉลี่ย เบี่ยงเบน
เหมาะสม
มาตรฐาน
4.80
0.41
มากที่สุด
4.65

0.49

มากที่สุด

4.70

0.47

มากที่สุด

4.75
4.80

0.44
0.41

มากที่สุด
มากที่สุด

4.80

0.41

มากที่สุด

4.85

0.37

มากที่สุด

4.75
4.70

0.44
0.47

มากที่สุด
มากที่สุด

4.80

0.41

มากที่สุด

4.77

0.20

มากที่สุด

จากตารางที่ 5 พบว่า ผลการประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียน
สตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ด้านบริบทตามความคิดเห็นของคณะกรรมการบริหาร
โครงการ โดยภาพรวมอยู่ในระดั บ มากที่ สุ ด (ค่ าเฉลี่ ย = 4.77 ; ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.20)
ผ่านเกณฑ์การประเมินทุก ข้อเมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ข้อ 7 โครงการ
มี ค วามเหมาะสมกั บ บทบาทและหน้ า ที่ ข องโรงเรี ย น อยู่ ในระดั บ มากที่ สุ ด (ค่ า เฉลี่ ย = 4.85 ;
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ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.37) ข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่าที่สุด คือ ข้อ 2 ความสอดคล้องของโครงการกับ
นโยบายของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย = 4.65 ;
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.49) ตามลาดับ
ตอนที่ 2 ผลการประเมินปัจจัยของโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียน
สตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ดังปรากฏในตารางที่ 6
ตารางที่ 6 ผลการวิ เคราะห์ ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ การด าเนิ น โครงการพั ฒ นาคุ ณ ธรรมจริ ย ธรรม
ของนั ก เรีย น ด้ า นปั จ จั ย ของโครงการ ตามความคิ ด เห็ น ของคณะกรรมการด าเนิ น
โครงการ (n =137)
ส่วน
เหมาะสม/
ข้อ
รายการ
ค่าเฉลี่ย เบี่ยงเบน
เพียงพอ
มาตรฐาน
1 ผู้บริหารและครูผู้รับผิดชอบโครงการ มีความพร้อมและ
4.68
0.63
มากที่สุด
ความสามารถในการดาเนินโครงการ
2 ผูบ้ ริหารมีภาวะผู้นาและเห็นความสาคัญของโครงการ
4.59
0.66
มากที่สุด
3 ครูทุกคนมีความตระหนักและเห็นความสาคัญโครงการ
4.59
0.66
มากที่สดุ
4 คณะกรรมการดาเนินโครงการ ประกอบด้วยครู และ
4.58
0.67
มากที่สุด
คณะกรรมการสถานศึกษาขัน้ พื้นฐาน
5 ความรูค้ วามสามารถของครูและบุคลากรทีร่ ่วมดาเนินงาน 4.58
0.63
มากที่สุด
6 โรงเรียนได้มีงบประมาณสนับสนุนโครงการอย่างเพียงพอ
4.60
064
มากที่สุด
7 ความเพียงพอของบุคลากรภายนอกทีจ่ ะช่วยเสริมสร้าง
4.55
0.59
มากที่สุด
ความรู้แก่บคุ ลากรในโรงเรียน
8 วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ ในการดาเนิน โครงการ
4.60
0.66
มากที่สุด
เพียงพอ
9 บริเวณและพื้นที่ ในการปฏิบัติงานตามโครงการมีความ
4.56
0.60
มากที่สุด
เหมาะสมและเพียงพอ
10 ระยะเวลาในการดาเนินโครงการมีความเหมาะสม
4.63
0.61
มากที่สุด
รวม
4.59
0.51
มากที่สุด
จากตารางที่ 6 พบว่ า ผลการประเมิ นโครงการพั ฒ นาคุ ณ ธรรมจริย ธรรมของนั ก เรี ย น
โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ด้านปัจจัยตามความคิดเห็นของคณะกรรมการ
ดาเนินโครงการ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย = 4.59 ; ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.51)
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ผ่านเกณฑ์การประเมินทุกข้อเมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ข้อ 1 ผู้บริหาร
และครูผู้รับผิดชอบโครงการ มีความพร้อมและความสามารถในการดาเนินโครงการ (ค่าเฉลี่ย = 4.68 ;
ส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน = 0.63) ข้ อ ที่ มี ค่ า เฉลี่ ย ต่ า ที่ สุ ด คื อ ข้ อ 7 ความเพี ย งพอของบุ ค ลากร
ภายนอกที่จะช่วยเสริมสร้างความรู้ แก่บุคลากรในโรงเรียน อยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย = 4.55 ;
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.59) ตามลาดับ
ตอนที่ 3 ผลการประเมินกระบวนการของโครงการพั ฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน
โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ดังปรากฏในตารางที่ 7 – 10
ตารางที่ 7 ผลการวิเคราะห์ข้อมู ลเกี่ยวกับการดาเนินโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน
ด้านกระบวนการของโครงการ ตามความคิดเห็นของคณะกรรมการดาเนินโครงการ (n =137)
ข้อ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ส่วน
ระดับ
รายการ
ค่าเฉลี่ย เบี่ยงเบน
การปฏิบัติ
มาตรฐาน
มีการศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการในการพัฒนา 4.65
0.64
มากที่สดุ
โครงการ
ประชุมคณะกรรมการดาเนินงาน เพื่อสร้าง
4.58
0.67
มากที่สุด
ความตระหนักและความรับผิดชอบต่อโครงการ
การดาเนินกิจกรรมที่กาหนดในโครงการ
4.70
0.58
มากที่สุด
ตามขั้นตอนการปฏิบตั ิทุกกิจกรรม
ประสานความร่วมมือจากหน่วยงาน
4.58
0.68
มากที่สุด
องค์กรต่าง ๆ ในชุมชนให้มสี ่วนร่วมกับโครงการ
การปฏิบัติงานเป็นไปตามขั้นตอนที่กาหนด
4.72
0.55
มากที่สุด
ความร่วมมือจากผู้รว่ มงาน
4.58
0.66
มากที่สุด
มีการนิเทศ ติดตาม กากับ การดาเนินงาน
4.54
0.59
มากที่สุด
ตามโครงการตามขัน้ ตอนที่กาหนดทุกระยะ
การสร้างขวัญและกาลังใจแก่ผปู้ ฏิบัติงาน
4.74
0.53
มากที่สุด
มีการประเมินผลการดาเนินโครงการอย่างเป็นระบบและ
4.66
0.56
มากที่สุด
ต่อเนื่อง
มีการวิเคราะห์และนาผลการประเมินโครงการมาพัฒนา
4.67
0.61
มากที่สุด
งานอย่างต่อเนื่อง
รวม
4.64
0.46 มากที่สุด
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จากตารางที่ 7 พบว่ า ผลการประเมิ นโครงการพั ฒ นาคุ ณ ธรรมจริย ธรรมของนั ก เรี ย น
โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัม ภ์ ด้ านกระบวนการตามความคิด เห็ นของ
คณะกรรมการดาเนินโครงการ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย = 4.64 ; ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน = 0.46) ผ่านเกณฑ์การประเมินทุก ข้อเมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด
คือ ข้อ 8 การสร้างขวัญ และกาลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงาน อยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย = 4.74 ; ส่วน
เบี่ ย งเบนมาตรฐาน = 0.55) ข้ อ ที่ มี ค่ า เฉลี่ ย ต่ า ที่ สุ ด คื อ ข้ อ 7 มี ก ารนิ เทศ ติ ด ตาม ก ากั บ การ
ดาเนินงานตามโครงการตามขั้นตอนที่ กาหนดทุกระยะ อยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.54 ; S.D. =
0.59) ตามลาดับ
ตอนที่ 4 ผลการประเมิ น ผลผลิ ต ของโครงการพั ฒนาคุ ณ ธรรมจริ ยธรรมของนั กเรี ยน
โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ดังนี้
4.1 ผลการประเมินด้านผลผลิตของโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน
โรงเรียนสตรี วั ดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชิ นู ปถั มภ์ ตามความคิ ดเห็ นของครู คณะกรรมการ
สถานศึกษาขัน้ พื้นฐาน และผูป้ กครองนักเรียน ก่อนและหลังการดาเนินโครงการ ดังปรากฏในตาราง 8 - 9
ตารางที่ 8 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับผลผลิตการดาเนินโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของ
นักเรียน ก่อนการดาเนินโครงการ ตามความคิดเห็นของครู คณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน และผูป้ กครองนักเรียน (n =442)
ข้อ
1
2
3
4
5

S.D.

ระดับ
การปฏิบตั ิ

3.38
3.34
3.59
3.39
3.45

0.78
0.82
0.50
0.77
0.61

ปานกลาง
ปานกลาง
มาก
ปานกลาง
ปานกลาง

3.43

0.59

ปานกลาง

รายการ
คุณธรรมด้านความขยัน หมั่นเพียร
มีความตั้งใจที่จะศึกษาหาความรูจ้ ากแหล่งเรียนรูต้ า่ ง ๆ
นักเรียนมีความเพียรพยายามในการทางาน
นักเรียนสามารถทางานต่อเนื่องจนเสร็จสิ้น
นักเรียนปฏิบัติงานด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจ
นักเรียนมีความกระตือรือร้นในการศึกษาหาความรู้
อย่างต่อเนื่อง
เฉลี่ยรวม
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ตารางที่ 8 (ต่อ)
ข้อ
6
7
8
9
10

11
12
13
14
15

16
17
18
19
20

S.D.

ระดับ
การปฏิบัติ

3.76

0.43

มาก

3.49

0.65

ปานกลาง

3.67

0.47

มาก

3.58

0.49

มาก

3.61
3.62

0.49
0.45

มาก
มาก

3.60
3.60
3.60
3.43
3.51
3.54

0.49
0.49
0.49
0.65
0.67
0.49

มาก
มาก
มาก
ปานกลาง
มาก
มาก

3.51
3.34
3.61
3.52
3.44
3.47

0.66
0.76
0.49
0.66
0.64
0.54

มาก
ปานกลาง
มาก
มาก
ปานกลาง
ปานกลาง

รายการ
คุณธรรมด้านความประหยัด และอดออม
นักเรียนใช้อุปกรณ์และสิ่งของอย่างประหยัด
และคุ้มค่า
นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการประหยัด เช่น
กิจกรรมประหยัดใช้พลังงาน
นักเรียนใช้น้า ไฟฟ้า และสาธารณูปโภคอื่น ๆ ทัง้ ของ
ตนเองและส่วนรวม อย่างประหยัดและคุ้มค่า
นักเรียนรู้จักใช้ของใช้ที่เหมาะสมกับสภาพ
ไม่ฟุ่มเฟือย หรือใช้ของที่มีราคาแพงเกินความจาเป็น
นักเรียนรู้จักเก็บออมเงิน เพื่อใช้ในยามจาเป็น
เฉลี่ยรวม
คุณธรรมด้านความซื่อสัตย์
นักเรียนปฏิบัติตามระเบียบการสอบ และไม่ลอกการบ้าน
นักเรียนไม่เอาทรัพย์สินของผู้อนื่ มาเป็นของตนเอง
นักเรียนพูดแต่ความจริง ไม่พูดเท็จ
นักเรียนยอมรับผิดเมือ่ ทาความผิด
นักเรียนซื่อตรงต่อเวลา และหน้าที่
เฉลี่ยรวม
คุณธรรมด้านการมีวินัย
นักเรียนแต่งกายสะอาดและถูกระเบียบ
นักเรียนมีความรับผิดชอบในงานที่ได้มอบหมาย
นักเรียนมาโรงเรียนและกลับตรงเวลา
นักเรียนมีอปุ กรณ์การเรียนครบ
นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธงเป็นประจา
เฉลี่ยรวม
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ตารางที่ 8 (ต่อ)
ข้อ
21
22
23
24
25

26
27
28
29
30

31
32
33
34
35

S.D.

ระดับ
การปฏิบัติ

3.55
3.63
3.43
3.49
3.31
3.48

0.74
0.59
0.64
0.66
0.80
0.54

มาก
มาก
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

3.52
3.31

0.66
0.79

มาก
ปานกลาง

3.52
3.52
3.50
3.47

0.50
0.65
0.65
0.58

มาก
มาก
ปานกลาง
ปานกลาง

3.52
3.46
3.58
3.40

0.50
0.73
0.49
0.81

มาก
ปานกลาง
มาก
ปานกลาง

3.50

0.50

ปานกลาง

3.49

0.56

ปานกลาง

รายการ
คุณธรรมด้านความสุภาพนอบน้อม
นักเรียนมีมารยาท สุภาพเรียบร้อย และมีสัมมาคารวะ
นักเรียนรู้จักให้เกียรติและเชื่อฟังคาสั่งสอนของผู้ใหญ่
นักเรียนไม่คุยโอโอ้อวดตนเอง หรือคุยข่มผู้อื่น
นักเรียนไม่อาฆาตพยาบาท หรือแก้แค้นคนอื่น
นักเรียนใช้วาจาสุภาพ พูดจาไพเราะ
เฉลี่ยรวม
คุณธรรมด้านความสะอาด
นักเรียนดูแลร่างกายให้สะอาดอยู่เสมอ
นักเรียนมีเครื่องแต่งกายและเครื่องใช้ส่วนตัว
ที่สะอาด
นักเรียนรู้จักรักษาความสะอาดและสิง่ แวดล้อม
นักเรียนฝึกฝนจิตใจให้มีความแจ่มใสอยู่เสมอ
นักเรียนเก็บขยะทุกครั้งเมื่อเจอ แม้ตนไม่ได้ทิ้ง
เฉลี่ยรวม
คุณธรรมด้านความสามัคคี
นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมกับคนอืน่ ๆ
นักเรียนไม่ทะเลาะวิวาทกัน หรือแย่งของคนอืน่
นักเรียนยอมรับความคิดเห็นของคนอืน่
นักเรียนให้ความร่วมมือกับคนอื่นและเป็นน้าหนึ่ง
ใจเดียว
นักเรียนปรับตัวเข้ากับคนอืน่ และให้ความร่วมมือกับ
คนอื่นได้ดี
เฉลี่ยรวม
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ตารางที่ 8 (ต่อ)
ข้อ
36
37
38
39
40

S.D.

ระดับ
การปฏิบัติ

3.52
3.52
3.52
3.58
3.52

0.65
0.50
0.65
0.49
0.50

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

3.53
3.50

0.51
0.51

มาก
ปานกลาง

รายการ
คุณธรรมด้านการมีน้าใจ
นักเรียนรู้จักการเอื้ออาทรต่อผู้อื่นด้วยความเต็มใจ
นักเรียนให้ความช่วยเหลือผูอ้ ื่นอย่างสม่าเสมอ
นักเรียนร่วมบริจาคทรัพย์สินและสิ่งของ
นักเรียนให้คาแนะนาที่เป็นประโยชน์ต่อเพื่อนและผู้อื่น
นักเรียนรู้จักการให้อภัยต่อการกระทาความผิดของ
ผู้อื่น
เฉลี่ยรวม
เฉลี่ยรวมทั้งสิ้น

จากตารางที่ 8 พบว่ า ผลการประเมิ นโครงการพั ฒ นาคุ ณ ธรรมจริย ธรรมของนั ก เรี ย น
ก่อนการดาเนินโครงการ ด้านผลผลิตตามความคิดเห็นของครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
และผู้ป กครองนัก เรียน พบว่ า ในภาพรวมอยู่ ในระดั บ ปานกลาง ( = 3.50 ; S.D. = 0.51) เมื่ อ
พิจารณารายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ คุณธรรมด้านความประหยัด และอดออม อยู่ใน
ระดับมาก ( = 3.62 ; S.D. = 0.45) ด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่าที่สุด คือ คุณธรรมด้านความขยัน หมั่นเพียร
อยูใ่ นระดับปานกลาง ( = 3.43 ; S.D. = 0.59) ตามลาดับ
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ตารางที่ 9 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับผลผลิตการดาเนินโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของ
นักเรียน หลังการดาเนินโครงการ ตามความคิดเห็นของครู คณะกรรมการสถานศึ กษา
ขัน้ พื้นฐาน และผู้ปกครองนักเรียน (n =442)
ข้อ
1
2
3
4
5

6
7
8
9
10

S.D.

ระดับ
การปฏิบัติ

4.82
4.80
4.80
4.71
4.86

0.45
0.47
0.45
0.52
0.39

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

4.79

0.34

มากที่สุด

4.71
4.52

0.51
0.53

มากที่สุด
มากที่สุด

4.75

0.46

มากที่สุด

4.69

0.49

มากที่สุด

4.73
4.68

0.49
0.41

มากที่สุด
มากที่สุด

รายการ
คุณธรรมด้านความขยัน หมั่นเพียร
มีความตั้งใจที่จะศึกษาหาความรูจ้ ากแหล่งเรียนรูต้ า่ ง ๆ
นักเรียนมีความเพียรพยายามในการทางาน
นักเรียนสามารถทางานต่อเนือ่ งจนเสร็จสิ้น
นักเรียนปฏิบัติงานด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจ
นักเรียนมีความกระตือรือร้นในการศึกษาหาความรู้อย่าง
ต่อเนือ่ ง
เฉลี่ยรวม
คุณธรรมด้านความประหยัด และอดออม
นักเรียนใช้อุปกรณ์และสิ่งของอย่างประหยัด และคุ้มค่า
นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการประหยัด เช่น
กิจกรรมประหยัดใช้พลังงาน
นักเรียนใช้น้า ไฟฟ้า และสาธารณูปโภคอื่น ๆ ทัง้ ของ
ตนเองและส่วนรวม อย่างประหยัดและคุ้มค่า
นักเรียนรู้จักใช้ของใช้ที่เหมาะสมกับสภาพ ไม่ฟุ่มเฟือย
หรือใช้ของที่มีราคาแพงเกินความจาเป็น
นักเรียนรู้จักเก็บออมเงิน เพื่อใช้ในยามจาเป็น
เฉลี่ยรวม
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ตารางที่ 9 (ต่อ)
ข้อ
11
12
13
14
15

16
17
18
19
20

21
22
23
24
25

S.D.

ระดับ
การปฏิบัติ

4.82

0.45

มากที่สุด

4.80
4.79
4.71
4.86
4.79

0.47
0.45
0.52
0.38
0.35

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

4.71
4.52
4.75
4.69
4.73
4.68

0.52
0.53
0.46
0.49
0.49
0.41

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

4.82

0.45

มากที่สุด

4.80

0.46

มากที่สุด

4.80
4.71
4.86
4.79

0.45
0.52
0.39
0.34

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

รายการ
คุณธรรมด้านความซื่อสัตย์
นักเรียนปฏิบัติตามระเบียบการสอบ และไม่ลอก
การบ้าน
นักเรียนไม่เอาทรัพย์สินของผู้อนื่ มาเป็นของตนเอง
นักเรียนพูดแต่ความจริง ไม่พูดเท็จ
นักเรียนยอมรับผิดเมื่อทาความผิด
นักเรียนซื่อตรงต่อเวลา และหน้าที่
เฉลี่ยรวม
คุณธรรมด้านการมีวินัย
นักเรียนแต่งกายสะอาดและถูกระเบียบ
นักเรียนมีความรับผิดชอบในงานทีไ่ ด้มอบหมาย
นักเรียนมาโรงเรียนและกลับตรงเวลา
นักเรียนมีอุปกรณ์การเรียนครบ
นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธงเป็นประจา
เฉลี่ยรวม
คุณธรรมด้านความสุภาพนอบน้อม
นักเรียนมีมารยาท สุภาพเรียบร้อย และมีสัมมา
คารวะ
นักเรียนรู้จักให้เกียรติและเชื่อฟังคาสั่งสอน
ของผู้ใหญ่
นักเรียนไม่คยุ โอโอ้อวดตนเอง หรือคุยข่มผูอ้ นื่
นักเรียนไม่อาฆาตพยาบาท หรือแก้แค้นคนอื่น
นักเรียนใช้วาจาสุภาพ พูดจาไพเราะ
เฉลี่ยรวม
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ตารางที่ 9 (ต่อ)
ข้อ
26
27
28
29
30

31
32
33
34
35

36
37
38
39
40

S.D.

ระดับ
การปฏิบัติ

4.71
4.52

0.51
0.53

มากที่สุด
มากที่สุด

4.75
4.69
4.73
4.68

0.46
0.49
0.49
0.41

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

4.82
4.80
4.80
4.71

0.45
0.47
0.45
0.52

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

4.86

0.39

มากที่สุด

4.79

0.34

มากที่สุด

4.71
4.52
4.75
4.69

0.51
0.52
0.46
0.49

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

4.73

0.49

มากที่สุด

4.68
4.74

0.41
0.34

มากที่สุด
มากที่สุด

รายการ
คุณธรรมด้านความสะอาด
นักเรียนดูแลร่างกายให้สะอาดอยู่เสมอ
นักเรียนมีเครื่องแต่งกายและเครื่องใช้ส่วนตัว
ที่สะอาด
นักเรียนรู้จักรักษาความสะอาดและสิง่ แวดล้อม
นักเรียนฝึกฝนจิตใจให้มีความแจ่มใสอยู่เสมอ
นักเรียนเก็บขยะทุกครั้งเมื่อเจอ แม้ตนไม่ได้ทิ้ง
เฉลี่ยรวม
คุณธรรมด้านความสามัคคี
นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมกับคนอื่น ๆ ได้
นักเรียนไม่ทะเลาะวิวาทกัน หรือแย่งของคนอืน่
นักเรียนยอมรับความคิดเห็นของคนอื่น
นักเรียนให้ความร่วมมือกับคนอืน่ และเป็นน้าหนึ่งใจ
เดียว
นักเรียนปรับตัวเข้ากับคนอื่นและให้ความร่วมมือกับ
คนอื่นได้ดี
เฉลี่ยรวม
คุณธรรมด้านการมีน้าใจ
นักเรียนรู้จักการเอื้ออาทรต่อผู้อื่นด้วยความเต็มใจ
นักเรียนให้ความช่วยเหลือผู้อื่นอย่างสม่าเสมอ
นักเรียนร่วมบริจาคทรัพย์สิน และสิ่งของ
นักเรียนให้คาแนะนาที่เป็นประโยชน์ต่อเพื่อน
และผู้อนื่
นักเรียนรู้จักการให้อภัยต่อการกระทาความผิด
ของผู้อื่น
เฉลี่ยรวม
เฉลี่ยรวมทั้งสิ้น
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จากตารางที่ 9 พบว่ า ผลการประเมิ นโครงการพั ฒ นาคุ ณ ธรรมจริย ธรรมของนั ก เรี ย น
หลังการดาเนินโครงการด้านผลผลิต ตามความเห็นของ ครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
และผู้ปกครองนักเรียน พบว่า โดยภาพรวมนักเรียนมีพฤติกรรมคุณธรรมจริยธรรม อยู่ในระดับมาก
ที่สุด ( = 4.74 ; S.D. = 0.34) ผ่านเกณฑ์การประเมินทุกด้าน เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ คุณธรรมด้านความขยัน หมั่นเพียร คุณ ธรรมด้านความซื่อสัตย์ คุณ ธรรมด้าน
ความสุภาพนอบน้อม คุณธรรมด้านความสามัคคี อยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.79 ; S.D. = 0.34)
ด้ า นที่ มีค่ า เฉลี่ ย ต่ า ที่ สุด คื อ คุ ณ ธรรมด้ านความประหยั ด และอดออม คุ ณ ธรรมด้ านการมี วิ นั ย
คุณธรรมด้านความสะอาด คุณธรรมด้านการมีน้าใจ อยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.68 ; S.D. = 0.41)
ตามลาดับ
4.2 ผลประเมิ น ความพึ ง พอใจของบุ ค ลากรและผู้ ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ โครงการที่ มี ต่ อ การ
ดาเนินการตามโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรม
ราชินูปถัมภ์ ดังปรากฏ ในตารางที่ 10
ตารางที่ 10 ผลการประเมินความพึงพอใจของครูที่มีต่อการดาเนินการตามโครงการพัฒนาคุณธรรม
จริ ย ธรรมของนั ก เรี ย นโรงเรี ย นสตรี วั ด มหาพฤฒาราม ในพระบรมราชิ นู ป ถั ม ภ์
(n = 124)

ข้อ
1
2
3
4
5
6

รายการ
ความร่วมมือของ ครู นักเรียน และชุมชนในการพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน
นักเรียนขยัน หมั่นเพียร ในการทาหน้าที่การงาน
นักเรียนประหยัด อดออม และใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า
นักเรียนซื่อสัตย์ สุจริต ตรงไปตรงมา ไม่เอนเอียงหรืออคติ
นักเรียนปฏิบัติตามระเบียบวินัย แบบแผน และข้อบังคับ
ต่าง ๆ
นักเรียนสุภาพเรียบร้อย อ่อนน้อม มีมารยาท และ
สัมมาคารวะ

ส่วน
ระดับ
ค่า
เบี่ยงเบน ความ
เฉลี่ย
มาตรฐาน พึงพอใจ
5.00 0.00 มากที่สุด
4.89
4.89
4.89
4.78

0.33
0.33
0.33
0.44

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

4.89

0.33

มากที่สุด
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ตารางที่ 10 (ต่อ)
ข้อ
7

รายการ

นักเรียนรักความสะอาดกาย มีความเจริญตา และจิตใจ
ไม่มัวหมอง
8 นักเรียนสามัคคี รักใคร่ กลมเกลียว ปรองดอง และ
อยูร่ ่วมกันได้อย่างเหมาะสม
9 นักเรียนมีน้าใจ เห็นอกเห็นใจผู้อื่น เอื้ออาทร ต่อเพื่อนมนุษย์
10 เป็นกิจกรรมที่ดี ควรให้มกี ารดาเนินการอย่างต่อเนื่อง
รวม

ส่วน
ระดับ
ค่า
เบี่ยงเบน ความ
เฉลี่ย
มาตรฐาน พึงพอใจ
4.89 0.33 มากที่สุด
4.66

0.55

มากที่สุด

4.78
4.88
4.85

0.44
0.33
0.39

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

จากตารางที่ 10 พบว่ า ผลการประเมิ นความพึ งพอใจของครู ต่ อโครงการพั ฒ นาคุ ณ ธรรม
จริยธรรมนักเรียนโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด
(ค่าเฉลี่ย = 4.85 ; ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.39) ผ่านเกณฑ์การประเมินทุกข้อ เมื่อพิจารณารายข้อ
พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ความร่วมมือของ ครู นักเรียน และชุมชนในการพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมของนักเรียน (ค่าเฉลี่ย = 5.00 ; ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน = 0.00) และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่าที่สุด
คือ นักเรียนสามัคคี รักใคร่ กลมเกลียว ปรองดอง และอยู่ร่วมกันได้อย่างเหมาะสม (ค่าเฉลี่ย = 4.66
; ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.55)
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ตารางที่ 11 ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการดาเนินการตามโครงการพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์
(n = 305)

ข้อ
1

รายการ

ความร่วมมือของ ครู นักเรียน และชุมชนในการพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน
2 นักเรียนขยัน หมัน่ เพียร ในการทาหน้าที่การงาน
3 นักเรียนประหยัด อดออม และใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า
4 นักเรียนซื่อสัตย์ สุจริต ตรงไปตรงมา ไม่เอนเอียงหรืออคติ
5 นักเรียนปฏิบัติตามระเบียบวินัย แบบแผน และข้อบังคับ
ต่าง ๆ
6 นักเรียนสุภาพเรียบร้อย อ่อนน้อม มีมารยาทและ
สัมมาคารวะ
7 นักเรียนรักความสะอาดกาย มีความเจริญตา และจิตใจ
ไม่มัวหมอง
8 นักเรียนสามัคคี รักใคร่ กลมเกลียว ปรองดอง และ
อยู่ร่วมกันได้อย่างเหมาะสม
9 นักเรียนมีน้าใจ เห็นอกเห็นใจผู้อื่น เอื้ออาทร ต่อเพือ่ นมนุษย์
10 เป็นกิจกรรมที่ดี ควรให้มกี ารดาเนินการอย่างต่อเนือ่ ง
รวม

ค่าเฉลี่ย
4.57

ส่วน
ระดับ
เบี่ยงเบน ความ
มาตรฐาน พึงพอใจ
0.62
มากที่สุด

4.55
4.61
4.58
4.58

0.63
0.58
0.63
0.63

มากที่สดุ
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

4.57

0.49

มากที่สุด

4.69

0.53

มากที่สุด

4.59

0.59

มากที่สุด

4.57
4.66
4.59

0.57
0.63
0.63

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

จากตารางที่ 11 พบว่า ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนต่อโครงการพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมนักเรียนโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ นักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย = 4.59 ; ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.63) ผ่านเกณฑ์การประเมินทุกข้อเมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดคือ นักเรียนรักความสะอาดกาย มีความเจริญตา
และจิตใจ ไม่มัวหมอง (ค่าเฉลี่ย = 4.69 ; ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.53) ข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่าที่สุด คือ
นักเรียนขยัน หมั่นเพียร ในการทาหน้าที่การงาน (ค่าเฉลี่ย = 4.55 ; ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.53)
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ตารางที่ 12 ผลการประเมินความพึงพอใจของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีต่อโครงการ
พั ฒ นาคุ ณ ธรรมจริ ย ธรรมของนั ก เรี ย นโรงเรี ย นสตรี วั ด มหาพฤฒาราม ในพระบรม
ราชินูปถัมภ์ (n = 13)

ข้อ
1

รายการ

ความร่วมมือของ ครู นักเรียน และชุมชนในการพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน
2 นักเรียนขยัน หมั่นเพียร ในการทาหน้าที่การงาน
3 นักเรียนประหยัด อดออม และใช้ทรัพยากร อย่างคุ้มค่า
4 นักเรียนซื่อสัตย์ สุจริต ตรงไปตรงมา ไม่เอนเอียง หรืออคติ
5 นักเรียนปฏิบัติตามระเบียบวินัย แบบแผน และข้อบังคับ
ต่าง ๆ
6 นักเรียนสุภาพเรียบร้อย อ่อนน้อม มีมารยาท และสัมมา
คารวะ
7 นักเรียนรักความสะอาดกาย มีความเจริญตา และจิตใจ
ไม่มัวหมอง
8 นักเรียนสามัคคี รักใคร่ กลมเกลียว ปรองดอง และอยู่
ร่วมกันได้อย่างเหมาะสม
9 นักเรียนมีน้าใจ เห็นอกเห็นใจผู้อื่น เอื้ออาทร ต่อเพื่อน
มนุษย์
10 เป็นกิจกรรมที่ดี ควรให้มกี ารดาเนินการอย่างต่อเนื่อง
รวม

ค่าเฉลี่ย
4.86

ส่วน
ระดับ
เบี่ยงเบน ความ
มาตรฐาน พึงพอใจ
0.38
มากที่สุด

4.86
4.51
4.71
4.86

0.38
0.76
0.76
0.38

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

4.57

0.79

มากที่สุด

5.00

0.00

มากที่สุด

4.51

0.76

มากที่สุด

4.86

0.38

มากที่สดุ

4.86
4.76

0.38
0.47

มากที่สุด
มากที่สุด

จากตารางที่ 12 พบว่า ผลการประเมินความพึงพอใจของคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้ พื้นฐานที่
มี ต่อโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์
โดยรวมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย = 4.76 ;
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.47) ผ่านเกณฑ์การประเมินทุกข้อ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ นักเรียน รักความสะอาดกาย มีความเจริญตา และจิตใจ ไม่มัวหมอง (ค่าเฉลี่ย =
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5.00 ; ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.00) และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่าที่สุด คือ นักเรียนประหยัด อดออม
และใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า นักเรียนสามัคคี รักใคร่ กลมเกลียว ปรองดอง และอยู่ร่วมกันได้อย่าง
เหมาะสม (ค่าเฉลีย่ = 4.51 ; ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.76)
ตารางที่ 13 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อโครงการพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนสตรีวดั มหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ (n = 305)

ข้อ
1

รายการ

ความร่วมมือของครู นักเรียน และชุมชนในการพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน
2 นักเรียนขยัน หมั่นเพียร ในการทาหน้าที่การงาน
3 นักเรียนประหยัด อดออม และใช้ทรัพยากร อย่างคุ้มค่า
4 นักเรียนซื่อสัตย์ สุจริต ตรงไปตรงมาไม่เอนเอียง หรืออคติ
5 นักเรียนปฏิบัติตามระเบียบวินัย แบบแผน และข้อบังคับ
ต่าง ๆ
6 นักเรียนสุภาพเรียบร้อย อ่อนน้อม มีมารยาท และ
สัมมาคารวะ
7 นักเรียนรักความสะอาดกาย มีความเจริญตา และจิตใจ
ไม่มัวหมอง
8 นักเรียนสามัคคี รักใคร่ กลมเกลียว ปรองดอง และ
อยู่ร่วมกันได้อย่างเหมาะสม
9 นักเรียนมีน้าใจ เห็นอกเห็นใจผู้อนื่ เอื้ออาทร ต่อเพื่อนมนุษย์
10 เป็นกิจกรรมที่ดี ควรให้มกี ารดาเนินการอย่างต่อเนื่อง
รวม

ส่วน
ระดับ
ค่าเฉลี่ย เบี่ยงเบน ความ
มาตรฐาน พึงพอใจ
4.78
0.43
มากที่สุด
4.74
4.74
4.69
4.67
4.78

0.51
0.51
0.57
0.60
0.43

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

4.80

0.47

มากที่สดุ

4.55

0.69

มากที่สุด

4.78
4.55
4.71

0.43
0.69
0.54

มากที่สุด
มากที่สดุ
มากที่สุด

จากตาราง 13 พบว่า ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อโครงการพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรมนักเรียนโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ โดยรวมผู้ปกครอง
นักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย = 4.71 ; ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.54)
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ผ่านเกณฑ์การประเมินทุกข้อเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ นักเรียนรัก
ความสะอาดกาย มีความเจริญตา และจิตใจไม่มัวหมอง (ค่าเฉลี่ย = 4.80 ; ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน =
0.47) ข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่าที่สุด คือนักเรียนสามัคคี รักใคร่ กลมเกลียว ปรองดอง และอยู่ร่วมกันได้อย่าง
เหมาะสม เป็นกิจกรรมที่ดี ควรให้มีการดาเนินกาอย่างต่อเนื่อง (ค่าเฉลี่ย = 4.55 ; ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน = 0.69)
ตารางที่ 14 ผลการประเมินความพึงพอใจหลังการดาเนินโครงการ ของครู นักเรียน คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผูป้ กครองนักเรียนที่มีต่อโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของ
นักเรียนโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ โดยภาพรวม
ที่
1
2
3
4

ระดับความพึงพอใจ

รายการ
ครู
นักเรียน
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผูป้ กครองนักเรียน
รวมเฉลี่ย

4.85
4.59
4.76
4.71
4.73

S.D.
0.39
0.63
0.47
0.54
0.26

แปลผล
มากที่สดุ
มากที่สุด
มากที่สดุ
มากที่สุด
มากที่สุด

จากตาราง 14 พบว่า ผลการประเมินความพึงพอใจของครู นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน และผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนโรงเรียนสตรีวัดมหา
พฤฒ าราม ในพระบรมราชิ นู ป ถั ม ภ์ โดยภาพรวมมี ค วามพึ ง พอใจอยู่ ใ นระดั บ มากที่ สุ ด
( = 4.73 ; S.D. = 0.26) ผ่านเกณฑ์การประเมินเมื่อพิจารณาตามกลุ่มผู้ให้ข้อมูล พบว่า กลุ่มที่มี
ความพึงพอใจเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ครู ( = 4.85 ; S.D. = 0.39) และกลุ่มที่มีความพึงพอใจเฉลี่ยต่า
ที่สุด คือ นักเรียน ( = 4.59 ; S.D. = 0.45)
4.3 ผลการเปรียบเทียบผลการประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน
โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ระหว่างก่อนและหลังการดาเนินโครงการ
โดยครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผูป้ กครองนักเรียน ดังปรากฏในตารางที่ 15
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ตารางที่ 15 ผลการเปรียบเทียบการประเมินโครงการ ก่อนและหลังการดาเนินโครงการพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินปู ถัมภ์
(n = 442)

1

คุณธรรมด้านความขยันหมั่นเพียร

ก่อนการดาเนิน หลังการดาเนิน
t
โครงการ
โครงการ
S.D.
S.D.
3.43 0.59 4.79 0.34 29.613*

2

คุณธรรมด้านความประหยัด และอดออม

3.62

0.45

4.68

0.41

33.901*

3

คุณธรรมด้านความซื่อสัตย์

3.54

0.49

4.79

0.35

41.739*

4

คุณธรรมด้านการมีวินัย

3.47

0.54

4.68

0.41

47.056*

5

คุณธรรมด้านความสุภาพนอบน้อม

3.48

0.54

4.79

0.34

19.583*

6

คุณธรรมด้านความสะอาด

3.47

0.58

4.68

0.41

103.414*

7

คุณธรรมด้านความสามัคคี

3.49

0.56

4.79

0.34

54.417*

8

คุณธรรมด้านการมีนา้ ใจ

3.53

0.51

4.68

0.41

27.180*

3.50

0.51

4.74

0.34

36.227*

ที่

รายการ

รวมเฉลี่ย

* มีนัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05
จากตารางที่ 15 ผลการประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียน
สตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ พบว่า นักเรียนมีพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรม
ทั้งภาพรวมและรายด้านทั้ง 8 ด้าน หลังการดาเนินการ สูงกว่าก่อนการดาเนินการ อย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 ผ่านเกณฑ์การประเมิน

บทที่ 5
สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
การประเมิน “โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม
ในพระบรมราชินูปถัมภ์” เป็นการประเมินทั้งเชิงคุณภาพและปริมาณ การประเมินใช้กรอบแนวคิดแบบ
CIPP Model โดยประเมินทั้งบริบท ปัจจัย กระบวนการ ผลผลิตและผลลัพธ์
วัตถุประสงค์ของการประเมิน
1. เพื่อประเมินบริบทของโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนสตรีวัดมหา
พฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์
2. เพื่อประเมินปัจจัยของโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนสตรีวั ดมหา
พฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์
3. เพื่อประเมินกระบวนการของโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนสตรี
วัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์
4. เพื่ อประเมินผลผลิต ของโครงการพั ฒ นาคุณ ธรรมจริยธรรมของนัก เรียนโรงเรียนสตรี
วัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์
กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการประเมิน
กลุ่ม เป้ า หมายที่ ใช้ ในการประเมิ น จ าแนกเป็ น 3 กลุ่ ม ได้ แ ก่ 1) ผู้ มี ส่ ว นเกี่ ย วข้อ ง คื อ
คณะกรรมการบริหารโครงการ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้ปกครอง 2) ผู้ดาเนิน
โครงการ ได้แก่ คณะกรรมการดาเนินโครงการ และครู และ 3) นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ 2,053 คน
สาหรับ กลุ่ม ตั วอย่างที่ ใช้ในการประเมิ น ประกอบด้ วย คณะกรรมการบริหารโครงการ
จานวน 20 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรม
ราชินูปถัมภ์ จานวน 13 คน (ไม่นับรวมตั วแทนครูและผู้ บริหารสถานศึก ษา) ผู้ ปกครองนัก เรีย น
โรงเรียนสตรีวัด มหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัม ภ์ ตั้ งแต่ ระดับชั้ นมั ธยมศึก ษาปีที่ 1 ถึงชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่เป็นผู้ปกครองของกลุ่มตัวอย่างของนักเรียน จานวน 305 คน คณะกรรมการ
ด าเนิ น โครงการ ซึ่ ง ประกอบด้ ว ย คณะกรรมการสถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน จ านวน 13 คน
จานวน 137 คน และครูโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จานวน 124 คน
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รวมทั้งสิ้นจานวน 137 คน และนักเรียน ตั้งแต่ระดับชั้ นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้ นมัธยมศึกษาปีที่ 6
โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ปีการศึกษา 2561 จานวน 305 คน ซึ่งการ
เลือกกลุ่มตัวอย่างโดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) โดยเปิดตาราง
เครจซี่และมอร์แกน ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%
เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน
เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ส าหรั บ การรวบรวมข้ อ มู ล ได้ แ ก่ การศึ ก ษาเอกสาร การสั ง เกต และ
แบบสอบถาม จานวน 5 ฉบับ คือ
ฉบับที่ 1 แบบสอบถามด้านบริบทของโครงการ เพื่อประเมินความสอดคล้องของโครงการ
พัฒนาคุณ ธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์กับ
นโยบายของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึก ษา
เขต 2 และของโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์
ฉบับที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับความเหมาะสมของปัจจัย ที่ใช้ในการดาเนินการโครงการ
พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์
ฉบับที่ 3 แบบสอบถามความเหมาะสมของกระบวนการในการดาเนิ นงานของโครงการ
พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์
ฉบับที่ 4 แบบสอบถามผลผลิตของโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียน
สตรีวัด มหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถั มภ์ จาแนกตามคุณธรรมทั้ง 8 ด้าน ดังนี้ 1) คุณธรรม
ด้านความขยัน 2 ) คุณ ธรรมด้านความประหยัด 3) คุ ณ ธรรมด้านความซื่อ สัตย์ 4) คุณ ธรรมด้าน
ความมีวินัย 5) คุณธรรมด้านความสุภาพ 6) คุณธรรมด้านความสะอาด 7) คุณธรรมด้านความสามัคคี
8) คุณธรรมด้านความมีน้าใจ
ฉบับที่ 5 แบบสอบถามความพึงพอใจของบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับโครงการที่มีต่อโครงการ
พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์
สรุปผลการประเมินโครงการ
1. ผลการประเมินบริบทของโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียน
สตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ พบว่า เป็นโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จัดการศึกษาเฉพาะนักเรียนสตรี สภาพชุมชนรอบบริเวณ
โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒารามฯ มีลักษณะเป็นแหล่งธุรกิจและศูนย์การค้า ถือเป็นย่านอุ ตสาหกรรม
นานาชาติ ค้าขาย ผู้ปกครองส่วนใหญ่ จบการศึกษาระดับปริญญาตรี อาชีพหลัก คือ รับจ้าง ส่ว น
ใหญ่นบั ถือศาสนาพุทธ มีบางส่วนนับถือศาสนาคริสต์และอิสลาม ประเพณีและศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
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เป็นวัฒนธรรมแบบผสมผสาน ทั้งวัฒนธรรมแบบไทย ไทยอีสาน จีน และอิสลาม การดาเนินโครงการ
พั ฒ นาคุ ณ ธรรมจริย ธรรมของนั ก เรี ย นโรงเรี ย นสตรี วั ด มหาพฤฒาราม ในพระบรมราชิ นู ป ถัม ภ์
เป็นนโยบายสาคัญของโรงเรียนที่จะพั ฒนานักเรียนทั้งด้านคุณ ธรรมและจริยธรรมและสติ ปัญ ญา
นั บ ว่ า สอดคล้ อ งกั บ หลั ก สู ต รและกระบวนการจั ด การเรี ย นการสอน สอดคล้ อ งกั บ นโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการ ของสานักงานคณะกรรมการการศึ กษาขั้นพื้ นฐาน และสานักงานเขตพื้ นที่
การศึกษา อีก ทั้งสอดคล้องกับสภาพและความต้องการของนั กเรียน ครู และชุ มชนด้วย ผลการ
ประเมินในด้านบริบท พบว่าในภาพรวม มีความสอดคล้องอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ
4.77 ผ่านเกณฑ์การประเมินทุกข้อ ถ้าพิจารณารายข้อ พบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ โครงการมี
ความเหมาะสมกับบทบาทและหน้าที่ของโรงเรียน อยู่ในระดับมากที่สุด มี ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.85 ข้อที่
มี ค่ าเฉลี่ยต่ าที่ สุด คื อ ความสอดคล้ อ งของโครงการกั บนโยบาย อยู่ ในระดั บ มากที่ สุ ด มี ค่ าเฉลี่ ย
เท่ากับ 4.65
2. ผลการประเมินปัจจัยของโครงการพั ฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียน
สตรีวั ด มหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูป ถั ม ภ์ มี ค วามพร้อ มในการด าเนิน โครงการ ทั้ งด้า น
บุคลากร อันได้แก่ ภาวะผู้นาของผู้บริหาร ความพร้อม และความสามารถของครู และการมีส่วนร่วม
ของครู นักเรียน และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง รวมถึงงบประมาณ ที่ทาให้การดาเนินโครงการเป็นไป
ด้วยดี ผลการประเมินในด้านปัจจัย พบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่ สุด มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.59
ผ่านเกณฑ์การประเมินทุกข้ อ ถ้าพิจารณารายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ผู้บริหารและครู
ผู้รับผิดชอบโครงการมีค วามพร้อมและความสามารถในการดาเนินโครงการอยู่ในระดับมากที่ สุ ด
มีค่าเฉลี่ย เท่ ากับ 4.68 ข้อที่ มีค่าเฉลี่ยต่ าที่ สุด คือ ความเพี ยงพอของบุ คลากรภายนอกที่ จะช่ว ย
เสริมสร้างความรู้แก่บุคลากร อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.55
3. ผลการประเมิ น ความเหมาะสมด้ า นกระบวนการของโครงการพั ฒ นาคุ ณ ธรรม
จริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ การดาเนินโครงการ
มี ก ารวางแผนการจั ด กิ จ กรรมอย่า งเหมาะสม คื อ ศึ ก ษาสภาพและความต้ อ งการในการพั ฒ นา
โครงการ มีการประสานงานกับผู้เกี่ยวข้อง ที่สาคัญคือ คณะกรรมการสถานศึกษาของโรงเรียน แต่งตั้ง
คณะกรรมการดาเนินงานเพิ่อวางแผนการจัดกิจกรรม ในกระบวนการดาเนินงาน ได้ใช้วงจรเดมมิ่ง
PDCA คื อ ขั้น วางแผน (P) คื อ มีก ารประชุ ม ปรึก ษาหารือ รวบรวมข้อ มู ล เกี่ ย วกั บสภาพปั จจุ บั น
ปัญ หา และแนวทางการแก้ไขปัญหาด้านคุณ ธรรมจริยธรรมของนักเรียน สารวจความพร้อมด้าน
ทรัพยากรที่ ต้ องการ ทั้งด้ านอาคารสถานที่ บุคลากร งบประมาณ ขั้นดาเนินการ (D) ซึ่งแบ่งการ
ดาเนินการ 3 ระยะ คือ ระยะที่ 1 การดาเนินการให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับโครงการ มีความรู้ ความ
เข้าใจถึงการดาเนินงานที่สอดคล้ องและตรงกัน ระยะที่ 2 ดาเนินการตามโครงการพัฒนาคุ ณธรรม
จริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ และระยะที่ 3 ดาเนิน
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การบูรณาการคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการของนักเรียน โดยการจัดกิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรมระดับ
ค่ายมินิธุดงค์ หลังจากที่นักเรียนได้รับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมทั้ง 8 ประการแล้ว ขั้นตรวจสอบ
ผลการดาเนินงาน (C) มีการประเมินผลการดาเนินการอย่างต่อเนื่อง ทั้งก่อนดาเนินการ ในระหว่าง
ดาเนินการตามกิจกรรมแต่ละกิจกรรม และประเมินหลังจากดาเนินการแล้วเสร็จทุกกิจกรรม และขั้น
ปรับปรุงและสานต่อ (A) โดยประชุมร่วมกันพิจารณาผลการดาเนินการ หาข้อสรุปของการดาเนินการ
เผยแพร่ผลการดาเนินการ
กระบวนการที่สาคัญคือ การดาเนินโครงการเป็นการบูรณาการ กับกิจกรรมหน้าเสาธงและ
วิถีประจาวัน จากนั้นมีการบูรณาการไปสู่กระบวนการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ งานแนะแนว
งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และผ่านกระบวนการดาเนินการตามโครงงาน
ผลการประเมินในด้านกระบวนการ พบว่า ในภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก
ที่สุด มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.64 ผ่านเกณฑ์การประเมินทุกข้อ ถ้าพิจารณารายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ย
สูงที่สุด คือ การปฏิบัติงานเป็นไปตามขั้นตอนที่กาหนด อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.72
ข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่าที่สุด คือ มีการนิเทศ ติดตาม กากับ การดาเนินงานตามโครงการตามขั้นตอนที่
กาหนดทุกระยะ อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.54
4. ผลการประเมินผลผลิตของโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนสตรี
วั ด มหาพฤฒาราม ในพระบรมราชิ นู ป ถั ม ภ์ มี นั ก เรีย นที่ เข้ า ร่ ว มโครงการทั้ งสิ้ น 2,053 คน จาก
ทุกระดับชั้นของโรงเรียน ผลการประเมินด้านผลผลิต พบว่า ในภาพรวมนักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม
อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.74 ผ่านเกณฑ์การประเมินทุกข้อ ถ้าพิจารณารายด้าน พบว่า
ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ คุณธรรมด้านความขยัน หมั่นเพียร คุณธรรมด้านความซื่ อสัตย์ คุณธรรม
ด้านความสุภาพนอบน้อม คุณธรรมด้านความสามัคคี อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่ าเฉลี่ย เท่ากับ 4.79
ด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่าที่ สุด คือ คุณ ธรรมด้านความประหยัด และอดออม และคุณ ธรรมด้านการมีวินัย
คุณธรรมด้านความสะอาด คุณธรรมด้านการมีน้าใจ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.68
ผลการประเมินความพึงพอใจของครูและผู้ที่เกี่ยวข้องกับโครงการที่มีต่อการดาเนินการ
โครงการพั ฒ นาคุ ณ ธรรมจริ ย ธรรมของนั ก เรี ย นโรงเรี ย นสตรี วั ด มหาพฤฒาราม ในพระบรม
ราชินูปถัมภ์ ตามความคิดเห็นของครู นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้ปกครอง
นักเรียน พบว่า ในภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.73 ผ่านเกณฑ์
การประเมิน กลุ่มที่มีความพึงพอใจเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ครู อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.85
กลุ่มที่มีความพึงพอใจเฉลี่ยต่าที่สุด คือ นักเรียน อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.59
ผลการเปรียบเทียบคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระ
บรมราชินูปถัมภ์ ระหว่างก่อนและหลังการดาเนินโครงการ พบว่า นักเรียนมีพฤติกรรมด้านคุณธรรม
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จริยธรรมทั้งภาพรวมและรายด้านทั้ง 8 ด้าน หลังดาเนินการโครงการสูงกว่าก่อนดาเนินการโครงการ
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ผ่านเกณฑ์การประเมิน
อภิปรายผล
จากการประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม
ในพระบรมราชินูปถัมภ์ โดยใช้รูปแบบการประเมินแบบ CIPP Model ในการประเมินพบประเด็น
สาคัญควรแก่การอภิปรายผล ดังนี้
1. ผลการประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน ด้านบริบท ตามความ
คิดเห็นของคณะกรรมการบริหารโครงการพบว่าภาพรวมมีความสอดคล้องและความเหมาะสม อยู่ใน
ระดับมากที่สุด ผ่านเกณฑ์การประเมิน ทั้งนี้เป็นเพราะว่าการดาเนินการตามโครงการผู้ประเมินได้
ท าการศึก ษาข้อมูล เบื้อ งต้ น เกี่ ยวกั บ นโยบายของกระทรวงศึก ษาธิก าร ส านัก งานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 และของโรงเรียน แล้วนาข้อมูล
ดังกล่าวมากาหนดวัตถุประสงค์ของการดาเนินงานตามโครงการ ซึ่งสอดคล้องกับศิริชัย กาญจนวาสี
(2536: 45) ที่กล่าวไว้ว่า การวางแผน และการบริหารโครงการใดก็ตาม เพื่อให้งานบรรลุวัตถุประสงค์
จาเป็นต้อง มีการกาหนดจุดหมายและวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน เพื่อช่วยในการกาหนดคุณลักษณะของ
ผลปลายทางและระหว่างทางที่พึงประสงค์ หลังจากได้ดาเนินงานไปแล้ว จุดหมายจะช่วยกาหนด
ทิศทางของการดาเนินงาน ช่วยกาหนดวิธีการที่ จะทาให้ได้ รั บผลตามเป้าหมายที่ วางไว้ ส่วนการ
ติ ด ตามและประเมิ น ผลเข้ า มามี บ ทบาทส าคั ญ ในการช่ ว ยตั ด สิ น คุ ณ ค่ า ของกระบวนการหรื อ วิ ธี
ด าเนิ น งาน และการประสบผลส าเร็ จ ของการด าเนิ น งาน การประเมิ น จะช่ ว ยให้ ได้ ข้ อ มู ล และ
สารสนเทศที่เป็นประโยชน์ต่อการตัดสินคุณค่าของโครงการว่าจะขยายผลการดาเนินการต่อไปหรื อ
ยกเลิก โครงการ รวมทั้ งมีประโยชน์ ต่อ การวางแผนในการปรับปรุงแก้ ไ ขหรือพั ฒ นาองค์ ก ารให้มี
ประสิ ท ธิ ภ าพยิ่ งขึ้ น เพราะการประเมิ น (Evaluation) เป็ น กระบวนการที่ ก่ อ ให้ เกิ ด สารสนเทศ
เพื่ อช่วยให้ผู้บริหารตัดสิ นใจได้อ ย่ างถูก ต้อง ตรงประเด็น และมีประสิท ธิภาพ และสอดคล้องกั บ
นิศ ากร ยมหา (2559: บทคั ด ย่ อ ) ท าการประเมิ นผลโครงการพั ฒ นาคุ ณ ธรรมจริยธรรมนัก เรีย น
โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการประเมินผลโครงการพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมนักเรียน โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย ผลการศึกษาพบว่า ด้านบริบทของโครงการมีความ
เหมาะสม ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด
2. ผลการประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน ด้านปัจจัย ตามความ
คิดเห็นของคณะกรรมการดาเนินโครงการ ภาพรวมมีความเหมาะสมและความเพียงพอของปัจจัย
อยู่ในระดับมากที่สุดผ่านเกณฑ์การประเมิน ทั้งนี้เป็นเพราะว่า โรงเรียนและหน่วยงานต่าง ๆ ได้ร่วม
แรงร่วมใจกันในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรม
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ราชินูปถัมภ์ ซึ่งในการดาเนินงานครั้ งนี้ โรงเรียนได้รับการสนับสนุนด้านปัจจัยเป็นอย่างดี ทั้งด้ าน
งบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์และบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ ทาให้ระดับการประเมินด้านปัจจัยอยู่
ในระดับมากที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับบุญมี พันธุ์ไทย (2547: 18-20) ที่ ก ล่ า วไว้ ว่ า การประเมินปัจจัย
น าเข้ า หรื อ ทรัพ ยากรเป็ น การตรวจสอบความพร้ อ มของปั จ จั ย ต่ า ง ๆ ทั้ ง ในด้ า นก าลั ง คน วั ส ดุ
งบประมาณ ตลอดจนระบบการบริหาร ระบบการจัดการ เพื่อวิเคราะห์ทางเลือกที่เหมาะสมที่สุดกับ
ทรัพ ยากรที่ มีอ ยู่ และจะเป็น ทางเลื อ กที่ มี โอกาสท าให้ บรรลุวั ต ถุประสงค์ ของโครงการมากที่ สุ ด
เพื่อเป็นการวางแผนโครงการ และสอดคล้องกับ วิยะดา ศิริเขตรกรณ์ (2553: บทคัดย่อ) ทาการ
ประเมิ นโครงการงานคุ ณ ธรรมเฉลิ ม พระเกี ย รติ เยาวชนไทยท าดี ถวายในหลวงในโรงเรีย นสั งกั ด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาแพงเพชร เขต 2 ผลการประเมินความเหมาะสมของปัจจัยเบื้องต้น
มีความเหมาะสมในด้านบุคลากร
3. ผลการประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน ในด้านกระบวนการ ตาม
ความคิดเห็นของคณะกรรมการดาเนินโครงการ ภาพรวมความเหมาะสมของการปฏิบัติ งาน อยู่ใน
ระดับมากที่สุด ผ่านเกณฑ์การประเมิน ทั้งนี้เป็นเพราะว่าจากการดาเนินงานตามโครงการ เกิดจาก
การยอมรับของบุคลากรในการต้องการที่จะพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน จึงทาให้เกิดสภาพ
การดาเนินงานที่ มีความร่ วมแรงร่วมใจกั น อย่างเต็มที่ จากทุ กฝ่าย และฝ่ ายบริหารยังได้ มีการวาง
แผนการดาเนินงานที่ชัดเจน มีการนิเทศกากับติดตามอย่างต่อเนื่อง และมีการสร้างขวัญและกาลังใจ
การด าเนิ น งานเป็ น อย่ างดี มีค วามสามั ค คี และสั ม พั น ธภาพอั น ดี ร ะหว่ า งโรงเรี ย นกั บ ชุ ม ชน ซึ่ ง
สอดคล้องกับประยุทธ มะลิงาม (2552: 132-133) ได้ศึกษาการประเมินโครงการส่ง เสริมคุณธรรม
จริยธรรม และค่านิยมที่ พึงประสงค์ ของนักเรียนโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ อาเภอจอมพระ
จังหวัดสุรินทร์ พบว่า กระบวนการ (Process) ของโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และค่านิยมที่
พึงประสงค์ของนักเรียน นักเรียนมีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการดาเนินงานตามโครงการส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ โดยภาพรวม พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด ครูมีระดับ
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการดาเนินงานตามโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์
โดยภาพรวมพบว่ า อยู่ ในระดั บ มากที่ สุ ด ผู้ ป กครองนั ก เรี ย นมี ร ะดั บ ความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ การ
ดาเนินงานตามโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ โดยภาพรวมพบว่า อยู่ใน
ระดั บมากที่ สุด และสอดคล้อ งกั บชนานันท์ อุ่ นเป็ ง (2555: บทคั ด ย่อ ) ท าการประเมิน โครงการ
โรงเรียนคุณธรรมชั้นนาโรงเรียนพญาเม็งราย อาเภอพญาเม็งราย ด้านกระบวนการ โดยรวมพบว่า
มีความเหมาะสมระดับมาก
4. ผลการประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน ด้านผลผลิตผล พบว่า
ผลผลิตของการดาเนินโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม
ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ก่อนการดาเนินโครงการ ตามความคิดเห็นของครู ผู้ปกครองนักเรียน และ
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คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาพรวมนักเรียนมีพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมอยู่ในระดับ
ปานกลาง หลังการดาเนินโครงการ ตามความคิดเห็นของครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
และผู้ปกครองนักเรียน ภาพรวมนักเรียนมีพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมอยู่ในระดับมากที่สุด ผ่าน
เกณฑ์การประเมิน ทั้งนี้เป็นเพราะว่าการดาเนินงานตามโครงการมีกิจกรรมที่หลากหลาย มีโครงการ
โครงงาน รวมทั้งกิจกรรมของทั้ง 6 ระดับชั้น ตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1- ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
มารองรับ อีกทั้งยังได้มงุ่ เน้นการปฏิบัติเป็นวิถีแห่งการใช้ชีวิตในโรงเรียน เป็นการเรียนรู้อย่างมีสติเป็น
ฐาน ท าให้ นั ก เรีย นมี ค วามสุ ข ในการร่ ว มกิ จ กรรม สอดคล้ อ งกั บ แนวคิ ด ทฤษฎี พั ฒ นาการทาง
จริยธรรมของโคลเบอร์ก 6 ขั้นตอน ซึ่งแบ่งเป็น 3 ระดับ ตามหลักการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมที่
เป็นไปตามลาดับขั้น กล่าวว่า บุคคลจะพัฒนาข้ามขั้นไม่ได้ โดยเฉพาะการสอนให้นักเรียนมีคุณธรรม
จริยธรรมในโรงเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทาให้ได้ผลลัพธ์ที่ทาให้นักเรียนเป็นคนที่มีคุณธรรม
จริยธรรมมากยิ่งขึ้น ครูสามารถบูรณาการเข้าทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ
สั น ติ ดาวเรื อ ง (2552: 80-81) ได้ ท าการวิ จั ย เรื่ อ ง การพั ฒ นาคุ ณ ธรรมจริ ย ธรรม ค่ า นิ ย มและ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ สาหรับนักศึกษาโรงเรียนสงขลา
เทคโนโลยี อาเภอเมือง จังหวัดสงขลา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม
และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักศึกษา โรงเรียนสงขลาเทคโนโลยี ก่อนและหลังการเรียนรู้แบบ
บูรณาการและเพื่ อ เปรียบเที ยบคุ ณ ธรรมจริย ธรรม ค่ านิย มและคุ ณ ลั ก ษณะอั น พึ งประสงค์ ของ
นัก ศึ ก ษาโรงเรียนสงขลาเทคโนโลยี ก่ อ นและหลั ง การเรีย นรู้แ บบบู รณาการ ผลการวิ จั ย พบว่ า
คุณธรรมจริยธรรมค่านิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักศึกษาโรงเรียนสงขลาเทคโนโลยี ก่อน
เรียนรู้โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ด้านการละเว้นสิ่งเสพติดและการพนัน มีระดับคะแนนสูงสุด
แต่ หลังการเรียนรู้ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ด้ านการละเว้ นสิ่งเสพติ ด และการพนัน มี ระดั บ
คะแนนสูงสุด และมี ผ ลสัมฤทธิ์ ท างการพั ฒ นาคุ ณ ธรรมจริ ย ธรรม ค่ านิย มและคุ ณ ลั ก ษณะอั น พึ ง
ประสงค์ ก่อนเรียนและหลังเรียนแบบบูรณาการ มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ .01
และสอดคล้องกับบรรยวัสถ์ ศิริอริยะชัย (2559: บทคัดย่อ) ทาการประเมินผลโครงการส่งเสริมพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรมของนั กเรียนโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 42 มีผลการประเมิน ด้านผลผลิตของโครงการ เกี่ยวกับพฤติกรรมคุณธรรมและความสาเร็จของ
โครงการ ส่งเสริมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 อยู่ในระดับมากที่สุด
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจที่มีต่อโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของ
นั ก เรี ย นโรงเรี ย นสตรี วั ด มหาพฤฒาราม ในพระบรมราชิ นู ป ถั ม ภ์ หลั ง การด าเนิ น โครงการ
ตามความคิดเห็น ของครู นัก เรียน คณะกรรมการสถานศึ กษาขั้ นพื้ นฐาน และผู้ป กครองนัก เรีย น
ภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดั บมากที่ สุ ด ผ่ านเกณฑ์ ก ารประเมิ น ทั้ งนี้เป็นเพราะว่าครูและ
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นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ครูยังได้พัฒนาการจัดการเรียนการสอนของ
ตนเอง ฝ่ายบริห ารก็ได้พัฒนารูปแบบการบริ หารที่เป็นบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ มีความร่วมมื อ
เกิดความสามัคคีขึ้นในหน่วยงาน และผู้ปกครองก็มีความพึงพอใจต่อการพัฒนาของโรงเรียน พอใจที่
บุต รหลานมีก ารพัฒ นามากขึ้น ซึ่งสอดคล้อ งกับงานวิจัยของชะลอ สมุท รลอยวน (2552: 89-91)
ได้ประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนวัดหนองแพงพวย สานักงานเขต
พื้นที่ การศึกษานครสวรรค์ เขต 1 ปีการศึกษา 2552 โดยใช้รูปแบบการประเมินแบบซิปป์ (CIPP
Model) ซึ่งมี 4 ด้าน คือ ด้านบริบท ด้านปัจจัยนาเข้า ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต ผลการ
ประเมินพบว่า โดยภาพรวมการดาเนินงานของโครงการทุกด้านบรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ของ
โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่ พึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนวัดหนองแพงพวย
ทั้งด้านบริบท ด้านปัจจัยนาเข้า ด้านกระบวนการ และด้ านผลผลิตอยู่ในระดับมากทุกด้าน และผล
การประเมินความพึงพอใจของนักเรียนและผู้ปกครองที่มีต่อโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริ ยธรรมและ
ค่านิยมที่พึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนวัดหนองแพงพวย พบว่าอยู่ในระดับมาก และผู้ปกครอง
พึ งพอใจในการปฏิบั ติ ต นมีค วามกตั ญ ญู ก ตเวที ของนัก เรี ย นและเข้า ร่วมและปฏิ บั ติ กิ จกรรมของ
นั ก เรีย นตลอดโครงการ ผลการประเมิ น การปฏิ บั ติ ต นตามหลั ก คุ ณ ธรรมจริ ย ธรรมและค่ า นิ ย ม
ที่พึ งประสงค์ของนัก เรียนโรงเรียนวัดหนองแพงพวย โดยรวมอยู่ในระดั บมากที่ สุด คื อ รั กเคารพ
เชื่อฟังคาสั่งสอนของพ่อแม่ ผู้ปกครองและครู และใช้เงินอย่างคุ้มค่าและรู้คุณค่าของการออมทรัพย์
ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่า นักเรียนเป็นเยาวชนที่ดีของครอบครัว โรงเรียนและชุมชน
ปฏิบัติตนตามระเบียบการสอบและทาการบ้าน ด้วยตนเอง ปฏิบัติตนสุภาพและมีสัมมาคารวะในการ
พูดคุยหรือเดินผ่านครูและผู้ใหญ่มากที่สุด และสอดคล้องกับผลการศึกษาของวีระ ใจแสน (2552:
117-119) ได้ ประเมิน ผลโครงการส่ ง เสริม คุ ณ ธรรมจริย ธรรมนัก เรี ยนของโรงเรี ย นวัด บางขุน ไทร
(ผดุงวิทยา) สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี เขต 1 ปีการศึกษา 2552 พบว่า ผู้เกี่ยวข้อง
มีความพึงพอใจในการดาเนินงานโครงการอยู่ในระดับมาก
ผลการเปรี ย บเที ย บการประเมิ น โครงการพั ฒ นาคุ ณ ธรรมจริ ย ธรรมของนั ก เรี ย น
โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ พบว่า นักเรียนมีพฤติกรรมด้านคุณธรรม
จริยธรรมทั้งภาพรวมและรายด้านทั้ง 8 ด้าน หลังดาเนินโครงการสูงกว่าก่อนดาเนินโครงการ อย่างมี
นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ .05 ผ่ า นเกณฑ์ ก ารประเมิ น สอดคล้ อ งกั บ งานวิ จั ย ของรั ต นาวรรณ
วรรณโรจน์ (2541: บทคัดย่อ) การประเมินการพัฒนาคุณ ธรรมจริยธรรมของนักเรียนในระดับชั้น
มั ธ ยมศึ ก ษา เพื่ อ พั ฒ นาคุ ณ ลั ก ษณะ เก่ ง ดี มี ค วามสุ ข โดยใช้ รู ป แบบการประเมิ น โครงการ
CIPP Model ผลการประเมิ น ผลผลิ ต พบว่ า ผลรวมการประเมิ น โครงพั ฒ นาคุ ณ ธรรมจริ ย ธรรม
โรงเรียนหลังดาเนินโครงการสูงกว่าก่อนดาเนินโครงการในทุกด้าน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ
.05 สอดคล้องกับงานวิจัยของวีระพล สมชัย (2540: บทคัดย่อ) ได้ทาการประเมินโครงการการพัฒนา
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คุณ ธรรมจริยธรรมที่ เอื้ อ ต่อ การจั ดการเรียนรู้ โดยใช้ รูป แบบการประเมิ นโครงการ CIPP Model
ผลการประเมินผลผลิตพบว่า ผลการประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมที่เอื้อต่อการจัดการ
เรี ย นรู้ หลั งด าเนิ น โครงการสู ง กว่ า ก่ อ นด าเนิ น โครงการในทุ ก ด้ า น อย่ า งมี นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ
ที่ ระดั บ .05 และสอดคล้อ งกั บ งานวิจัย ของจิ มารัต น์ ปุญ ญปั ญ ญา (2557: บทคั ด ย่ อ ) ได้ ท าการ
ประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะ “ยอดนารีสตรีวิทยา”ผลการ
ประเมิ น ผลผลิ ต พบว่ า ด้ า นพฤติ ก รรมคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม นั ก เรี ย นมี คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรมตาม
คุณลักษณะ “ยอดนารีสตรีวิทยา” อยู่ในระดับมากที่สุด โดยหลังดาเนิน โครงการมีค่าเฉลี่ยเพิ่มขึ้น
กว่าก่อนดาเนินโครงการทั้งโดยภาพรวมและรายด้าน
โดยสรุปแล้ว การดาเนินโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนสตรีวัด
มหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัม ภ์ สามารถด าเนินการได้ สาเร็จ ตามวัตถุประสงค์ กล่ าวคื อ
นักเรียนได้พั ฒนาคุณ ธรรมและจริ ยธรรมได้ดีขึ้นหลังจากเข้าร่วมโครงการที่ทางโรงเรียนจัดทาขึ้ น
โครงการมีกระบวนการการดาเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถระดมการมีส่วนร่ว มจากผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องหลายฝ่าย คณะกรรมการสถานศึกษา ครู นักเรียน รวมทั้งผู้ปกครอง ปัจจัยสาคัญที่ทาให้
โครงการสาเร็จตามวัตถุประสงค์ นอกจากการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องดังกล่าวแล้ว ยั งเป็นเพราะมี
กระบวนการวางแผน การเตรี ย มความพร้ อ ม การตรวจสอบระหว่ า งด าเนิ น งาน และความรู้
ความสามารถของครูและภาวะผู้นาของผู้บริหาร
ข้อเสนอแนะ
1. ข้ อ เสนอแนะในการด าเนิ น งานโครงการพั ฒ นาคุ ณ ธรรมจริ ย ธรรมของนั ก เรี ย น
โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์
จากผลการประเมิ น บุ ค ลากรที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ โครงการโดยภาพรวมมี ค วามคิ ด เห็ น ที่
แตกต่างกันทั้งที่ดาเนินการโครงการเดียวกัน จากปัญหาและอุปสรรคและการเก็บข้อมูลภาคสนาม
ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการทุกระดับควรนาข้อมูลจากการประเมินโครงการครั้งนี้ไปแนะแนวทาง
ให้โครงการประสบผลสาเร็จ ดังนี้
1.1 โครงการนี้เป็นโครงการที่มีประสิทธิภาพควรได้รับการสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง
เพราะเป็ น โครงการที่ ส ามารถส่ ง เสริ ม งานด้ า นการพั ฒ นาคุ ณ ธรรมจริ ย ธรรมของนั ก เรี ย น
ในโรงเรียนได้อย่างแท้จริง
1.2 ผู้ บ ริ ห ารโรงเรี ย นควรมี ก ารจั ด โอกาสให้ มี ก ารประชุ ม เพื่ อ แลกเปลี่ ย น
ประสบการณ์ในการดาเนินงานของโรงเรียน ที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน
เพื่อพัฒนาโรงเรียนให้มีความยั่งยืนต่อไป
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1.3 ผู้บ ริห ารโรงเรี ย นควรประสานงานและร่ วมกั บ คณะกรรมการของโรงเรี ย น
และองค์ ก รภาคี ภาคส่ว นต่ าง ๆ เพื่ อ จั ด หาและสนั บ สนุ น งบประมาณ ให้เหมาะสมและเพี ย งพอ
ต่อการดาเนินโครงการ
1.4 จั ด ท านโยบายและแผนกลยุ ท ธ์ เป็ น นโยบายระดั บ ชาติ โดยใช้ ก ลยุ ท ธ์ ข อง
การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน เพื่อให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกาหนดแผนทั้งในระยะสั้น
และระยะยาวให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
1.5 นานโยบายมากาหนดกรอบในการปฏิบัติงานในระดับสถานศึกษาและระดับเขต
พื้นที่ในกรุงเทพมหานครและภูมิภาคต่าง ๆ โดยให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกระดับ ร่วมกันสร้างความ
เข้าใจ กาหนดนโยบาย ให้สอดคล้องกับบริบทของกรุงเทพมหานคร จึงจะนาไปสู่ความสาเร็จ และ
เกิดผลในระยะยาว ผู้รับผิดชอบทุกระดับสามารถนาปัญหาและอุปสรรคที่ได้จากการวิจัย เพื่อปรับ
แผนงานหรือกลยุทธ์สู่ความสาเร็จในระยะยาว
2. ข้อเสนอแนะเพื่อการดาเนินโครงการครั้งต่อไป
2.1 ควรมี ก ารศึ ก ษาการด าเนิ น งานโครงการพั ฒ นาคุ ณ ธรรมจริ ย ธรรมในโรงเรี ย น
ที่ประสบความสาเร็จ ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เพื่อเป็นแนวทางการดาเนินงานสาหรับโรงเรียน
อื่น ๆ
2.2 ควรมี ก ารศึ ก ษาปั ญ หาการด าเนิ น งานโครงการพั ฒ นาคุ ณ ธรรมจริ ย ธรรมของ
นักเรียน เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนพัฒนาการดาเนินงานตามโครงการต่อไป
2.3 ควรมีการประเมินผลการดาเนินโครงการพั ฒนาคุณ ธรรมจริยธรรมของนักเรียน
โดยเน้นด้านผลลัพธ์ (Product) และผลกระทบ (Impact) ของการดาเนินโครงการ เพื่อเป็นแนวทาง
การดาเนินงานในปีการศึกษาต่อไป
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ภาคผนวก ก
แบบประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน
โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์

159
แบบสอบถามฉบับที่ 1
แบบสอบถามการประเมินผลสภาพแวดล้อมของโครงการ
พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์
......................................................................
คาชี้แจง แบบสอบถามฉบับนี้แบ่งออกเป็น 2 ตอน คือ
ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามรายละเอียดส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามสภาพแวดล้อมของโครงการ
ตอนที่ 1
โปรดพิจารณากาเครื่องหมาย  ลงในช่อง  หน้าข้อความที่เป็นจริง
1. เพศ
 ชาย



หญิง

2. สถานภาพ
 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 ผู้อานวยการสถานศึกษา
 ครู โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์
ตอนที่ 2
คาชี้แจง โปรดกาเครื่องหมาย () ลงในช่องระดับความสอดคล้องด้านขวามือทีต่ รงกับสภาพ
ความเป็นจริง โดยพิจารณาระดับคะแนน ดังนี้

ข้อ
1
2

ประเด็นพิจารณา
ความสอดคล้องของโครงการกับนโยบาย
ของกระทรวงศึกษาธิการ
ความสอดคล้องของโครงการกับนโยบายของ
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

มาก
ที่สุด

ระดับความสอดคล้อง
ปาน
มาก
น้อย
กลาง

น้อย
ที่สุด

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

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

160

ข้อ

ประเด็นพิจารณา

ความสอดคล้องของโครงการกับนโยบาย
ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 2
4 ความสอดคล้องของโครงการกับนโยบาย
ของโรงเรียน
5 ความสอดคล้องของโครงการกับหลักสูตร
และการจัดการเรียนรู้
6 โครงการมีความเหมาะสมกับสภาพ
ความต้องการของนักเรียน
7 โครงการมีความเหมาะสมกับบทบาทและหน้าที่
ของโรงเรียน
8 โครงการมีความสอดคล้องกับสภาพของชุมชน
9 โครงการเหมาะสมกับศักยภาพและทรัพยากรของ
โรงเรียนและชุมชน
10 โครงการเหมาะสมกับเวลาและสถานการณ์
ของสังคมในปัจจุบัน

มาก
ที่สดุ

ระดับความสอดคล้อง
ปาน
มาก
น้อย
กลาง

น้อย
ที่สุด

3

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

........

.........

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

ข้อเสนอแนะอื่น ๆ (ถ้ามี) .................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
............................................................................................................... ขอขอบคุณเป็นอย่างสูง
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แบบสอบถามฉบับที่ 2
แบบสอบถามการประเมินปัจจัยของโครงการ
พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์
....................................................................
คาชี้แจง แบบสอบถามฉบับนี้แบ่งออกเป็น 2 ตอน คือ
ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามรายละเอียดส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามปัจจัยของโครงการ
ตอนที่ 1
โปรดพิจารณากาเครื่องหมาย  ลงในช่อง  หน้าข้อความที่เป็นจริง
1. เพศ
 ชาย

 หญิง

2. สถานภาพ
 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 ครู โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์
ตอนที่ 2
คาชี้แจง โปรดกาเครื่องหมาย () ลงในช่องระดับความความเพียงพอด้านขวามือที่ตรงกับ
สภาพความเป็นจริง โดยพิจารณาระดับคะแนน ดังนี้

ข้อ
1
2
3

ประเด็นพิจารณา
ผู้บริหารและครูผู้รับผิดชอบโครงการ มีความ
พร้อมและความสามารถในการดาเนินโครงการ
ผู้บริหารมีภาวะผู้นาและเห็นความสาคัญ
ของโครงการ
ครูทุกคนมีความตระหนักและเห็นความสาคัญ
โครงการ

มาก
ที่สุด

ระดับความเพียงพอ
ปาน
มาก
น้อย
กลาง

น้อย
ที่สุด

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

........

........
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ข้อ

ประเด็นพิจารณา

คณะกรรมการดาเนินโครงการ ประกอบด้วย
ครู และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
5 ความรูค้ วามสามารถของครู และบุคลากร
ที่ร่วมดาเนินงาน
6 โรงเรียนได้มีงบประมาณสนับสนุนโครงการ
อย่างเพียงพอ
7 ความเพียงพอของบุคลากรภายนอก ที่จะช่วย
เสริมสร้างความรู้แก่บุคลากรในโรงเรียน
8 วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ ในการดาเนิน
โครงการเพียงพอ
9 บริเวณและพื้นที่ ในการปฏิบัติงาน
ตามโครงการมีความเหมาะสมและเพียงพอ
10 ระยะเวลาในการดาเนินโครงการ
มีความเหมาะสม

มาก
ที่สุด

ระดับความเพียงพอ
ปาน
มาก
น้อย
กลาง

น้อย
ที่สดุ

4

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

........

........

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

........

........

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

........

........

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

........

........

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

........

........

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

........

........

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

........

........

ข้อเสนอแนะอื่น ๆ (ถ้ามี) .................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
............................................................................................................... ขอขอบคุณเป็นอย่างสูง
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แบบสอบถามฉบับที่ 3
แบบสอบถามการประเมินกระบวนการดาเนินงานตามโครงการ
พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์
....................................................................
คาชี้แจง แบบสอบถามฉบับนี้แบ่งออกเป็น 2 ตอน คือ
ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามรายละเอียดส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามผลการดาเนินงานของโครงการ
ตอนที่ 1
โปรดพิจารณากาเครื่องหมาย  ลงในช่อง  หน้าข้อความที่เป็นจริง
1. เพศ
 ชาย

 หญิง

2. สถานภาพ
 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 ครู โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินปู ถัมภ์
ตอนที่ 2
คาชี้แจง โปรดกาเครื่องหมาย () ลงในช่องระดับความสอดคล้องด้านขวามือทีต่ รงกับสภาพ
ความเป็นจริง โดยพิจารณาระดับคะแนน ดังนี้

ข้อ
1
2
3

ประเด็นพิจารณา
มีการศึกษาสภาพปัญหา และความต้องการ
ในการพัฒนาโครงการ
ประชุมคณะกรรมการดาเนินงาน เพื่อสร้าง
ความตระหนักและความรับผิดชอบต่อโครงการ
การดาเนินกิจกรรมที่กาหนดในโครงการ
ตามขั้นตอนการปฏิบัติทุกกิจกรรม

มาก
ที่สุด

ระดับการปฏิบัติ
ปาน
มาก
น้อย
กลาง

น้อย
ที่สุด

.....

......

......

......

......

.....

......

......

......

......

.....

......

......

......

......
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ข้อ

ประเด็นพิจารณา

ประสานความร่วมมือจากหน่วยงานองค์กรต่างๆ
ในชุมชนให้มีส่วนร่วมกับโครงการ
5 การปฏิบัติงานเป็นไปตามขั้นตอนทีก่ าหนด
6 ความร่วมมือจากผู้รว่ มงาน
7 มีการนิเทศ ติดตาม กากับ การดาเนินงาน
ตามโครงการตามขั้นตอนที่กาหนดทุกระยะ
8 การสร้างขวัญและกาลังใจแก่ผู้ปฏิบตั ิงาน
9 มีการประเมินผลการดาเนินโครงการ
อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
10 มีการวิเคราะห์และนาผลการประเมิน
โครงการมาพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง

มาก
ที่สุด

ระดับการปฏิบัติ
ปาน
มาก
น้อย
กลาง

น้อย
ที่สุด

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

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

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

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

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

.....
.....

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

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

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

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

.....

......

......

......

......

.....

......

......

......

......

4
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แบบสอบถามฉบับที่ 4
แบบสอบถามของโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
ของนักเรียนโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์
ด้านผลการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน
....................................................................
คาชี้แจง แบบสอบถามฉบับนี้แบ่งออกเป็น 2 ตอน คือ
ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามรายละเอียดส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามผลการดาเนินงานของโครงการ
ตอนที่ 1
โปรดพิจารณากาเครื่องหมาย  ลงในช่อง  หน้าข้อความที่เป็นจริง
1. เพศ
 ชาย

 หญิง

3. สถานภาพ
 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 ผู้ปกครองนักเรียน
 ครู โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์

ตอนที่ 2
คาชี้แจง โปรดกาเครื่องหมาย () ลงในช่องระดับความสอดคล้องด้านขวามือทีต่ รงกับสภาพ
ความเป็นจริง โดยพิจารณาระดับคะแนน ดังนี้

ข้อ

ประเด็นพิจารณา

คุณธรรมด้านความขยัน หมั่นเพียร
1 มีความตั้งใจที่จะศึกษาหาความรูจ้ ากแหล่งเรียนรู้
ต่าง ๆ
2 นักเรียนมีความเพียรพยายามในการทางาน

มาก
ที่สุด

ระดับความสอดคล้อง
ปาน
มาก
น้อย
กลาง

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

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

น้อย
ที่สุด

........
......
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ข้อ

ประเด็นพิจารณา

3 นักเรียนสามารถทางานต่อเนื่องจนเสร็จสิ้น
4 นักเรียนปฏิบัติงานด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจ
5 นักเรียนมีความกระตือรือร้นในการศึกษา
หาความรู้อย่างต่อเนื่อง
คุณธรรมด้านความประหยัด และอดออม
6 นักเรียนใช้อุปกรณ์และสิ่งของอย่างประหยัด
และคุ้มค่า
7 นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการประหยัด
เช่น กิจกรรมประหยัดใช้พลังงาน
8 นักเรียนใช้น้า ไฟฟ้า และสาธารณูปโภคอื่น ๆ
ทั้งของตนเองและส่วนรวม อย่างประหยัด
และคุ้มค่า
9 นักเรียนรู้จักใช้ของใช้ที่เหมาะสมกับสภาพ
ไม่ฟุ่มเฟือยหรือใช้ของทีม่ ีราคาแพงเกินความ
จาเป็น
10 นักเรียนรู้จักเก็บออมเงิน เพื่อใช้ในยามจาเป็น
คุณธรรมด้านความซื่อสัตย์
11 นักเรียนปฏิบัติตามระเบียบการสอบ และไม่ลอก
การบ้าน
12 นักเรียนไม่เอาทรัพย์สินของผู้อื่น
มาเป็นของตนเอง
13 นักเรียนพูดแต่ความจริง ไม่พูดเท็จ
14 นักเรียนยอมรับผิดเมื่อทาความผิด
15 นักเรียนซื่อตรงต่อเวลา และหน้าที่
คุณธรรมด้านการมีวินัย
16 นักเรียนแต่งกายสะอาดและถูกระเบียบ
17 นักเรียนมีความรับผิดชอบในงานที่ได้มอบหมาย
18 นักเรียนมาโรงเรียนและกลับตรงเวลา

มาก
ที่สุด
........
........

ระดับความสอดคล้อง
ปาน
มาก
น้อย
กลาง
........ ........ ........
........ ........ ........

น้อย
ที่สุด
........
........

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

........

........

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

........

........

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

........

........

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

........

........

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

........

........

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

........

........

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

........

........

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

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

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

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

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

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

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

........
........
........
........
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ข้อ

ประเด็นพิจารณา

19 นักเรียนมีอุปกรณ์การเรียนครบ
20 นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธงเป็นประจา
คุณธรรมด้านความสุภาพ นอบน้อม
21 นักเรียนมีมารยาท สุภาพเรียบร้อย และมีสัมมา
คารวะ
22 นักเรียนรู้จักให้เกียรติและเชื่อฟังคาสั่งสอน
ของผู้ใหญ่
23 นักเรียนไม่คุยโอโอ้อวดตนเอง หรือคุยข่มผู้อื่น
24 นักเรียนไม่อาฆาตพยาบาท หรือแก้แค้นคนอื่น
25 นักเรียนใช้วาจาสุภาพ พูดจาไพเราะ
คุณธรรมด้านความสะอาด
26 นักเรียนดูแลร่างกายให้สะอาดอยู่เสมอ
27 นักเรียนมีเครื่องแต่งกายและเครื่องใช้ส่วนตัว
ที่สะอาด
28 นักเรียนรู้จักรักษาความสะอาดและสิ่งแวดล้อม
29 นักเรียนฝึกฝนจิตใจให้มีความแจ่มใสอยู่เสมอ
30 นักเรียนเก็บขยะทุกครั้งเมื่อเจอ แม้ตนไม่ได้ทิ้ง
คุณธรรมด้านความสามัคคี
31 นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมกับคนอื่น ๆ
32 นักเรียนไม่ทะเลาะวิวาทกัน หรือแย่งของคนอื่น
33 นักเรียนยอมรับความคิดเห็นของคนอื่น
34 นักเรียนให้ความร่วมมือกับคนอื่น
และเป็นน้าหนึ่งใจเดียว
35 นักเรียนปรับตัวเข้ากับคนอื่น
และให้ความร่วมมือกับคนอื่นได้ดี

มาก
ที่สุด
........
........

ระดับความสอดคล้อง
ปาน
มาก
น้อย
กลาง
........ ........ ........
........ ........ ........

น้อย
ที่สุด
........
........

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

........

........

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

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

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

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

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

........

........

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

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

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

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

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

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

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

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

........

........

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

........

........

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

........
........
........
........
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ข้อ

36
37
38
39
40

ประเด็นพิจารณา
คุณธรรมด้านการมีน้าใจ
นักเรียนรู้จักการเอื้ออาทรต่อผู้อื่น
ด้วยความเต็มใจ
นักเรียนให้ความช่วยเหลือผู้อื่น อย่างสม่าเสมอ
นักเรียนร่วมบริจาคทรัพย์สิน และสิง่ ของ
นักเรียนให้คาแนะนาที่เป็นประโยชน์ ต่อเพื่อน
และผู้อื่น
นักเรียนรู้จักการให้อภัยต่อการกระทาความผิด
ของผู้อื่น

มาก
ที่สุด

ระดับความสอดคล้อง
ปาน
มาก
น้อย
กลาง

น้อย
ที่สุด

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

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

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

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

........

........

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

........

........

ข้อเสนอแนะอื่น ๆ (ถ้ามี) ..................................................................................................
.........................................................................................................................................................
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แบบสอบถามฉบับที่ 5
แบบสอบถามการประเมินผลการดาเนินงานตามโครงการ
พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์
ด้านความพึงพอใจของบุคลากรและผู้ที่เกี่ยวข้องกับโครงการที่มีต่อโครงการ
....................................................................
คาชี้แจง แบบสอบถามฉบับนี้แบ่งออกเป็น 2 ตอน คือ
ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามรายละเอียดส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามความพึงพอใจของบุคลากรและผู้ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ
ที่มีต่อโครงการ
ตอนที่ 1
โปรดพิจารณากาเครื่องหมาย  ลงในช่อง  หน้าข้อความที่เป็นจริง
1. เพศ
 ชาย

 หญิง

2. สถานภาพ
 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 ผู้ปกครองนักเรียน
 ครู
 นักเรียน
ตอนที่ 2
คาชี้แจง โปรดกาเครื่องหมาย () ลงในช่องระดับความพึงพอใจด้านขวามือที่ตรงกับสภาพ
ความเป็นจริง โดยพิจารณาระดับคะแนน ดังนี้
ข้อ

ประเด็นพิจารณา

1

ความร่วมมือของครู นักเรียน และชุมชน ในการ
พัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน
นักเรียน ขยันหมั่นเพียร ในการทาหน้าที่การงาน

2

มาก
ที่สุด

ระดับความพึงพอใจ
ปาน
มาก
น้อย
กลาง

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

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

น้อย
ที่สุด
........
........
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ข้อ

ประเด็นพิจารณา

นักเรียน ประหยัด อดออม และใช้ทรัพยากร
อย่างคุ้มค่า
4 นักเรียน ซื่อสัตย์ สุจริต ตรงไปตรงมา
ไม่เอนเอียงหรืออคติ
5 นักเรียน ปฏิบัติตามระเบียบวินัย แบบแผน
และข้อบังคับต่างๆ
6 นักเรียน สุภาพเรียบร้อย อ่อนน้อม มีมารยาท
และสัมมาคารวะ
7 นักเรียน รักความสะอาดกาย มีความเจริญตา
และจิตใจไม่มัวหมอง
8 นักเรียน สามัคคี รักใคร่ กลมเกลียว ปรองดอง
และอยู่ร่วมกันได้ อย่างเหมาะสม
9 นักเรียน มีน้าใจ เห็นอก เห็นใจผู้อื่น เอื้ออาทร
ต่อเพื่อนมนุษย์
10 เป็นกิจกรรมที่ดี ควรให้มกี ารดาเนินการ
อย่างต่อเนื่อง

มาก
ที่สุด

ระดับความพึงพอใจ
ปาน
มาก
น้อย
กลาง

น้อย
ที่สุด

3

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

........

........

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

........

........

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

........

........

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

........

........

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

........

........

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

........

........

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

........

........

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

........

........

ข้อเสนอแนะอื่นๆ (ถ้ามี) ...................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
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ภาคผนวก ข
คุณภาพของเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินโครงการ

172
ตารางที่ 16 ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นผู้เชี่ยวชาญ ของแบบสอบถามฉบับที่ 1
ความคิดเห็นผู้เชี่ยวชาญ
ข้อที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

คนที่ 4

คนที่ 5

R

IOC

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

5
5
5
5
5
4
5
5
5
5

1
1
1
1
1
.8
1
1
1
1

ความ
สอดคล้อง











173
ตารางที่ 17 ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นผู้เชี่ยวชาญ ของแบบสอบถามฉบับที่ 2
ความคิดเห็นผู้เชี่ยวชาญ
ข้อที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

คนที่ 4

คนที่ 5

R

IOC

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

5
5
5
5
5
4
5
5
5
5

1
1
1
1
1
.8
1
1
1
1

ความ
สอดคล้อง
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ตารางที่ 18 ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นผู้เชี่ยวชาญ ของแบบสอบถามฉบับที่ 3
ความคิดเห็นผู้เชี่ยวชาญ
ข้อที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

คนที่ 4

คนที่ 5

R

IOC

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

5
5
5
5
5
4
5
5
5
5

1
1
1
1
1
.8
1
1
1
1

ความ
สอดคล้อง
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ตารางที่ 19 ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นผู้เชี่ยวชาญ ของแบบสอบถามฉบับที่ 4
ความคิดเห็นผู้เชี่ยวชาญ
ข้อที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

คนที่ 4

คนที่ 5

R

IOC

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

5
5
5
5
5
4
5
5
5
5
5
5
5
5
5
4
5
5
5
5
5
5
5

1
1
1
1
1
.8
1
1
1
1
1
1
1
1
1
.8
1
1
1
1
1
1
1

ความ
สอดคล้อง
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ตารางที่ 19 (ต่อ)
ความคิดเห็นผู้เชี่ยวชาญ
ข้อที่
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

คนที่ 4

คนที่ 5

R

IOC

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

5
5
5
5
5
4
5
5
5
5
5
5
5
5
5
4
5

1
1
1
1
1
.8
1
1
1
1
1
1
1
1
1
.8
1

ความ
สอดคล้อง
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ตารางที่ 20 ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นผู้เชี่ยวชาญ ของแบบสอบถามฉบับที่ 5
ความคิดเห็นผู้เชี่ยวชาญ
ข้อที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

คนที่ 4

คนที่ 5

R

IOC

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

5
5
5
5
5
4
5
5
5
5

1
1
1
1
1
.8
1
1
1
1

ความ
สอดคล้อง
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ตารางที่ 21 การตรวจสอบคุ ณ ภาพ แบบสอบถามฉบั บ ที่ 1 แบบสอบถามการประเมิ น ผล
สภาพแวดล้อ มของโครงการพั ฒ นาคุ ณ ธรรมจริ ย ธรรมของนั ก เรี ย นโรงเรีย นสตรี วั ด
มหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์
Case Processing Summary

Reliability Statistics

N
%
Cronbach's
Cases Valid
5
100.0
Alpha
Excluded (a)
0
.0
.778
Total
5
100.0
a Listwise deletion based on all variables in the procedure.
Item-Total Statistics

Scale Mean
if Item
Deleted
V11
37.0000
V12
37.0000
V13
36.6000
V14
37.0000
V15
36.8000
V16
36.8000
V17
37.0000
V18
36.8000
V19
37.0000
V110
37.0000

Scale
Cronbach's
Variance if Corrected
Alpha if
Item
Item-Total
Item
Deleted Correlation Deleted
13.000
.000
.788
8.500
.970
.675
11.300
.380
.767
13.000
.000
.788
8.200
.856
.686
13.700
-.272
.821
8.500
.970
.675
12.700
.031
.797
8.500
.600
.741
10.500
.436
.761

N of
Items
10
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ตารางที่ 22 การตรวจสอบคุ ณ ภาพ แบบสอบถามฉบั บที่ 2 แบบสอบถามการประเมิ นปั จ จั ย
ของโครงการพั ฒ นาคุ ณ ธรรมจริ ย ธรรมของนั ก เรี ย นโรงเรี ย นสตรีวั ด มหาพฤฒาราม
ในพระบรมราชินูปถัมภ์
Case Processing Summary
N
10

Reliability Statistics

%
100.0

Cronbach's
Cases Valid
Alpha
Excluded
.875
0
0
(a)
Total
10
100.0
a Listwise deletion based on all variables in the procedure.
Item-Total Statistics

Scale Mean
if Item
Deleted
V21
39.2000
V22
39.2000
V23
39.3000
V24
39.2000
V25
39.3000
V26
39.3000
V27
39.2000
V28
39.3000
V29
39.3000
V210
39.1000

Scale
Cronbach's
Variance if Corrected
Alpha if
Item
Item-Total
Item
Deleted Correlation Deleted
17.511
.729
.852
15.511
.910
.833
18.456
.579
.864
19.067
.650
.861
19.122
.456
.873
20.233
.414
.875
15.511
.910
.833
20.900
.148
.895
16.011
.847
.840
20.544
.302
.881

N of
Items
10
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ตารางที่ 23 การตรวจสอบคุณภาพ แบบสอบถามฉบับที่ 3 แบบสอบถามการประเมินกระบวนการ
ด าเนิ นงานตามโครงการพั ฒ นาคุ ณ ธรรมจริย ธรรมของนัก เรีย นโรงเรีย นสตรีวั ด มหา
พฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์
Case Processing Summary
N
10

%
100.0

Reliability Statistics

Cases Valid
Excluded
0
.0
(a)
Total
10
100.0
a Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Cronbach's
Alpha
.883

Item-Total Statistics

Scale Mean
if Item
Deleted
V31
40.0000
V32
39.9000
V33
39.9000
V34
40.0000
V35
40.1000
V36
39.9000
V37
39.9000
V38
40.0000
V39
39.9000
V310
40.0000

Scale
Cronbach's
Variance if Corrected
Alpha if
Item
Item-Total
Item
Deleted Correlation Deleted
16.444
.690
.868
14.100
.942
.844
18.322
.222
.895
16.444
.690
.868
16.767
.430
.886
17.433
.429
.883
14.100
.942
.844
17.556
.411
.884
14.100
.749
.862
15.556
.645
.869

N of
Items
10
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ตารางที่ 24 การตรวจสอบคุ ณ ภาพ แบบสอบถามฉบั บ ที่ 4 แบบสอบถามการประเมิ น ผล
การด าเนิ น งานตามโครงการพั ฒ นาคุ ณ ธรรมจริ ย ธรรมของนั ก เรีย นโรงเรี ย นสตรี วั ด
มหาพฤฒาราม ในพระบรมราชิ นู ป ถัม ภ์ ด้ า นผลการพั ฒ นาคุ ณ ธรรมจริ ย ธรรมของ
นักเรียน
Case Processing Summary
Reliability Statistics
N
%
Cronbach's
N of
Cases Valid
50
100.0
Alpha
Items
Excluded
0
.0
.731
40
(a)
Total
50
100.0
a Listwise deletion based on all variables in the procedure.
Item-Total Statistics
Scale Mean
Corrected
Cronbach's
if Item
Scale Variance Item-Total
Alpha if Item
Deleted if Item Deleted Correlation
Deleted
V1
146.10000
61.765
.424
.714
V2
146.02000
63.571
.333
.720
V3
146.32000
64.385
.345
.721
V4
145.92000
63.014
.313
.720
V5
146.00000
60.041
.469
.709
V6
145.92000
64.320
.219
.726
V7
146.08000
64.851
.166
.729
V8
146.14000
65.143
.184
.727
V9
146.08000
62.157
.451
.713
V10
145.92000
66.851
.035
.735
V11
146.12000
62.679
.377
.717
V12
146.02000
63.571
.333
.720
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V13
V14
V15
V16
V17
V18
V19
V20
V21
V22
V23
V24
V25
V26
V27
V28
V29
V30
V31
V32
V33
V34
V35
V36
V37
V38
V39
V40

Scale Mean
if Item
Scale Variance
Deleted if Item Deleted
146.30000
64.582
145.86000
62.939
145.92000
62.157
145.88000
66.516
146.08000
64.851
146.12000
64.842
146.12000
62.679
145.88000
66.516
146.24000
64.390
145.90000
62.867
145.68000
66.018
145.84000
65.158
145.94000
66.507
146.18000
68.355
146.12000
66.842
145.96000
66.162
146.30000
63.561
145.96000
66.692
146.04000
66.570
145.88000
67.618
146.10000
67.561
145.86000
67.388
146.02000
64.632
146.08000
62.402
145.94000
66.751
146.14000
64.939
146.28000
65.593
146.16000
64.056

Corrected
Item-Total
Correlation
.321
.335
.382
.079
.166
.214
.395
.079
.247
.330
.119
.166
.064
-.105
.028
.101
.410
.097
.069
-.037
-.026
-.019
.284
.408
.062
.203
.172
.267

Cronbach's
Alpha if Item
Deleted
.722
.719
.716
.732
.729
.726
.716
.732
.724
.719
.730
.729
.733
.739
.736
.731
.718
.731
.733
.739
.737
.738
.723
.715
.733
.727
.728
.723
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ตารางที่ 25 การตรวจสอบคุ ณ ภาพ แบบสอบถามฉบั บ ที่ 5 แบบสอบถามการประเมิ น ผล
การดาเนินงานตามโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนสตรีวัดมหา
พฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ด้านความพึงพอใจของครูที่มีต่อโครงการ
Case Processing Summary
N
50

Reliability Statistics
%
100.0

Cronbach's
Cases Valid
Alpha
Excluded
0
0
.877
(a)
Total
50
100.0
a Listwise deletion based on all variables in the procedure.
Item-Total Statistics
Scale
Cronbach's
Scale Mean Variance if Corrected
Alpha if
if Item
Item
Item-Total
Item
Deleted
Deleted Correlation Deleted
V51
40.0000
14.939
.734
.855
V52
39.9200
13.585
.901
.839
V53
40.0200
16.387
.410
.879
V54
40.0000
15.796
.686
.861
V55
40.1000
16.296
.446
.876
V56
40.0000
16.898
.396
.878
V57
39.9200
13.585
.901
.839
V58
40.0800
16.810
.329
.884
V59
39.9800
13.775
.750
.853
V510
39.9400
16.139
.459
.876

N of
Items
10

ภาคผนวก ค
รายละเอียดโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน
โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์
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รายละเอียดโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน
โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์
ชื่อโครงการ

โครงการพั ฒ นาคุณ ธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนสตรีวัด มหา
พฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์
แผนงาน
งานบริหารทั่วไป
หน่วยงานที่รับผิดชอบ โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์
ผู้รับผิดชอบโครงการ
นางอาลัย พรหมชนะ
ลักษณะโครงการ
โครงการต่อเนื่อง
ระยะเวลา
ปีการศึกษา 2561
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มาตรฐานที่ 2 ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์
กลยุทธ์ที่ 2 ปลูกฝังคุณธรรม ความสานึกในการเป็นชาติไทย และวิถีชีวิตตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
............................................................................................................................................................
1. หลักการและเหตุผล
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ได้พัฒนาให้เป็นไปตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.
2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติ ม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ซึ่งกาหนดให้การจัด การศึกษาตามหลักสูต ร
ต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ทั้งทางร่ างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้และ
คุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมแห่งความเป็นไทยในการดารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกันกับผู้อื่น
ได้อย่างมีความสุข ตามความมุ่งหมายของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542
(มาตรา 6) ต้องยึดหลักการ “ผู้เรียนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และผู้ เรียนสาคัญที่สุด”
(มาตรา 22) เน้นความสาคัญทั้งความรู้ คุณธรรม กระบวนการเรียนรู้ และบูรณาการ (มาตรา 23)
สถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดกระบวนการเรียนรู้ (มาตรา 24) ที่จะสร้างคนให้เป็นคนดี
มีปัญญา และมีความสุข
โดยที่ประเทศไทยกาลังเผชิญกับภาวะวิกฤติทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมที่ส่งผล
กระทบต่อประชาชนคนไทยอย่างรุนแรง เมื่อพิจารณาอย่างรอบด้านแล้ว หนทางที่จะผ่อนคลายลง
ได้ นั้ น คนไทยทุ ก คนก็ ค วรหั น หน้ า เข้ า หากั น ร่ ว มคิ ด ร่ ว มท า ร่ ว มแก้ ปั ญ หา ทุ ก ฝ่ า ยยอมลด
เป้าหมายเพื่อพบกันครึ่งทาง เพื่อความอยู่รอด ปลอดภัย ความเจริ ญของประเทศอย่างต่อเนื่อง
และยั่งยืน จะด้วยวิธีใดก็ตามสิ่งสาคัญต้องอยู่บนรากฐานของคุณธรรม จริยธรรม
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การพัฒนาคุณ ธรรมจริยธรรม จึงเป็นกิจกรรมที่สาคัญที่จะพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี
คนเก่ง และดารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ซึ่งจะต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ ไม่พึงประสงค์ของนัก เรียนเป็นไปในทิ ศทางที่ เหมาะสมของสั งคม การ
พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน ซึ่งโรงเรียนนับว่าเป็นสถาบันทางสังคมที่ทาหน้าที่เป็นองค์กร
ที่สาคัญรองจากครอบครัว มีโอกาสพัฒนาและปรับปรุงพฤติกรรมของเด็กได้ง่ายกว่าสถาบันอื่น ๆ
โดยเฉพาะในการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์
จึงได้จัดทาโครงการนี้ขึ้น
2. วัตถุประสงค์
เพื่อให้นกั เรียนเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม ซึ่งเป็นคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ ได้แก่
2.1 คุณลักษณะด้านความขยัน
2.2 คุณลักษณะด้านความประหยัด
2.3 คุณลักษณะด้านความซื่อสัตย์
2.4 คุณลักษณะด้านความมีวินัย
2.5 คุณลักษณะด้านความสะอาด
2.6 คุณลักษะด้านความสุภาพ
2.7 คุณลักษณะด้านความสามัคคี
2.8 คุณลักษณะด้านความมีน้าใจ
3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
3.1.1 นักเรียนระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่1 – 6 โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม
ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จานวน 305 คน ได้รับการพัฒนาให้มีคุณธรรมจริยธรรม ตามแนวทาง
คุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ
3.1.2 จัดกิจกรรมตามโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน จานวน
8 กิจกรรม
3.2 เชิงคุณภาพ
3.2.1 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 – 6 โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม
ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ได้รับการพัฒนาให้มีคุณ ธรรมจริยธรรม ตามแนวทางคุณ ธรรมพื้นฐาน
8 ประการ
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3.2.2 ผู้ที่มีส่วนเกี่ ยวข้องมีความพึงพอใจต่อการดาเนินการพัฒนาคุณ ธรรม
จริยธรรมของนักเรียน ในระดับมากที่สุด
4. กลุ่มเป้าหมาย
คณะกรรมการบริหารโครงการ จานวน 20 คน
คณะกรรมการดาเนินโครงการ ซึ่งประกอบด้วย คณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน จานวน 13 คน และครูโรงเรียนสตรีวั ดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์
จานวน 124 คน รวมทั้งสิ้น จานวน 137 คน
ครูโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จานวน 124 คน
ใช้ประชากรทั้งหมดเป็นผูต้ อบแบบประเมิน โดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling)
นักเรียน ตั้งแต่ระดับชั้นมั ธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียน
สตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ปีการศึกษา 2561 จานวน 305 คน เป็นผู้ตอบแบบ
ประเมินโดยใช้วิธีการสุ่มตั วอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) โดยเปิดตารางเครจซี่
และมอร์แกน ระดับความเชื่อมั่น 95% ซึ่งกาหนดให้การวิจัยที่มีจานวนประชากร 2,053 คน ใช้
จานวนกลุ่มตัวอย่างอย่างน้อย 305 คน
คณะกรรมการสถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน โรงเรี ย นสตรี วั ด มหาพฤฒาราม
ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จานวน 13 คน (ไม่นับรวมตัวแทนครูและผู้บริหารสถานศึกษา)
ผู้ปกครองนักเรียน ตั้งแต่ระดับ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
โรงเรียนสตรีวัด มหาพฤฒาราม ในพระบรมราชิ นูป ถัม ภ์ ปี ก ารศึ ก ษา 2561 จ านวน 305 คน
เป็นผู้ตอบแบบประเมินโดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) โดยเปิด
ตารางเครจซี่และมอร์แกน ระดับความเชื่อมั่ น 95% ซึ่งกาหนดให้การวิจัยที่มีจานวนประชากร
2,053 คน ใช้จานวนกลุ่มตัวอย่างอย่างน้อย 305 คน
5. กิจกรรม
การดาเนินการตามโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนสตรีวัด
มหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ มีกิจกรรมและการดาเนินการดังนี้
5.1 การวางแผน
5.1.1 ประชุ ม ปรึ ก ษาหารื อ รวบรวมข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ สภาพปั จ จุ บั น ปั ญ หา
และแนวทางการแก้ไขปัญหา เกี่ยวกับการมีคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน
5.1.2 ส ารวจความพร้ อ มด้ า นทรั พ ยากรที่ ต้ อ งการในการด าเนิ น การ
ตามโครงการ ทั้งด้านอาคารสถานที่ บุคลากร งบประมาณ รวมถึงระยะเวลาการดาเนินการ
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5.1.3 ครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้ปกครองนักเรียน เข้า
ร่วมประชุมกาหนดแนวทางในการวางแผนประเมินโครงการ
5.2 การลงมือปฏิบัติ
การดาเนินการตามโครงการพัฒนาคุณ ธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียน
สตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ได้แบ่งการดาเนินการออกเป็น 2 ระยะ คือ
ระยะที่ 1 การดาเนินการเพื่อให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับโครงการ มีความรู้
ความเข้าใจถึงการดาเนินงานที่สอดคล้องและตรงกัน ผู้ประเมินจึงมีกระบวนการดาเนินการ ดังนี้
1. ประชุ ม เตรี ย มแผนก่ อ นด าเนิ น การโครงการ ชี้ แ จงผู้ ที่ เกี่ ย วข้ อ ง
ประกอบด้วย ครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้ปกครองนักเรียน เพื่อให้มีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับสภาพแวดล้อม ปัจจัย กระบวนการ และผลผลิต
2. ประเมิน ผลความรู้ ความเข้าใจของครู คณะกรรมการสถานศึ กษา
ขัน้ พื้นฐาน และผู้ปกครองนักเรียน หลังจากดาเนินการ
ระยะที่ 2 ดาเนินการตามโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน
โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ โดยมีกิจกรรม 8 กิจกรรม ดังนี้
1. กิจกรรมขยัน หมั่นเพียร อดทนเรียนรู้ หมายถึง กิจกรรมที่ดาเนินการขึ้น
เพื่อพัฒนานักเรียนให้เป็นผู้ที่มี ความตั้งใจ ใฝ่รู้ พากเพียร ทาหน้าที่ตนอย่างต่อเนื่องสม่าเสมอ
อดทน ขยัน อย่างมีสติ รอบคอบ แก้ปัญหาจนสาเร็จด้วยปัญญาและมีวิจารณญาณ
2. กิจกรรมอดออมสู้ รู้จักใช้ เติมคุณค่า หมายถึง กิจกรรมที่ดาเนินการขึ้น
เพื่อพัฒนานักเรียนให้เป็นผู้ที่ใช้จ่ายอย่างฉลาด ตามความจาเป็น เหมาะสม สู้ชีวิต ไม่ฟุ่มเฟือย
ทะนุถนอมของใช้ให้ใช้ได้นานที่สุดและเกิดประโยชน์สูงสุด
3. กิจกรรมซื่อสัตย์ เอาใจใส่ แบ่งกั นใช้ หมายถึง กิจกรรมที่ดาเนินการขึ้น
เพื่อพัฒนานักเรียนให้เป็นผู้ประพฤติตนให้เหมาะสม ทั้งทางกาย วาจา ใจ ทั้งเอาใจใส่ต่อตนเอง
และคนรอบข้าง อย่างตรงไปตรงมา รักษาทรัพย์และแบ่งปันช่วยเหลือผู้อื่นตามโอกาส
4. กิจกรรมสร้างวินัย ให้ตนเอง คนรอบตัว หมายถึง กิจ กรรมที่ดาเนินการ
ขึ้นเพื่ อพั ฒ นานัก เรียนให้เป็ นผู้มี วินัย ต่ อ ตนเอง ครอบครัว โรงเรีย น และสั งคม รวมถึงชุ ม ชน
มีความรับผิดชอบและมานะพยายาม
5.กิจกรรมรู้กาลเทศะ สุภาพ นอบน้อม หมายถึง กิจกรรมที่ดาเนินการขึ้น
เพื่อพัฒนานักเรียนให้เป็นผู้ที่มีความสุภาพอ่อนน้อมถ่อมตน รู้กาลเทศะ ไม่ก้ าวร้าว ไม่ใช้วาจา
รุน แรง วางอ านาจข่ม ขู่ ผู้อื่ น ทั้ งโดยวาจาและท่ า ทาง เป็ น ผู้ ที่ มี ม ารยาท วางตนเหมาะสมตาม
วัฒนธรรมไทย
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6. กิจกรรมรักสิ่งแวดล้อม รักความสะอาด ทั้งกายใจ หมายถึง กิจกรรมที่
ดาเนินการขึ้นเพื่ อพัฒ นานัก เรีย นให้ เป็นผู้ที่ มี ส ติและสมาธิเป็นฐานการด าเนินชีวิต จิต ผ่ อ งใส
รักษาสิ่งแวดล้อมและรักความสะอาด
7. กิ จ กรรมรั ก สามั ค คี มี เหตุ ผ ล ยอมรั บ กั น หมายถึ ง กิ จ กรรมที่ ด าเนิ น
การขึ้น เพื่อพัฒนานักเรียนให้รักการทางานเป็นกลุ่ม มีความรักใคร่ กลมเกลียว ปรองดอง ร่ว มใจ
ปฏิ บั ติ งานให้ บ รรลุ ผ ลตามที่ ต้ อ งการ เกิ ด งานอย่ า งสร้ า งสรรค์ ปราศจากการทะเลาะวิ ว าท
ไม่เอารัดเอาเปรียบกั น เป็นการยอมรั บความมีเหตุผล ยอมรับความแตกต่างซึ่งกันและกันทาง
ความคิด ความหลากหลายในเรื่องเชื้อชาติและศาสนา
8. กิจกรรมการแบ่งปัน ล้าเลอค่า พาสุขใจ หมายถึง กิจกรรมที่ดาเนินการขึ้น
เพื่อพัฒนานักเรียนให้เป็นผู้ที่มีความจริงใจที่ไม่เห็นแก่ตัวเองหรือเรื่องของตัวเอง เห็นอกเห็นใจเห็น
คุ ณ ค่ าในเพื่ อ นมนุ ษย์ มี ค วามเอื้ อ อาทรเอาใจใส่ ให้ ค วามสนใจในความต้ อ งการ ความจ าเป็ น
ความทุกข์สุขของผู้อนื่ และพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลกันและกัน
ระยะที่ 3 ดาเนินการบูรณาการคุณธรรมพืน้ ฐาน 8 ประการของนักเรียน โดยการ
จัด กิ จ กรรมเข้าค่ ายคุ ณ ธรรมระดั บ ค่ ายมิ นิ ธุด งค์ หลั งจากที่ นัก เรี ยนได้ รับการพั ฒ นาคุ ณ ธรรม
จริยธรรมทั้ง 8 ประการแล้ว
5.3 การประเมินผล
การด าเนินการตามโครงการมี การประเมิ นผลการดาเนินการอย่างต่อเนื่อ ง
เพื่ อ ให้ก ารด าเนิ นการเป็น ไปอย่ างมี ประสิ ท ธิ ภ าพ บรรลุ ต ามวัต ถุประสงค์ ที่ ก าหนดไว้ ซึ่งการ
ประเมินผลการดาเนินการจะประเมินทั้งก่อนดาเนินกิจกรรม ในระหว่างดาเนินการตามกิจกรรมแต่
ละกิ จ กรรม และประเมิ นหลังจากด าเนิ นการแล้ วเสร็จ ทุ ก กิ จ กรรม โดยผู้ ที่ มี บทบาทหน้ าที่ ใน
การประเมินผล ได้แก่
5.3.1 ผูบ้ ริหาร
5.3.2 ครู
5.3.3 นักเรียน
5.3.3 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
5.3.4 ผู้ปกครองนักเรียน
5.4 การสะท้อนผลการดาเนินการ
5.4.1 ประชุมร่วมกันพิจารณาผลการดาเนินการ
5.4.2 หาข้อสรุปของการดาเนินการ
5.4.3 เผยแพร่ผลการดาเนินการ
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6. วิธีและขั้นตอนการดาเนินงาน
6.1 ประชุม/สารวจสภาพปัจจุบันปัญหา
6.2 แต่งตั้งผู้รับผิดชอบโครงการตามโครงการที่กาหนด
6.3 กาหนดปฏิทินการปฏิบัติงานตามโครงการ
6.4 จัดงบประมาณในการดาเนินการ
6.5 กาหนดวิธีการดาเนินการ
6.6 สร้างเครื่องมือในการประเมินผล
6.7 การปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาโครงการ
6.8 รายงานผลการปฏิบัติงาน/รวบรวมข้อมูลเพื่อดาเนินการในปีต่อไป
กิจกรรม / ระยะเวลา
ระยะเวลา
กิจกรรม
1.1 จัดทาโครงการ
เสนอขออนุมัติ
1.2 แต่งตั้งคณะกรรมการ
พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
ของนักเรียน
1.3 ประชุม เตรียมแผน
1.4 ดาเนินการตามแผน /
โครงการ
1.5 ติดตาม ตรวจสอบ
นิเทศ และประเมินผล
1.6 ปรับปรุง แก้ไข พัฒนา
1.7 รายงานผลการ
ปฏิบัติงาน

ปีการศึกษา 2561
พ.ค
.

มิ.ย
.

ก.ค
.

ส.ค
.

ก.ย
.

ต.ค
.

พ.ย
.

ธ.ค
.

ม.ค
.

ก.พ
.

มี.ค
.

หมายเหตุ

รวบรวมข้อมูล
เพื่อดาเนินการ
ในปีต่อไป
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7. ขอบข่ายของการดาเนินงาน
โครงการพั ฒ นาคุ ณ ธรรมจริ ย ธรรมของนั ก เรี ย นโรงเรี ย นสตรี วั ด มหาพฤฒาราม
ในพระบรมราชิ นู ป ถั ม ภ์ ได้ ด าเนิ น การภายในโรงเรี ย นสตรี วั ด มหาพฤฒาราม ในพระบรม
ราชินูปถัมภ์ มาอย่างต่อเนื่องทุกปีการศึกษา ในปีการศึกษา 2561 ได้นาข้อมูลผลการดาเนินงาน
ของโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรม
ราชินูปถัมภ์ของปีการศึกษา 2560 มาเป็นฐานข้อมูลสาคัญเพื่อปรับปรุงให้เกิดผลความสาเร็จมาก
ยิ่งขึ้น
7.1 ดาเนินการเพื่อให้ บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับโครงการ มีความรู้ ความเข้าใจถึง
การดาเนินงานที่สอดคล้องและตรงกัน โดยศึกษาบริบทของโรงเรียนและผลการดาเนินงานของ
โครงการพั ฒ นาคุ ณ ธรรมจริ ย ธรรมของนั ก เรี ย นโรงเรี ย นสตรี วั ด มหาพฤฒาราม ในพระบรม
ราชินูปถัมภ์ของปีการศึกษา 2561
7.2 ดาเนินการกาหนดวัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย
7.3 ดาเนินการตามโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนสตรี
วัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์
7.4 ดาเนินการบูรณาการคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการของนักเรียน
7.5 ติดตามและประเมินผลการดาเนินโครงการ
7.6 การปรั บ ปรุ ง แก้ ไข และพั ฒ นาโครงการพั ฒ นาคุ ณ ธรรมจริ ย ธรรมของ
นักเรียนโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์
7.7 รายงานผลการปฏิบัติงานพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนสตรี
วัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์
7.8 รวบรวมข้อ มู ล ผลการปฏิ บั ติ งานโครงการพั ฒ นาคุ ณ ธรรมจริย ธรรมของ
นักเรียนโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ปีการศึกษา 2561 เพื่อดาเนินการ
ในปีการศึกษาต่อไป
8. การประเมินผล
8.1 การสังเกต
8.2 การสัมภาษณ์
8.3 สอบถามความคิดเห็น
8.4 การติดตามผลการปฏิบัติของนักเรียน
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9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 นักเรียนได้รับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมดียิ่งขึน้
9.2 ผู้ ที่ มี ส่ ว นเกี่ ย วข้ อ งมี ค วามตระหนั ก และเห็ น ความส าคั ญ ของการพั ฒ นา
คุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนมากยิ่งขึ้น
9.3 ครู ผู้ ส อนสามารถน าแนวทางการพั ฒ นาคุ ณ ธรรมจริ ย ธรรมนั ก เรี ย น
ไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
9.4 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระ
บรมราชินูปถัมภ์ สูงขึ้น
9.5 บุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้องมีความพึงพอใจ
ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ
แสดงถึงคุณธรรมจริยธรรมในทุกด้านของนักเรียนโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์
ปีการศึกษา 2561
ประเภทนักเรียน
- นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 100
- รางวัลแกนนำเยาวชนดีเด่นด้านการอนุรักษ์พลังงาน (Energy Mind Award 2017)
- รางวัลชนะเลิศ รุ่นอายุ 18 ปี และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 รุ่นอายุ 16 ปี การแข่งขัน
บาสเก็ตบอล รายการ OBEC – MONO CHAMPION COP 2018 (รอบภาคนครหลวง)
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 รุ่นอายุ 18 ปี การแข่งขันบาสเกตบอลรายการ OBEC –
SPONSOR THAILAND CHAMPIONSHIP 2018 (รอบชิงแชมป์ประเทศไทย)
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 รุ่น 18 ปี การแข่งขันบาสเกตบอลรายการ NCAA PACIFIC
RIM BASKETBALL CHAMPIONSHIP 2018
- รางวัลชนะเลิศรุ่น 13 ปี และ 16 ปี การแข่งขันบาสเกตบอลรายการ ELEVATE
ANNUAL TOURNAMENT 2018
- รางวัลชนะเลิศรุ่นอายุ 18 ปี และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 รุ่นอายุ 16 ปี การแข่งขัน
บาสเกตบอลรายการSINGHA 3X3 BASKETBALL JUNIOR TOURNAMENT 2018 (รอบชิงแชมป์
ประเทศไทย)
- รางวัลชนะเลิศรุ่นอายุ 18 ปี และ 16 ปี การแข่งขันบาสเกตบอลรายการ SINHA 3X3
BASKETBALL THAILAND CHAMPIONSHIP 2018 (รอบชิงแชมป์ประเทศไทย)
- รางวัลชนะเลิศรุ่นประชาชน รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 รุ่นอายุ 18 ปี และ 16 ปี
การแข่งขันบาสเกตบอลรายการ BASKETBALL PRINCESS MAHA CHAKRI SIRINDHORN’S
CUPS 2018 THAILAND 3X3 (รอบชิงแชมป์ประเทศไทย)
- นางสาววรางคณา สิรสิ ถาพรทรัพย์ นางสาวกรรณิการ์ ปิดกันภัย และนางสาวชลลดา
สาลีผ่านการคัดเลือกเป็นตัวแทนทีมชาติไทย แข่งบาสเกตบอลรายการ U19 ชิงแชมป์ประเทศไทย
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- นางสาววรางคณา สิรสิ ถาพรทรัพย์ นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 5/9 นักกีฬา
บาสเกตบอลโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ผ่านการคัดเลือกเป็นตัว
เยาวชนทีมชาติไทย รุ่นอายุ 18 ปี
ประเภทสถานศึกษา
- โรงเรียนดีไม่มีอบายมุข ปีการศึกษา 2561 (ปีที่ 2)
- รางวัลวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี 2561
- รางวัลสถานศึกษาปลอดภัย ระดับดีเด่น ปีการศึกษา 2561
- รางวัลคุณภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล ปีการศึกษา 2561
- รางวัล Energy Mind Award ระดับ 4 ดาว ปีการศึกษา 2561
- รางวัลโรงเรียนต้นแบบการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ระดับ3 ดาว สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
- รางวัลนวัตกรรมการสร้างสรรค์คนดี ด้านการบริหารจัดการโรงเรียนต้นแบบคุณธรรม
ทั้งผู้บริหาร และครู สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 และสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

ภาคผนวก ง
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรดำเนินงำน
โครงกำรพัฒนำคุณธรรมจริธรรมของนักเรียน
โรงเรียนสตรีวัดมหำพฤฒำรำม ในพระบรมรำชินูปถัมภ์
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คำสั่งโรงเรียนสตรีวดั มหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์
ที่ 108 / 2561
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน
โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ปีการศึกษา 2561
-------------------------------------------------------ด้วยโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์จะดำเนินงานจัดทำโครงการ
พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ปี
การศึกษา 2561 เพื่อการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และค่านิยม 12
ประการแก่นักเรียนโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ให้ยั่งยืน เป็นคนดี
คนเก่ง และดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 39 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบการบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 และมาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ.2548 ให้ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้บังคับบัญชา ข้าราชการ และบุคลากร
ทางการศึกษา จึงแต่งตั้งคณะกรรมการดังนี้
1. คณะกรรมการอำนวยการ
1.1. นางอาลัย พรหมชนะ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา ประธานกรรมการ
1.2. นางสาวพวงผกากรอง สันทบ ครูปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการ กรรมการ
1.3. นางสุทัศนีย์ วิโรจนานุวัฒน์ ครูปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการ กรรมการ
1.4. นางสาวพวงเพ็ญ สิงโตทอง ครูปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการ กรรมการ
1.5. นางวิรตี ชมภูจิต
รองผู้อำนวยการ
กรรมการและเลขานุการ
ปฏิบัติหน้าที่ ให้คำปรึกษา สนับสนุนการดำเนินการต่าง ๆ และอำนวยความสะดวก
ในการปฏิบัติงานให้สามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ตรงตาม
วัตถุประสงค์
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2. คณะกรรมการดำเนินการ
2.1 นางวิรตี ชมภูจิต
รองผู้อำนวยการ
2.2 นางศรีนวล แก้วประดิษฐ์
ครู
2.3 นายอดิศักดิ์ เผียงสูงเนิน
ครู
2.4 นางอรพิณ ปิ่นสุวรรณ
ครู
2.5 นางสาวแพรทิพย์ คล้ายเจริญสุข
ครู
2.6 นางสาวสุภาดา ศิริขจร
ครู
2.7 นางณัฐมณฑ์ รัตนดุลยาพันธ์
ครู
2.8 นางสาวอังคณา พยุงธรรม
ครู
2.9 นางสาววิภาวัลย์ แก้ววชิราภรณ์
ครู
2.10 นางสาวเอื้อง ศรีทะวรรณ์
ครู
2.11 นางสาวศิรินภา วัฒนะโชติ
ครู
2.12 นางแกมแพร มณเฑียรรัตน์
ครู
2.13 นางสาวพรกมล จันทรีย์
ครู
2.14 นางสาวศรัญญาภรณ์ สวยวิเศษ
ครู
2.15 นางวรางค์ภรณ์ พรหมชูวงศ์
ครู
2.16 นายเจษฎา นุมตั ิ
ครู
2.17 นางสาวเหมือนปรารถนา พันธ์บัวหลวง
ครู
2.18 นางสาวนงฐมน แตงทองคำ
ครู
2.19 นายอภิชาต ลือพันธ์
ครู
2.20 นางสาวเสาวภาคย์ ช่างสาน
ครู

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและผู้ชว่ ยเลขานุการ
กรรมการและเลขานุการ

ปฏิบัติหน้าที่ ดำเนินการโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน โรงเรียนสตรีวัดมหา
พฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ปีการศึกษา 2561
1. ออกแบบการจัดโครงการ/กิจกรรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน โรงเรียนสตรีวัดมหา
พฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ปีการศึกษา 2561
2. ดำเนินการจัดโครงการ/กิจกรรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน โรงเรียนสตรีวัดมหา
พฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ปีการศึกษา 2561
3. ติดตาม ประเมินผลโครงการ/กิจกรรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน โรงเรียนสตรีวัด
มหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ปีการศึกษา 2561
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4. ปรับปรุง พัฒนาโครงการ/กิจกรรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน โรงเรียนสตรีวัดมหา
พฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ปีการศึกษา 2561
5. บันทึกข้อมูล จัดทำรายงานการดำเนินการโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน
โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ปีการศึกษา 2561
6. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
สั่ง ณ วันที่ 11 พฤษภาคม 2561

( นางอาลัย พรหมชนะ )
ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์

ภาคผนวก จ
รายนามผู้เชี่ยวชาญ
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รายนามผู้เชี่ยวชาญที่ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
1. ผศ.ดร. กิตติคุณ รุ่งเรือง
2.
3.
4.
5.

รองอธิการบดีฝา่ ยพัฒนาองครักษ์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ดร. วรัท พฤกษากุลนันท์
ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
ดร. ภูธร จันทะหงษ์ ปุญยจรัสธารงค์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารการจัดการศึกษา
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
รศ.ดร.มนสิช สิทธิสมบูรณ์
อาจารย์ประจาคณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
ผศ. ดร.รัชนีกร หงส์พนัส
อาจารย์ประจาสาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา
ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ภาคผนวก ฉ
หนังสือขอความอนุเคราะห์ผู้เชี่ยวชาญ
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ที่ ศธ๐๔๒๓๒.๔๑/ว๙๔๖

โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์
๕๑๙ ถนนมหาพฤฒาราม แขวงมหาพฤฒาราม
เขตบางรัก กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐
๑9 พฤษภาคม ๒๕๖๑

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ผู้เชี่ยวชาญเป็นที่ปรึกษาการทำผลงานทางวิชาการ
เรียน รศ.ดร. มนสิช สิทธิสมบูรณ์
ด้วยนางอาลัย พรหมชนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรม
ราชินูปถัมภ์ สำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา เขต ๒ ได้จัดทำผลงานทางวิชาการ เรื่อง รายงานการ
ประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรม
ราชินูปถัมภ์ ประกอบการเสนอขอรับการประเมินเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะผู้บริหารสถานศึกษา
เชี่ยวชาญ
ดิฉันพิจารณาเห็นว่าท่านเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในเรื่องนี้เป็น
อย่างดียิ่ง จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์จากท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความถูกต้อง และความเที่ยงตรง
ของเครื่องมือวัดผล ที่ใช้เก็บข้อมูลในการประเมินโครงการนี้ ก่อนที่ผู้รายงานจะได้ดำเนินการในขั้นตอน
ต่อไป หวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะได้รับความอนุเคราะห์จากท่านด้วยดีและขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้
จึงเรียนมาเพื่อขอความอนุเคราะห์ และขอขอบพระคุณท่านมา ณ โอกาสนี้
ขอแสดงความนับถือ

( นางอาลัย พรหมชนะ )
ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์
กลุ่มบริหารงบประมาณ
โทร. ๐ ๒๒๓๖ ๕๗๕๘ ต่อ ๑๐๒
โทรสาร ๐ ๒๒๓๖ ๕๗๔๐
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ที่ ศธ๐๔๒๓๒.๔๑/ว๙๔๖

โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์
๕๑๙ ถนนมหาพฤฒาราม แขวงมหาพฤฒาราม
เขตบางรัก กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐
๑9 พฤษภาคม ๒๕๖๑

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ผู้เชี่ยวชาญเป็นที่ปรึกษาการทำผลงานทางวิชาการ
เรียน ผศ. ดร. รัชนีกร หงส์พนัส
ด้วยนางอาลัย พรหมชนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรม
ราชินูปถัมภ์ สำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา เขต ๒ ได้จัดทำผลงานทางวิชาการ เรื่อง รายงานการ
ประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรม
ราชินูปถัมภ์ ประกอบการเสนอขอรับการประเมินเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะผู้บริหารสถานศึกษา
เชี่ยวชาญ
ดิฉันพิจารณาเห็นว่าท่านเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในเรื่องนี้เป็น
อย่างดียิ่ง จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์จากท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความถูกต้อง และความเที่ยงตรง
ของเครื่องมือวัดผล ที่ใช้เก็บข้อมูลในการประเมินโครงการนี้ ก่อนที่ผู้รายงานจะได้ดำเนินการในขั้นตอน
ต่อไป หวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะได้รับความอนุเคราะห์จากท่านด้วยดีและขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้
จึงเรียนมาเพื่อขอความอนุเคราะห์ และขอขอบพระคุณท่านมา ณ โอกาสนี้
ขอแสดงความนับถือ

( นางอาลัย พรหมชนะ )
ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์
กลุ่มบริหารงบประมาณ
โทร. ๐ ๒๒๓๖ ๕๗๕๘ ต่อ ๑๐๒
โทรสาร ๐ ๒๒๓๖ ๕๗๔๐

203

ที่ ศธ๐๔๒๓๒.๔๑/ว๙๔๖

โรงเรียนสตรีวดั มหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์
๕๑๙ ถนนมหาพฤฒาราม แขวงมหาพฤฒาราม
เขตบางรัก กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐
๑9 พฤษภาคม ๒๕๖๑

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ผู้เชี่ยวชาญเป็นที่ปรึกษาการทำผลงานทางวิชาการ
เรียน ดร.ภูธร จันทะหงส์ ปุญยจรัสธำรงค์
ด้วยนางอาลัย พรหมชนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรม
ราชินูปถัมภ์ สำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา เขต ๒ ได้จัดทำผลงานทางวิชาการ เรื่อง รายงานการ
ประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรม
ราชินูปถัมภ์ ประกอบการเสนอขอรับการประเมินเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะผู้บริหารสถานศึกษา
เชี่ยวชาญ
ดิฉันพิจารณาเห็นว่าท่านเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในเรื่องนี้เป็น
อย่างดียิ่ง จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์จากท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความถูกต้อง และความเที่ยงตรง
ของเครื่องมือวัดผล ที่ใช้เก็บข้อมูลในการประเมินโครงการนี้ ก่อนที่ผู้รายงานจะได้ดำเนินการในขั้นตอน
ต่อไป หวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะได้รับความอนุเคราะห์จากท่านด้วยดีและขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้
จึงเรียนมาเพื่อขอความอนุเคราะห์ และขอขอบพระคุณท่านมา ณ โอกาสนี้
ขอแสดงความนับถือ

( นางอาลัย พรหมชนะ )
ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์
กลุ่มบริหารงบประมาณ
โทร. ๐ ๒๒๓๖ ๕๗๕๘ ต่อ ๑๐๒
โทรสาร ๐ ๒๒๓๖ ๕๗๔๐
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ที่ ศธ๐๔๒๓๒.๔๑/ว๙๔๖

โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์
๕๑๙ ถนนมหาพฤฒาราม แขวงมหาพฤฒาราม
เขตบางรัก กรุงเทพ๑๐๕๐๐
๑9 พฤษภาคม ๒๕๖๑

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ผู้เชี่ยวชาญเป็นที่ปรึกษาการทำผลงานทางวิชาการ
เรียน ดร.วรัท พฤกษากุลนันท์
ด้วยนางอาลัย พรหมชนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรม
ราชินูปถัมภ์ สำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา เขต ๒ ได้จัดทำผลงานทางวิชาการ เรื่อง รายงานการ
ประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรม
ราชินูปถัมภ์ ประกอบการเสนอขอรับการประเมินเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะผู้บริหารสถานศึกษา
เชี่ยวชาญ
ดิฉันพิจารณาเห็นว่าท่านเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในเรื่องนี้เป็น
อย่างดียิ่ง จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์จากท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความถูกต้อง และความเที่ยงตรง
ของเครื่องมือวัดผล ที่ใช้เก็บข้อมูลในการประเมินโครงการนี้ ก่อนที่ผู้รายงานจะได้ดำเนินการในขั้นตอน
ต่อไป หวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะได้รับความอนุเคราะห์จากท่านด้วยดีและขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้
จึงเรียนมาเพื่อขอความอนุเคราะห์ และขอขอบพระคุณท่านมา ณ โอกาสนี้
ขอแสดงความนับถือ

( นางอาลัย พรหมชนะ )
ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์
กลุ่มบริหารงบประมาณ
โทร. ๐ ๒๒๓๖ ๕๗๕๘ ต่อ ๑๐๒
โทรสาร ๐ ๒๒๓๖ ๕๗๔
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ที่ ศธ๐๔๒๓๒.๔๑/ว๙๔๖

โรงเรียนสตรีวดั มหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์
๕๑๙ ถนนมหาพฤฒาราม แขวงมหาพฤฒาราม
เขตบางรัก กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐
๑9 พฤษภาคม ๒๕๖๑

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ผู้เชี่ยวชาญเป็นที่ปรึกษาการทำผลงานทางวิชาการ
เรียน ผศ.ดร.กิตติคุณ รุง่ เรือง
ด้วยนางอาลัย พรหมชนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรม
ราชินูปถัมภ์ สำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา เขต ๒ ได้จัดทำผลงานทางวิชาการ เรื่อง รายงานการ
ประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรม
ราชินูปถัมภ์ ประกอบการเสนอขอรับการประเมินเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะผู้บริหารสถานศึกษา
เชี่ยวชาญ
ดิฉันพิจารณาเห็นว่าท่านเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในเรื่องนี้เป็น
อย่างดียิ่ง จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์จากท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความถูกต้อง และความเที่ยงตรง
ของเครื่องมือวัดผล ที่ใช้เก็บข้อมูลในการประเมินโครงการนี้ ก่อนที่ผู้รายงานจะได้ดำเนินการในขั้นตอน
ต่อไป หวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะได้รับความอนุเคราะห์จากท่านด้วยดีและขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้
จึงเรียนมาเพื่อขอความอนุเคราะห์ และขอขอบพระคุณท่านมา ณ โอกาสนี้
ขอแสดงความนับถือ

( นางอาลัย พรหมชนะ )
ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์
กลุ่มบริหารงบประมาณ
โทร. ๐ ๒๒๓๖ ๕๗๕๘ ต่อ ๑๐๒
โทรสาร ๐ ๒๒๓๖ ๕๗๔๐

ภาคผนวก ช
การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
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ที่ ศธ๐๔๒๓๒.๔๑/ว ๙๗

โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์
๕๑๙ ถนนมหาพฤฒาราม แขวงมหาพฤฒาราม
เขตบางรัก กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐
๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

เรื่อง เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนพุทธจักรวิทยา
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ผลงานทางวิชาการ
๒. แบบตอบรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

จำนวน ๒ ฉบับ
จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วยนางอาลัย พรหมชนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรม
ราชินูปถัมภ์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒ ได้จัดทำรายงานการวิจัย เรื่อง
การยกระดับคุณภาพผู้เรียนโดยการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ของโรงเรียนสตรีวัดมหา
พฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ และรายงานการประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ของ
นักเรียนโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๒ เพื่อใช้ประกอบในการขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการชำนาญการ
พิเศษ เป็นวิทยฐานะผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ
จึงขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ผลงานดังกล่าวเพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนารูปแบบ
การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมของโรงเรียน เเละรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ พร้อมกัน
นี้หากได้รับเอกสารแล้วกรุณาตอบแบบตอบรับเอกสารให้ด้วย จักขอบพระคุณอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการ
ขอแสดงความนับถือ

(นางอาลัย พรหมชนะ)
ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์
กลุ่มบริหารงบประมาณ
โทร. ๐ ๒๒๓๖ ๕๗๕๘ ต่อ ๑๐๒
โทรสาร ๐ ๒๒๓๖ ๕๗๔๐
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แบบตอบรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
เขียนที่ โรงเรียนพุทธจักรวิทยา
วันที่ ๘ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒
นางอาลัย พรหมชนะ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรม
ราชินูปถัมภ์ วิทยฐานะ ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 2 ได้ จัดทำรายงานการวิจัย เรื่อง การยกระดับคุณภาพผู้เรียนโดยการสร้างชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพของโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ และรายงานการประเมิน
โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ของนักเรียนโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒ เพื่อใช้ประกอบในการขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ เป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ นั้น
ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว จุฑาธิณี สิงหรัญ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนพุทธ
จักรวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒ ได้รับเอกสารผลงานทางวิชาการ
ประเภทรายงานการวิจัย เรื่อง การยกระดับคุณภาพผู้เรียนโดยการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพของโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ และรายงานการประเมินโครงการ
พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ของนักเรียนโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ สังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา แล้ว และได้เผยแพร่ให้กับข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาได้รับทราบ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม
ของโรงเรียนให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลต่อไป
ลงชื่อ
(นางสาวจุฑาธิณี สิงหรัญ)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนพุทธจักรวิทยา
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ที่ ศธ ๐๔๒๓๒.๐๒๕/๕๖

โรงเรียนพุทธจักรวิทยา
782/2 ถนนพระราม 4
เขตบางรัก กทม. ๑๐๕๐๐
๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

เรื่อง ตอบรับหนังสือเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์
อ้างถึง หนังสือโรงเรียนสตรีวดั มหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ที่ ศธ ๐๔๒๓๒.๔๑/ว ๙๗
ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
ตามหนังสือที่อ้างถึง นางอาลัย พรหมชนะ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม
ในพระบรมราชินูปถัมภ์ วิทยฐานะ ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๒ ได้ดำเนินการจัดทำผลงานทางวิชาการประเภท รายงานการวิจัย เรื่อง การยกระดับ
คุณภาพผู้เรียนโดยการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรม
ราชินูปถัมภ์ และรายงานการประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ของนักเรียนโรงเรียนสตรีวัดมหา
พฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒ เพื่อใช้ประกอบ
ในการขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ เป็นวิทยฐานะผู้อำนวยการ
เชี่ยวชาญ นั้น
โรงเรียนพุทธจักรวิทยา ได้มอบผลงานวิชาการดังกล่าว ให้กับงานบริหารงานวิชาการ เพื่อ
นำไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมของโรงเรียน เเละ
รูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ อันจะเกิดประโยชน์ต่อโรงเรียนโดยเห็นว่าเป็นผลงานที่ควร
ได้รับการเผยแพร่อย่างยิ่ง
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
(นางสาวจุฑาธิณี สิงหรัญ)
ผู้อำนวยการโรงเรียนพุทธจักรวิทยา
โรงเรียนพุทธจักรวิทยา
โทร ๐-๒๖๓๗-๑๑๗๘-๘๐
โทรสาร ๐-๒๒๓๔-๓๗๔๔
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ที่ ศธ๐๔๒๓๒.๔๑/ว ๙๗

โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์
๕๑๙ ถนนมหาพฤฒาราม แขวงมหาพฤฒาราม
เขตบางรัก กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐
๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ผลงานทางวิชาการ
๒. แบบตอบรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

จำนวน ๒ ฉบับ
จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วยนางอาลัย พรหมชนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีวดั มหาพฤฒาราม ในพระบรม
ราชินูปถัมภ์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒ ได้จัดทำรายงานการวิจัย เรื่อง
การยกระดับคุณภาพผู้เรียนโดยการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ของโรงเรียนสตรีวัดมหา
พฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ และรายงานการประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ของ
นักเรียนโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๒ เพื่อใช้ประกอบในการขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการชำนาญการ
พิเศษ เป็นวิทยฐานะผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ
จึงขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ผลงานดังกล่าวเพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนารูปแบบ
การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมของโรงเรียน เเละรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ พร้อมกันนี้
หากได้รับเอกสารแล้วกรุณาตอบแบบตอบรับเอกสารให้ด้วย จักขอบพระคุณอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการ
ขอแสดงความนับถือ

(นางอาลัย พรหมชนะ)
ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์
กลุ่มบริหารงบประมาณ
โทร. ๐ ๒๒๓๖ ๕๗๕๘ ต่อ ๑๐๒
โทรสาร ๐ ๒๒๓๖ ๕๗๔๐
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แบบตอบรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
เขียนที่ โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี
วันที่ ๑๑ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒
นางอาลัย พรหมชนะ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรม
ราชินูปถัมภ์ วิทยฐานะ ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 2 ได้ จัดทำรายงานการวิจัย เรื่อง การยกระดับคุณภาพผู้เรียนโดยการสร้างชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพของโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ และรายงานการประเมิน
โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ของนักเรียนโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒ เพื่อใช้ประกอบในการขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ เป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ นัน้
ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว นายสุทธิพงษ์ โมราวรรณ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ
โรงเรียน สุรศักดิ์มนตรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒ ได้รับเอกสารผลงานทาง
วิชาการประเภทรายงานการวิจัย เรื่อง การยกระดับคุณภาพผู้เรียนโดยการสร้างชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพของโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ และรายงานการประเมิน
โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ของนักเรียนโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา แล้ว และได้เผยแพร่ให้กับข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาได้รับทราบ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม
ของโรงเรียนให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลต่อไป
ลงชื่อ
(นายสุทธิพงษ์ โมราวรรณ)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี
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ที่ ศธ๐๔๒๓๒.๕๐/๑๕๒

โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี
๕๔ ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง
เขตดินแดง กรุงเทพ ฯ ๑๐๔๐๐
๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

เรื่อง ตอบรับหนังสือเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีวดั มหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์
อ้างถึง หนังสือโรงเรียนสตรีวดั มหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ที่ ศธ ๐๔๒๓๒.๔๑/ว ๙๗
ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
ตามหนังสือที่อ้างถึง นางอาลัย พรหมชนะ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีวัดมหา
พฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ วิทยฐานะ ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒ ได้ดำเนินการจัดทำผลงานทางวิชาการประเภท รายงานการวิจัย เรื่อง
การยกระดับคุณภาพผู้เรียนโดยการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ของโรงเรียนสตรีวัดมหา
พฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ และรายงานการประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ของ
นักเรียนโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๒ เพื่อใช้ประกอบในการขอมีหรือเลื่อน วิทยฐานะ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการชำนาญการ
พิเศษ เป็นวิทยฐานะผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ นั้น
โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี ได้มอบผลงานวิชาการดังกล่าว ให้กับงานบริหารงานวิชาการ
เพื่อนำไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมของโรงเรียน เเละ
รูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ อันจะเกิดประโยชน์ต่อโรงเรียนโดยเห็นว่าเป็นผลงานที่ควร
ได้รับการเผยแพร่อย่างยิ่ง
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
(นายสุทธิพงษ์ โมราวรรณ)
ผู้อำนวยการโรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี
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ที่ ศธ๐๔๒๓๒.๔๑/ว ๙๗

โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์
๕๑๙ ถนนมหาพฤฒาราม แขวงมหาพฤฒาราม
เขตบางรัก กรุงเทพ๑๐๕๐๐
๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

เรื่อง เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ผลงานทางวิชาการ
๒. แบบตอบรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

จำนวน ๒ ฉบับ
จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วยนางอาลัย พรหมชนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีวดั มหาพฤฒาราม ในพระบรม
ราชินูปถัมภ์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒ ได้จัดทำรายงานการวิจัย เรื่อง
การยกระดับคุณภาพผู้เรียนโดยการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ของโรงเรียนสตรีวัดมหา
พฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ และรายงานการประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ของ
นักเรียนโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๒ เพื่อใช้ประกอบในการขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการชำนาญการ
พิเศษ เป็นวิทยฐานะผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ
จึงขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ผลงานดังกล่าวเพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนารูปแบบการ
เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมของโรงเรียน เเละรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ พร้อมกันนี้หาก
ได้รับเอกสารแล้วกรุณาตอบแบบตอบรับเอกสารให้ด้วย จักขอบพระคุณอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการ
ขอแสดงความนับถือ

(นางอาลัย พรหมชนะ)
ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์
กลุ่มบริหารงบประมาณ
โทร. ๐ ๒๒๓๖ ๕๗๕๘ ต่อ ๑๐๒
โทรสาร ๐ ๒๒๓๖ ๕๗๔๐
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แบบตอบรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
เขียนที่ โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต
วันที่ ๘ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒
นางอาลัย พรหมชนะ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรม
ราชินูปถัมภ์ วิทยฐานะ ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
ได้จัดทำรายงานการวิจัย เรื่อง การยกระดับคุณภาพผู้เรียนโดยการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของ
โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ และรายงานการประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรม ของนักเรียนโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒ เพื่อใช้ประกอบในการขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการชำนาญ
การพิเศษ เป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ นั้น
ข้าพเจ้า นางสาวจินตนา ศรีสารคาม ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒ ได้รับเอกสารผลงานทางวิชาการประเภท
รายงานการวิจัย เรื่อง การยกระดับคุณภาพผู้เรียนโดยการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของ
โรงเรียนสตรีวัด มหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถั ม ภ์ และรายงานการประเมินโครงการพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรม ของนักเรียนโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ สังกัดสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา แล้ว และได้เผยแพร่ให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ได้รับทราบ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมของโรงเรียนให้
เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลต่อไป
ลงชื่อ
(นางสาวจินตนา ศรีสารคาม)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต
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ที่ ศธ ๐๔๒๓๒.๓๗/๐๙๖

โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต
๑๒๕๓ ซอยสุขุมวิท ๑๐๑/๑
พระโขนง กทม.๑๐๒๖๐
๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

เรื่อง ตอบรับหนังสือเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์
อ้างถึง หนังสือโรงเรียนสตรีวดั มหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ที่ ศธ ๐๔๒๓๒.๔๑/ว ๙๗
ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
ตามหนังสือที่อ้างถึง นางอาลัย พรหมชนะ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม
ในพระบรมราชินูปถัมภ์ วิทยฐานะ ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต ๒ ได้ดำเนินการจัดทำผลงานทางวิชาการประเภท รายงานการวิจัย เรื่อง การยกระดับคุณภาพผู้เรียนโดย
การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ และ
รายงานการประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ของนักเรียนโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรม
ราชินูปถัมภ์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒ เพื่อใช้ประกอบในการขอมีหรือเลื่อนวิทย
ฐานะ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ เป็นวิทยฐานะผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ นั้น
โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต ได้มอบผลงานวิชาการดังกล่าว ให้กับงานบริหารงานวิชาการ เพื่อ
นำไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมของโรงเรียน เเละรูปแบบชุมชนแห่ง
การเรียนรู้ทางวิชาชีพ อันจะเกิดประโยชน์ต่อโรงเรียนโดยเห็นว่าเป็นผลงานที่ควรได้รับการเผยแพร่อย่างยิ่ง
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวจินตนา ศรีสารคาม)
ผู้อำนวยการโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต
กลุ่มบริหารทั่วไป
โทร. ๐ ๒๓๙๓ ๑๖๕๐ ต่อ ๒๑๑
โทรสาร ๐ ๒๓๙๓ ๗๗๙๔
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ที่ ศธ๐๔๒๓๒.๔๑/ว ๙๗

โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์
๕๑๙ ถนนมหาพฤฒาราม แขวงมหาพฤฒาราม
เขตบางรัก กรุงเทพ๑๐๕๐๐
๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

เรื่อง เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดมหาพฤฒาราม
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ผลงานทางวิชาการ
๒. แบบตอบรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

จำนวน ๒ ฉบับ
จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วยนางอาลัย พรหมชนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีวดั มหาพฤฒาราม ในพระบรม
ราชินูปถัมภ์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒ ได้จัดทำรายงานการวิจัย เรื่อง
การยกระดับคุณภาพผู้เรียนโดยการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของโรงเรียนสตรีวัดมหา
พฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ และรายงานการประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ของ
นักเรียนโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๒ เพื่อใช้ประกอบในการขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการชำนาญการ
พิเศษ เป็นวิทยฐานะผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ
จึงขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ผลงานดังกล่าวเพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา
รูปแบบการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมของโรงเรียน เเละรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
พร้อมกันนี้หากได้รับเอกสารแล้วกรุณาตอบแบบตอบรับเอกสารให้ด้วย จักขอบพระคุณอย่างสูงมา ณ
โอกาสนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการ
ขอแสดงความนับถือ

(นางอาลัย พรหมชนะ)
ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์
กลุ่มบริหารงบประมาณ
โทร. ๐ ๒๒๓๖ ๕๗๕๘ ต่อ ๑๐๒
โทรสาร ๐ ๒๒๓๖ ๕๗๔๐
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แบบตอบรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
เขียนที่ โรงเรียนวัดมหาพฤฒาราม
วันที่ ๘ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒
นางอาลัย พรหมชนะ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรม
ราชินูปถัมภ์ วิทยฐานะ ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 2 ได้ จัดทำรายงานการวิจัย เรื่อง การยกระดับคุณภาพผู้เรียนโดยการสร้างชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพของโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ และรายงานการประเมิน
โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ของนักเรียนโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒ เพื่อใช้ประกอบในการขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ เป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ นั้น
ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว ณิชชา ขออาพัด ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดมหา
พฤฒาราม สังกัดสำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร ได้รับเอกสารผลงานทางวิชาการประเภทรายงาน
การวิจัย เรื่อง การยกระดั บคุณภาพผู้เรียนโดยการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของ
โรงเรียนสตรีวัด มหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถั ม ภ์ และรายงานการประเมินโครงการพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรม ของนักเรียนโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ สังกัดสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา แล้ว และได้เผยแพร่ให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ได้รับทราบ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมของโรงเรียนให้
เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลต่อไป

ลงชื่อ
(นางณิชชา ขออาพัด )
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนมหาพฤฒาราม
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ที่ กท ๔๓๓๓.๓/๐๖๓

โรงเรียนวัดมหาพฤฒาราม
แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก
เขตบางรัก กทม.๑๐๕๐๐
๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

เรื่อง ตอบรับหนังสือเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีวดั มหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์
อ้างถึง หนังสือโรงเรียนสตรีวดั มหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ที่ ศธ ๐๔๒๓๒.๔๑/ว ๙๗
ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
ตามหนังสือที่อ้างถึง นางอาลัย พรหมชนะ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีวัดมหา
พฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ วิทยฐานะ ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๒ ได้ดำเนินการจัดทำผลงานทางวิชาการประเภท รายงานการวิจัย เรื่อง การยกระดับคุณภาพ
ผู้เรียนโดยการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินปู ถัมภ์
และรายงานการประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ของนักเรียนโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระ
บรมราชินูปถัมภ์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒ เพื่อใช้ประกอบในการขอมีหรือเลื่อน
วิทยฐานะ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ เป็นวิทยฐานะผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ นั้น
โรงเรียนวัดมหาพฤฒาราม ได้มอบผลงานวิชาการดังกล่าว ให้กับงานบริหารงาน
วิชาการ เพื่อนำไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมของโรงเรียน
เเละรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ อันจะเกิดประโยชน์ต่อโรงเรียนโดยเห็นว่าเป็นผลงานที่
ควรได้รับการเผยแพร่อย่างยิ่ง
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นางณิชชา ขออาพัด)
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดมหาพฤฒาราม
โรงเรียนวัดมหาพฤฒาราม
โทร. ๐ ๒๒๓๖ ๔๕๖๖
โทรสาร ๐ ๒๒๓๖ ๔๕๖๐
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ที่ ศธ๐๔๒๓๒.๔๑/ว ๙๗

โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์
๕๑๙ ถนนมหาพฤฒาราม แขวงมหาพฤฒาราม
เขตบางรัก กรุงเทพ๑๐๕๐๐
๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

เรื่อง เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดชัยมงคล
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ผลงานทางวิชาการ
๒. แบบตอบรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

จำนวน ๒ ฉบับ
จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วยนางอาลัย พรหมชนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีวดั มหาพฤฒาราม ในพระบรม
ราชินูปถัมภ์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒ ได้จัดทำรายงานการวิจัย เรื่อง
การยกระดับคุณภาพผู้เรียนโดยการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของโรงเรียนสตรีวัดมหา
พฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ และรายงานการประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ของ
นักเรียนโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๒ เพื่อใช้ประกอบในการขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการชำนาญการ
พิเศษ เป็นวิทยฐานะผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ
จึงขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ผลงานดังกล่าวเพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา
รูปแบบการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมของโรงเรียน เเละรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
พร้อมกันนี้หากได้รับเอกสารแล้วกรุณาตอบแบบตอบรับเอกสารให้ด้วย จักขอบพระคุณอย่างสูงมา ณ
โอกาสนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการ
ขอแสดงความนับถือ

(นางอาลัย พรหมชนะ)
ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์
กลุ่มบริหารงบประมาณ
โทร. ๐ ๒๒๓๖ ๕๗๕๘ ต่อ ๑๐๒
โทรสาร ๐ ๒๒๓๖ ๕๗๔๐
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แบบตอบรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
เขียนที่ โรงเรียนวัดชัยมงคล
วันที่ ๑๒ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒
นางอาลัย พรหมชนะ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรม
ราชินูปถัมภ์ วิทยฐานะ ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 2 ได้ จัดทำรายงานการวิจัย เรื่อง การยกระดับคุณภาพผู้เรียนโดยการสร้างชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพของโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ และรายงานการประเมิน
โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ของนักเรียนโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามั ธยมศึกษา เขต ๒ เพื่อใช้ประกอบในการขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ เป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ นั้น
ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว สมใจ ลีลาวัฒน์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดชัย
มงคล สังกัดสำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร ได้รับเอกสารผลงานทางวิชาการประเภทรายงานการ
วิจัย เรื่อง การยกระดับคุณภาพผู้เรียนโดยการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของโรงเรียน
สตรี ว ัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชิ นู ปถั มภ์ และรายงานการประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรม ของนักเรียนโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา แล้ว และได้เผยแพร่ให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับทราบ
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนารู ปแบบการเสริ มสร้างคุณธรรม จริยธรรมของโรงเรีย นให้ เกิ ด
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลต่อไป

ลงชื่อ
(นางสมใจ ลีลาวัฒน์)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนชัยมงคล
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ที่ กท ๔๔๑๑.๐๒/๐๑๕

โรงเรียนวัดชัยมงคล
สำนักงานเขตปทุมวัน
เขตปทุมวัน กทม.๑๐๓๓๐
๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

เรื่อง ตอบรับหนังสือเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีวดั มหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์
อ้างถึง หนังสือโรงเรียนสตรีวดั มหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ที่ ศธ ๐๔๒๓๒.๔๑/ว ๙๗
ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
ตามหนังสือที่อ้างถึง นางอาลัย พรหมชนะ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีวัด
มหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ วิทยฐานะ ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ สังกัดสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒ ได้ดำเนินการจัดทำผลงานทางวิชาการประเภท รายงานการวิจัย
เรื่อง การยกระดับคุณภาพผู้เรียนโดยการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของโรงเรียนสตรีวัดมหา
พฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ และรายงานการประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ของ
นักเรียนโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๒ เพื่อใช้ประกอบในการขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการชำนาญการ
พิเศษ เป็นวิทยฐานะผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ นั้น
โรงเรียนวัดชัยมงคล ได้มอบผลงานวิชาการดังกล่าว ให้กับงานบริหารงานวิชาการ
เพื่อนำไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมของโรงเรียน เเละ
รูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ อันจะเกิดประโยชน์ต่อโรงเรียนโดยเห็นว่าเป็นผลงานที่ควร
ได้รับการเผยแพร่อย่างยิ่ง
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นางสมใจ ลีลาวัฒน์)
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดชัยมงคล
โรงเรียนวัดชัยมงคล
โทร/โทรสาร ๐ ๒๒๑๔ ๐๒๑๐
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ที่ ศธ๐๔๒๓๒.๔๑/ว ๙๗

โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์
๕๑๙ ถนนมหาพฤฒาราม แขวงมหาพฤฒาราม
เขตบางรัก กรุงเทพ๑๐๕๐๐
๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

เรื่อง เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนลุมพินี
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ผลงานทางวิชาการ
๒. แบบตอบรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

จำนวน ๒ ฉบับ
จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วยนางอาลัย พรหมชนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีวดั มหาพฤฒาราม ในพระบรม
ราชินูปถัมภ์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒ ได้จัดทำรายงานการวิจัย เรื่อง
การยกระดับคุณภาพผู้เรียนโดยการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ของโรงเรียนสตรีวัดมหา
พฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ และรายงานการประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ของ
นักเรียนโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๒ เพื่อใช้ประกอบในการขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการชำนาญการ
พิเศษ เป็นวิทยฐานะผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ
จึงขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ผลงานดังกล่าวเพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา
รูปแบบการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมของโรงเรียน เเละรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
พร้อมกันนี้หากได้รับเอกสารแล้วกรุณาตอบแบบตอบรับเอกสารให้ด้วย จักขอบพระคุณอย่างสูงมา ณ
โอกาสนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการ
ขอแสดงความนับถือ

(นางอาลัย พรหมชนะ)
ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์
กลุ่มบริหารงบประมาณ
โทร. ๐ ๒๒๓๖ ๕๗๕๘ ต่อ ๑๐๒
โทรสาร ๐ ๒๒๓๖ ๕๗๔๐
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แบบตอบรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
เขียนที่ โรงเรียนสวนลุมพินี
วันที่ ๘ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒
นางอาลัย พรหมชนะ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรม
ราชินูปถัมภ์ วิทยฐานะ ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 2 ได้ จัดทำรายงานการวิจัย เรื่อง การยกระดับคุณภาพผู้เรียนโดยการสร้างชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพของโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ และรายงานการประเมิน
โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ของนักเรียนโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒ เพื่อใช้ประกอบในการขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ เป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ นั้น
ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว ศิริรัตน์ พลเสน ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนสวน
ลุมพินี สังกัดสำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร ได้รับเอกสารผลงานทางวิชาการประเภทรายงานการ
วิจัย เรื่อง การยกระดับคุณภาพผู้เรียนโดยการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ของโรงเรียน
สตรี ว ัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชิ นู ปถั มภ์ และรายงานการประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรม ของนักเรียนโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา แล้ว และได้เผยแพร่ให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับทราบ
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนารู ปแบบการเสริ มสร้างคุณธรรม จริยธรรมของโรงเรีย นให้ เกิ ด
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลต่อไป

ลงชื่อ
(นางสาวศิริรัตน์ พลเสน)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนลุมพินี
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ที่ กท ๔๔๑๑.๐๖/๐๑๕

โรงเรียนสวนลุมพินี
๑๙๖ ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน กทม.๑๐๓๓๐
๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

เรื่อง ตอบรับหนังสือเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีวดั มหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์
อ้างถึง หนังสือโรงเรียนสตรีวดั มหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ที่ ศธ ๐๔๒๓๒.๔๑/ว ๙๗
ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
ตามหนังสือที่อ้างถึง นางอาลัย พรหมชนะ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีวัดมหา
พฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ วิทยฐานะ ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๒ ได้ดำเนินการจัดทำผลงานทางวิชาการประเภท รายงานการวิจัย เรื่อง การยกระดับคุณภาพ
ผู้เรียนโดยการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินปู ถัมภ์
และรายงานการประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ของนักเรียนโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระ
บรมราชินูปถัมภ์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒ เพื่อใช้ประกอบในการขอมีหรือเลื่อน
วิทยฐานะ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ เป็นวิทยฐานะผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ นั้น
โรงเรียนสวนลุมพินี ได้มอบผลงานวิชาการดังกล่าว ให้กับงานบริหารงานวิชาการ
เพื่อนำไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมของโรงเรียน เเละ
รูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ อันจะเกิดประโยชน์ต่อโรงเรีย นโดยเห็นว่าเป็นผลงานที่ควร
ได้รับการเผยแพร่อย่างยิ่ง
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
(นางสาวศิริรตั น์ พลเสน)
ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนลุมพินี
โรงเรียนสวนลุมพินี
โทร. ๐ ๒๒๕๒ ๖๙๕๗
โทรสาร ๐ ๒๒๕๒ ๖๙๕๗

225

ที่ ศธ๐๔๒๓๒.๔๑/ว ๙๗

โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์
๕๑๙ ถนนมหาพฤฒาราม แขวงมหาพฤฒาราม
เขตบางรัก กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐
๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

เรื่อง เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดปทุมคงคา
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ผลงานทางวิชาการ
๒. แบบตอบรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

จำนวน ๒ ฉบับ
จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วยนางอาลัย พรหมชนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีวดั มหาพฤฒาราม ในพระบรม
ราชินูปถัมภ์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒ ได้จัดทำรายงานการวิจัย เรื่อง
การยกระดับคุณภาพผู้เรียนโดยการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ของโรงเรียนสตรีวัดมหา
พฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ และรายงานการประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ของ
นักเรียนโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๒ เพื่อใช้ประกอบในการขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการชำนาญการ
พิเศษ เป็นวิทยฐานะผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ
จึงขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ผลงานดังกล่าวเพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนารูปแบบ
การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมของโรงเรียน เเละรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ พร้อมกันนี้
หากได้รับเอกสารแล้วกรุณาตอบแบบตอบรับเอกสารให้ด้วย จักขอบพระคุณอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการ
ขอแสดงความนับถือ

(นางอาลัย พรหมชนะ)
ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์
กลุ่มบริหารงบประมาณ
โทร. ๐ ๒๒๓๖ ๕๗๕๘ ต่อ ๑๐๒
โทรสาร ๐ ๒๒๓๖ ๕๗๔๐
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แบบตอบรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
เขียนที่ โรงเรียนวัดปทุมคงคา
วันที่ ๘ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒
นางอาลัย พรหมชนะ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรม
ราชินูปถัมภ์ วิทยฐานะ ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 2 ได้ จัดทำรายงานการวิจัย เรื่อง การยกระดับคุณภาพผู้เรียนโดยการสร้างชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพของโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ และรายงานการประเมิน
โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ของนักเรียนโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒ เพื่อใช้ประกอบในการขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ เป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ นั้น
ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว นางน้ำทิพย์ เติมเลิศมนัสวงษ์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ
โรงเรียนปทุมคงคา สังกัดสำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร ได้รับเอกสารผลงานทางวิชาการประเภท
รายงานการวิจัย เรื่อง การยกระดับคุณภาพผู้เรียนโดยการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของ
โรงเรียนสตรีวัด มหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถั ม ภ์ และรายงานการประเมินโครงการพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรม ของนักเรียนโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ สังกัดสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา แล้ว และได้เผยแพร่ให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ได้รับทราบ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมของโรงเรียนให้
เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลต่อไป

ลงชื่อ
(นางน้ำทิพย์ เติมเลิศมนัสวงษ์)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดปทุมคงคา
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ที่ กท ๔๔๑๑.๐๒/๓๐๘

โรงเรียนวัดปทุมคงคา
1620/1 ถนนทรงวาด
เขตสัมพันธวงศ์ กทม. 10100

๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
เรื่อง ตอบรับหนังสือเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีวดั มหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์
อ้างถึง หนังสือโรงเรียนสตรีวดั มหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ที่ ศธ ๐๔๒๓๒.๔๑/ว ๙๗
ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
ตามหนังสือที่อ้างถึง นางอาลัย พรหมชนะ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม
ในพระบรมราชินูปถัมภ์ วิทยฐานะ ผู้อำนวยการชำนาญการพิ เศษ สังกัดสำนักงานเขตพื ้ นที ่การศึ กษา
มัธยมศึกษา เขต ๒ ได้ดำเนินการจัดทำผลงานทางวิชาการประเภท รายงานการวิจัย เรื่อง การยกระดับ
คุณภาพผู้เรียนโดยการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรม
ราชินูปถัมภ์ และรายงานการประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ของนักเรียนโรงเรียนสตรีวัดมหา
พฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒ เพื่อใช้ประกอบใน
การขอมีหรือเลื่อน วิทยฐานะ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ เป็นวิทยฐานะผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ นั้น
โรงเรียนวัดปทุมคงคา ได้มอบผลงานวิชาการดังกล่าว ให้กับงานบริหารงานวิชาการ เพื่อ
นำไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมของโรงเรียน เเละ
รูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ อันจะเกิดประโยชน์ต่อโรงเรียนโดยเห็นว่าเป็นผลงานที่ควร
ได้รับการเผยแพร่อย่างยิ่ง
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
(นางน้ำทิพย์ เติมเลิศมนัสวงษ์)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดปทุมคงคา
โรงเรียนวัดปทุมคงคา
โทร. ๐ ๒๒๕๒ ๖๙๕๗
โทรสาร ๐ ๒๒๕๒ ๖๙๕๗
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การเผยแพร่ผลงานทางwebsite รักครู
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การเผยแพร่ผลงานทางwebsite ครูบ้านนอก

ภาคผนวก ซ
ประมวลภาพกิจกรรม
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1. กิจกรรมขยันหมั่นเพียร อดออม เรียนรู้

232
กิจกรรม : เยี่ยมชมพิพธิ ภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย/ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล
แนวคิดหลัก
การส่งเสริมผู้เข้าอบรมให้เกิดทักษะ เกิดประสบการณ์ และเป็นการส่งเสริมพัฒนาด้าน
สติปัญญา เจตคติ ด้วยความคิดสร้างสรรค์ ตลอดจนกล้าคิด กล้าทำ กล้าตัดสินใจ
วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมพัฒนาคุณลักษณะที่ดี มีหูตากว้างไกล รู้ทันเหตุการณ์
2. เพื่อส่งเสริมให้เกิดความคิด ความสร้างสรรค์ กล้าคิด กล้าตัดสินใจ แก้ไขปัญหา ได้
ถูกต้องเหมาะสม
3. เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนเปลี่ยนบรรยากาศ ในการเรียนรู้ดว้ ยตนเอง ได้รบั ประสบการณ์ตรง
กิจกรรม
นำนักเรียนเข้าเยี่ยมชม พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่า
ทะเล รับฟังการบรรยายสรุปความเป็นมาของสถานที่ และเข้าชมสถานที่จริง
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. นักเรียนมีสุขภาพจิตแจ่มใส มีสติปัญญาเพิ่มขึ้น
2. นักเรียนมีวิสัยทัศน์ ก้าวทันต่อเหตุการณ์ ข่าวสารสนเทศ และเทคโนโลยีต่าง ๆ
3. นักเรียนมีความสุข เป็นคนดี เก่ง และอยู่รว่ มกับสังคมได้

ผลการปฏิบัติกิจกรรม : เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย/ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์

233
เต่าทะเล
การสะท้อนคิด
ผู้เข้าอบรม 1 : รู้สึกตื่นเต้น และสนุกสนานเมื่อได้ไปเที่ยวกับเพื่อน ๆ
ผู้เข้าอบรม 2 : อากาศร้อน เดินเยอะเมื่อยมาก แต่สนุก
ผู้เข้าอบรม 3 : ได้รับความรู้เกี่ยวกับท้องทะเลไทย และ เต่าทะเลในประเทศไทย
ผู้นำกลุ่มย่อย : นักเรียนมีความสนุกสนานและมีความสุขที่ได้ไปทัศนศึกษาพร้อมกับเพื่อน ๆ ที่สนิท
ผู้นำกลุ่มหลัก : ได้เปลี่ยนบรรยากาศจากโรงเรียนไปสู่สถานที่ภายนอก ทำให้ได้รับรู้ประสบการณ์
ตรงและเกิดความกระตือรือร้นในการศึกษาวิชาความรู้

234
กิจกรรม : เข้าชมเรือหลวงจักรีนฤเบศร
แนวคิดหลัก
การส่งเสริมผู้เข้าอบรมให้เกิดทักษะ เกิดประสบการณ์ และเป็นการส่งเสริมพัฒนาด้าน
สติปัญญา เจตคติ ด้วยความคิดสร้างสรรค์ ตลอดจนกล้าคิด กล้าทำ กล้าตัดสินใจ
วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมพัฒนาคุณลักษณะที่ดี มีหูตากว้างไกล รู้ทันเหตุการณ์
2. เพื่อส่งเสริมให้เกิ ดความคิ ด ความสร้างสรรค์ กล้าคิด กล้าตัดสินใจ แก้ไขปัญหา
ได้ถูกต้องเหมาะสม
3. เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนเปลี่ยนบรรยากาศ ในการเรียนรู้ด้วยตนเอง ได้รับประสบการณ์ตรง
กิจกรรม
นำนักเรียนเข้าเยี่ยมชม เรือหลวงจักรีนฤเบศร ซึ่งเป็นเรือธงและเรือบรรทุกอากาศยานลำ
แรกและลำเดียวของราชนาวีไทย ประจำการในส่วนกำลังรบของกองทัพเรือ ร่วมรับฟังการบรรยาย
สรุปความเป็นมาของสถานที่ และเข้าชมสถานที่จริง ตามจุดต่าง ๆ เป็นเวลา ๑ ชั่วโมง
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. นักเรียนจะได้รับความประทับใจในการเข้าเยี่ยมชมสถานที่จริง
2. นักเรียนมีวิสัยทัศน์ ก้าวทันต่อเหตุการณ์ ข่าวสารสนเทศ และเทคโนโลยีต่าง ๆ
3. นักเรียนมีความสุข เป็นคนดี เก่ง และอยู่ร่วมกับสังคมได้

ผลการปฏิบัติกิจกรรม : เข้าชมเรือหลวงจักรีนฤเบศร

235
การสะท้อนคิด
ผู้เข้าอบรม 1 : รู้สึกตื่นเต้น และสนุกสนานเมื่อได้ไปเที่ยวกับเพื่อน ๆ
ผูเ้ ข้าอบรม 2 : อากาศร้อน เดินเยอะเมื่อยมาก แต่สนุก
ผู้เข้าอบรม 3 : ได้รับความรู้เกี่ยวกับเรือหลวงจักรีนฤเบศร
ผู้นำกลุ่มย่อย : นักเรียนมีความสนุกสนานและมีความสุขที่ได้ไปทัศนศึกษาพร้อมกับเพื่อน ๆ ที่สนิท
ผู้นำกลุ่มหลัก : ได้เปลี่ยนบรรยากาศจากโรงเรียนไปสู่สถานที่ภายนอกทำให้ได้รับรู้ประสบการณ์
ตรงและเกิดความกระตือรือร้นในการศึกษาวิชาความรู้
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2. กิจกรรมอดออมสู้ รู้จักใช้ เติมคุณค่า

237
นโยบายส่งเสริมการออม ฝึกนิสัย และฝึกประสบการณ์ทำบัญชี รูปแบบธนาคารจำลอง
ของโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์
โครงการธนาคารโรงเรียน

นักเรียนจิตอาสาทั้ง 6 ระดับทำหน้าที่พนักงานประจำธนาคารโรงเรียน
ตามช่วงเวลาพักกลางวัน ตามตำแหน่งงานต่าง ๆ ในธนาคารจำลอง

238
จัดทำบัญชีรับ - จ่าย รู้จักใช้เงินทองของมีค่า

พี่บริการน้อง เชิญชวนครูและนักเรียนทุกคนออมเงินกับธนาคาร

239
โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์
โครงการโรงเรียนคุณธรรม กับ “โครงงาน 54 ห้องเรียน 54 โครงงาน”
ด้านการออม

นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 จิตอาสาช่วยงานธนาคารโรงเรียน“หนูน้อยนักออม”

240
โครงการอาชีพอิสระ เพื่อฝึกประสบการณ์ด้านอาชีพ การออม การคิดชั้นสูง
การทำงานเป็นทีม คุณธรรม จริยธรรม ด้านความซื่อสัตย์สุจริต และแบ่งผลกำไรเพื่อบริจาค
ช่วยน้อง ในโครงการโรงเรียนพี่ – โรงเรียนน้อง
(โรงเรียนบ้านน้ำรีพัฒนา โรงเรียนบ้านน้ำช้างพัฒนา จังหวัดน่าน)

นักเรียนมีแนวคิดด้านการขายที่สร้างสรรค์และหลากหลาย
สร้างกลยุทธ์การขายไม่ซ้ำกัน

241

3. กิจกรรมซื่อสัตย์ เอาใจใส่ แบ่งกันใช้

242
โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์
นำนักเรียนจิตอาสาเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา ด้านสุขภาพและการบริการชุมชน
ร่วมกับมูลนิธิฉือจี้ ไต้หวันในประเทศไทย ทุกวันอาทิตย์

มูลนิธิฉือจี้ ไต้หวันในประเทศไทย
ดำเนินการด้วยความเมตตา เกื้อกูลต่อมวลมนุษยชนโดยไม่เลือกชนชั้นวรรณะ
เชื้อชาติ ศาสนา ทั้งด้านสุขภาพกาย สุขภาพใจ

243
โครงการโรงเรียนพี่ - โรงเรียนน้อง
โครงการในพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
โรงเรียนบ้านน้ำรีพัฒนา โรงเรียนบ้านน้ำช้างพัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน

244
คณะครูและพี่ ๆ โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์
ร่วมกิจกรรมสอนเสริมความรู้แก่นกั เรียนโรงเรียนบ้านน้ำรีพัฒนา
และโรงเรียนบ้านน้ำช้างพัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน

245
โครงการโรงเรียนพี่ - โรงเรียนน้อง ในพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ นำสิ่งของที่ได้
รวบรวมจากพี่ ๆ ส่งมอบแก่น้อง ๆ โรงเรียนบ้านน้ำรีพัฒนาและโรงเรียนบ้านน้ำช้างพัฒนา
อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน

โรงเรียนบ้านน้ำช้างพัฒนา

โรงเรียนบ้านน้ำรีพัฒนา

246
ค่ายอาสา “พี่ ม.พ. พาน้องพิชิต O-NET” ปีที่ ๑
วันที่ 2 - 4 ตุลาคม 2561 โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒารามฯ จัดค่ายอาสา “พี่ ม.พ. พาน้องพิชิต O-NET”
ปีที่ 1 โครงการโรงเรียนพี่ - โรงเรียนน้องอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี โดยมี ดร.สมเกียรติ ชอบผล ทีป่ รึกษาโครงการ และนางอาลัย พรหมชนะ
ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธีเปิด ณ โรงเรียนสังวาลวิทย์ ๖ อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี

สนับสนุนเงินจานวน 30,900 บาท เพื่อสร้างแหล่งเรียนรู้ โรงเปิดดอกเห็ดนางฟ้า
โรงเรียนสังวาลวิทย์ 6

247
สมุดบันทึก
กิจกรรม “ของหายได้คืน”

248

4. กิจกรรมสร้างวินัย ให้ตนเอง คนรอบข้าง

249
โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์
เสริมสร้างวินัยให้ตนเอง และคนรอบข้าง ผ่านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
เนตรนารี ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
เข้าค่ายพักแรม ณ ค่ายเสือป่าแคมป์ จังหวัดสระบุรี

250
โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เนตรนารี ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
กิจกรรมในวันวชิราวุธ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

251
โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์
เสริมสร้างวินัยให้ตนเอง และคนรอบข้าง ผ่านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เนตรนารี
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

เสริมสร้างวินัยให้ตนเอง และคนรอบข้าง ผ่านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ยุวกาชาด
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

252
โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์
เสริมสร้างวินัยให้ตนเอง และคนรอบข้าง ผ่านกิจกรรมนักศึกษาวิชาทหารหญิง
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ผ่านกระบวนการฝึกฝนอย่างหนัก และร่วมทำจิตอาสาจราจรหน้าบริเวณโรงเรียน

นักศึกษาวิชาทหารหญิงรุ่นแรกของโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์

253
เสริมสร้างวินัยให้ตนเอง และคนรอบข้าง ผ่านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กิจกรรมค่ายคุณธรรม ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
เป็นการฝึกวินัย ความรับผิดชอบ และการดำรงวิถีวัฒนธรรมไทย

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4–6
เข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรม

254

5. กิจกรรมรูก้ าลเทศะ สุภาพ นอบน้อม

255
กิจกรรมยามเช้าในโรงเรียนสตรีวดั มหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์
นางอาลัย พรหมชนะ
ผู้อำนวยการโรงเรียนต้อนรับนักเรียนช่วงเช้า

256
กิจกรรมหน้าเสาธง
เคารพธงชาติ - สวดมนต์

257
นักเรียนนั่งสมาธิยามเช้า
ในกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ

258
ชื่นชมผลงาน “โรงเรียนดีไม่มีอบายมุข” ร่วมกัน

การบูรณาการโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมเข้าสู่ห้องเรียน
ทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ นั่งสมาธิก่อนหรือหลังเลิกเรียน

259
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
โครงการ “พลังจิตพิชิตความสำเร็จ”
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 303 คน
เรียนเรื่องการทำสมาธิทง้ั ด้านวิชาการและการปฏิบัติผ่านกิจกรรม เวลา 1 คาบเรียน ทุกวันศุกร์
ณ ห้องประชุมโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์
ขั้นที่ 1 สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัย

ขั้นที่ 2 เรียนรู้ภาควิชาการโดยวิทยากรผ่านกิจกรรม

260
ขั้นที่ 3 ขั้นปฏิบัติ การเดินจงกรม

ขั้นที่ 4 ขั้นปฏิบัติ การนัง่ สมาธิ

261
การนั่งสมาธิของนักเรียนแต่ละห้อง “ที่อันเป็นสัปปายะ” ตามสะดวกของนักเรียนแต่ละห้อง
ณ หอประชุมชองโรงเรียนสตรีวดั มหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์

การนั่งสมาธิของนักเรียนแต่ละห้องนักเรียนนั่งได้ตามสะดวก

262
โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์
จัดโครงการอบรมนักเรียน ด้านวินัยเชิงบวก
ผลที่เกิดกับนักเรียนเมื่อกิจกรรมผ่านไป 1 ภาคเรียน
1. นักเรียนมีสมาธิมากขึ้นทั้งในเรื่องการเรียนและการปฏิบัติตน
2. ผลการเรียนของนักเรียนมีระดับสูงขึ้นเมื่อเทียบกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
เดิม (ม.2)
3. นักเรียนสามารถแสดงความรู้และความคิดผ่านการทำผังมโนทัศน์ได้อย่างมีเหตุผล
4. นักเรียนกล้าแสดงออกมากขึ้น

263

6. กิจกรรมรักสิ่งแวดล้อม รักความสะอาด ทั้งกายใจ

264
โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์
กิจกรรมจิตอาสา Big Cleaning Day
กิจกรรม : จิตอาสาอนุรกั ษ์สิ่งแวดล้อม

265
โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์
รับรางวัลโครงการอนุรกั ษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม

266
แนวคิดหลัก
จากปัญหาสิ่งแวดล้อมชายฝั่งทะเลในปั จจุบัน ได้เกิดปัญหาขยะซึ่งเป็นมลพิ ษทางทะเล
ส่งผลกระทบต่อความสมดุลทางธรรมชาติ ซึ่งหลายฝ่ายทั่วโลกเริ่มตระหนักถึงปัญหาและผลกระทบ
ที่จะตามมาในอนาคต จึงได้เกิดการรวมพลังจากนักเรียนจิตอาสาร่วมกันทำความสะอาดเก็บขยะที่
ชายหาด เพื่อคืนสภาพสิ่งแวดล้อมที่สะอาดและสวยงามของประเทศไทยตลอดไป
วัตถุประสงค์
1. เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกให้ตระหนักถึงการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2. เพื่อให้นักเรียนได้รับความสนุกสนานจากการท่องเทียวในเชิงอนุรักษ์
กิจกรรม
ผู้นำกิจกรรมมอบถังขยะและถุงขยะนักเรียน ในทั้ง 7 กลุ่ม กลุ่มละ 3 ใบ และให้เวลาแต่ละ
กลุ่ม 30 นาที ไปร่วมกันเก็บขยะที่ถูกทิ้งอยู่บริเวณชายหาด โดยการคัดแยกขยะพลาสติก ขวดแก้ว
เศษขยะธรรมชาติ ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้นักเรียนแต่ละกลุ่มสามารถเก็บขยะได้เป็นจำนวนมาก
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
การจัดกิจกรรมในลักษณะนี้จะช่วยสร้างจิตสำนึกให้กับนักเรียนได้เป็นอย่างดี และเห็น
ความสำคัญของการรักษาความสะอาดของแหล่งท่องเที่ยวและบ้านเมือง

นักเรียนจิตอาสาช่วยกันเก็บขยะริมทะเล

267
ผลการปฏิบัติกิจกรรม : จิตอาสาอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
การสะท้อนคิด
ผู้เข้าอบรม 1 : รู้สึกภูมิใจที่ได้ทำจิตอาสาด้วยการเก็บขยะเพื่อให้ทะเลสะอาด
ผู้เข้าอบรม 2 : สนุก ได้เล่นน้ำกับเพื่อน ๆ
ผู้เข้าอบรม 3 : รู้สึกดีที่ได้มีส่วนช่วยทำให้ชายหาดสะอาดขึ้น
ผู้นำกลุ่มย่อย : นักเรียนมีความสนุกสนานที่ได้ทำกิจกรรมร่วมกันกับเพื่อน ๆ และสามารถเก็บขยะ
ที่มีอยู่ตามชายหาดได้เป็นจำนวนมาก
ผู้นำกลุ่มหลัก : นักเรียนมีส่วนร่วมในการการบริหารจัดการขยะในแหล่งท่องเที่ยวแถบชายหาด
และมีจติ สำนึกในการทำจิตอาสาในการรักษาความสะอาดของสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ

นักเรียนร่วมกันทำจิตอาสาด้วยการเก็บขยะบริเวณชายหาด

268
โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์
รับรางวัลโครงการอนุรกั ษณ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม

269
โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์
โครงการ “พลังจิตพิชิตความสำเร็จ”
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 303 คน

270

เรียนรู้ด้านการปฏิบัติสมาธิภาคทฤษฎี 1 ภาคเรียนต่อเชื่อมด้วยภาคปฏิบัติด้วยกิจกรรม : มินิธุดงค์

กิจกรรม : มินิธุดงค์
แนวคิดหลัก
การฝึกสมาธิเป็นสิ่งที่จำเป็นและสำคัญมาก เนื่องจากสมาธิที่ดีจะทำให้ นักเรียนมีอารมณ์
หรือมีพัฒนาด้านอีคิวที่ดี และไม่เพียงแต่เป็นการปลูกฝังเรื่องวัฒนธรรมในแบบวิถีชาวพุทธ แต่การ
ที่นักเรียนได้กราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ จะช่วยกล่อมเกลาจิตใจให้ระลึกถึงความดีงาม และทำให้มีจิตใจ
อ่อนโยนขึ้น
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให้นักเรียนปฏิบัติสมาธิภาวนาปฏิบัติสมดั่งใจ ได้สมาธิอันก่อเกิดพลังจิต
๒. เพื่อทดสอบจิตของตนด้านความอดทน อดกลั้นจากความเกียจคร้าน
๓. เพื่ อ เป็ น แรงบั น ดาลใจในการปฏิ บั ติ ธ รรม เกิ ด เป็ น ผลต่ อ ความรุ่ ง เรื อ งมั่ น คงของ
พระพุทธศาสนา
กิจกรรม
พระวิทยากรแบ่งนักเรียนออกเป็น ๗ กลุ่ม (กลุ่ม A1/A2/A3/A4/B1/B2/B3) กลุ่มละ
๑๔-๑๕ คน จากนั้นเริ่มออกเดินจากทีพ่ ักเป็นกลุ่ม ๆ เพื่อไปทำกิจกรรมฐานในแต่ละจุดทั้ง ๓ ฐาน
ตามที่กำหนด
๑. ฐานที่ ๑ นั่งสมาธิ : พระวิทยากรนำนักเรียน สวดมนต์ นั่งสมาธิ
๒. ฐานที่ ๒ ทำวัตรเช้า : พระวิทยาการ นำสวดมนต์ทำวัตรเช้า จากนั้นนักเรียนร่วม
รับประทานอาหาร และทำ
กิจกรรม (แก้วน้ำปัญญา) โดยให้นักเรียนแต่ละกลุ่มแข่งขันกันถือแก้วน้ำที่มีน้ำอยู่เต็ม
แก้วเดินไปตามระยะทางที่กำหนด และเดินกลับมาที่แถวของตนเอง สลับให้กับเพื่อนคนต่อไปใน
กลุ่มถือแก้วน้ำเดินไป-กลับ ส่งต่อให้เพื่อนจนกว่าจะครบตามจำนวนสมาชิกในกลุ่ม และนำแก้วน้ำ
ที่มีจำนวนน้ำเหลือในแก้วของแต่ละกลุ่มมาเปรียบเทียบกันเพื่อหาผู้ชนะ จากนั้นทุกคนร่วมกันสรุป
กิจกรรม
๓. ฐานที่ ๓ เรียนรู้ดูใจ (ปิดตาสามัคคี) พระวิทยากรให้นักเรียนแต่ละกลุ่ม หลับตาเดินไป
ตามทางที่กำหนด โดย
นักเรียนคนแรกและคนสุดท้ายของแถวสามารถลืมตาเพื่อนำทางและดูแลสมาชิกใน
กลุ่มไม่ให้เดินผิดทางหรือได้รับบาดเจ็บ เมื่อเดินถึงจุดหมาย ทุกคนลืมตาและร่วมกันสรุปสิ่งที่ได้
จากการทำกิจกรรม
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ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. นักเรียนมีความสามัคคี สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้
2. นักเรียนมีสติมีความอดทน รูจ้ ักที่จะไว้วางใจและเชื่อใจเพื่อนที่อยู่ในกลุม่ เดียวกัน

ผลการปฏิบัติกิจกรรม : มินิธุดงค์
การสะท้อนคิด
ผู้เข้าอบรม 1 : มีสมาธิเพิ่มมากขึ้น
ผู้เข้าอบรม 2 : ได้ทำความรู้จักกับคนอื่นภายในกลุ่มเพิ่มมากขึ้น
ผู้เข้าอบรม 3 : ได้รับความสนุกสนานได้ทำกิจกรรมที่ไม่เคยทำมาก่อน
ผู้นำกลุ่มย่อย : นักเรียนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในการทำกิจกรรม แต่มนี ักเรียนบางคนที่ยังไม่กล้า
เดินจงกรมเท้าเปล่าเนื่องจากกลัวเจ็บเท้า
ผู้นำกลุ่มหลัก : นักเรียนสามารถทำกิจกรรมต่าง ๆ ได้ครบทุกฐานตามที่กำหนด และเมื่อสิ้นสุด
กิจกรรมก็สามารถสังเกตเห็นได้ว่าทุกคนมีความสุข สนุกสนานกับการร่วมกิจกรรม
มินธิ ุดงค์
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7. กิจกรรมรักสามัคคี มีเหตุผล ยอมรับกัน

275
คณะนักเรียนโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์
ร่วมกิจกรรมแสดงออกซึ่งความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์

กิจกรรมการนั่งสมาธิหลังสวดมนต์ภาคเช้า

276
กิจกรรม : สะท้อนคิด
แนวคิดหลัก
การคิดสะท้อนเป็นคุณลักษณะสำคัญในการส่งเสริมผู้เรียนให้เกิดทักษะการเรียนรู้ที่จำเป็น
ที่มีคุณลักษณะแบบคิดสะท้อนจะเป็นผู้ที่ตระหนักในตนเองและประเมินตนเองเพื่อพัฒนาการ
ปฏิบัติงานของตนเองให้มีประสิทธิภาพอยู่ตลอดเวลา
วัตถุประสงค์
ผู้เข้าอบรมได้ทบทวนและสะท้อนสิ่งที่ตนได้จากการเรียนรู้ และสร้างความตระหนักเพื่อ
การเปลี่ยนแปลงตนเอง
กิจกรรม
1. นักเรียนแยกเข้ากลุ่มตามกลุ่มของตนเองทั้ง ๗ กลุ่ม จากนั้นตัวแทนกลุ่มออกมารับ
ประดาษปรู๊ฟ 1 แผ่น พร้อม ปากกาเมจิก กลุ่มละ 4 ด้าม
2. นักเรียนเข้าอบรมเขียนสิ่งที่ตนเองได้เกิดการเรียนรู้ใหม่ และเกิดการเปลี่ยนแปลง
ตนเอง โดยเน้นคุณธรรมที่ได้รับจากการบ่มเพาะตลอดกิจกรรมค่าย พร้อมทั้งเขียนเหตุการณ์สั้น ๆ
ประกอบ
3. นักเรียนส่งตัวแทนออกมานำเสนอสิ่งที่เขียนลงไปในกระดาษหน้าห้อง
4. ผู้นำการอบรมร่วมกันสรุปสิ่งที่ทุกกลุ่มได้สะท้อนคิดออกมา
5. นักเรียนทำแบบสรุปลงในใบงานที่แจกให้ พร้อมทำแบบประเมินออนไลน์ความพึงพอใจ
ในการเข้าค่าย
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ผู้เข้าอบรมเกิดการเปลี่ยนแปลงตนเอง โดยน้อมนำคุณธรรมที่ได้จากการอบรมไปปรับใช้
ในการดำเนินชีวิตประจำวัน

277
การสะท้อนความรู้สกึ ของผู้ผ่านการอบรม
ผู้เข้าอบรม 1 : ดีใจที่ได้มาเข้าร่วมการอบรมและได้ทำกิจกรรมที่หลากหลาย
ผู้เข้าอบรม 2 : ได้ความรูแ้ ละประสบการณ์ใหม่ ๆ ที่แตกต่างออกจากการอยู่ที่โรงเรียน
ผู้เข้าอบรม 3 : มีความสุข สนุกสนาน ดีใจที่ได้มาเข้าค่ายกับเพื่อน ๆ
ผู้นำกลุ่มย่อย : นักเรียนมีภาคภูมิใจที่สามารถปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ได้
ผู้นำกลุ่มหลัก : สรุปกิจกรรมที่ได้ทำ ประโยชน์ทนี่ ักเรียนได้รับ และให้ข้อคิดแก่นักเรียนก่อนที่จะ
จบกิจกรรม

278
กิจกรรมค่ายมินิธุดงค์ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
กิจกรรม : ตักบาตรพระ ๑ ช้อน
แนวคิดหลัก
การตักบาตร คือประเพณีอย่างหนึ่งที่ชาวพุทธปฏิบัติกันมาแต่สมัยพุทธกาล พระภิกษุจะ
ถือบาตรออกบิณฑบาตเพื่อรับอาหารหรือทานอื่น ๆ ในเวลาเช้า ประเพณีนี้ชาวพุทธถือกันว่าเป็น
การสร้างกุศล และถือว่าเป็นการแผ่ส่วนกุศลให้กบั ญาติผู้ล่วงลับไปแล้วด้วย
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงาม
๒. เพื่อเป็นการสืบต่ออายุพระพุทธศาสนา
๓. เพื่อเป็นการฝึกให้จติ ใจเกาะอยู่กับความดี อยูก่ ับกุศล ซึ่งเป็นทางแห่งความเจริญ
กิจกรรม
๑. นักเรียนรับถาดใส่ข้าวและเข้าแถวหน้ากระดานบริเวณชายหาด
๒. นักเรียนตักบาตรด้วยข้าวสวยคนละ ๑ ช้อน โดยมีพระสงฆ์จำนวน ๓ รูป เดินรับ
บิณฑบาต
๓. เมื่อใส่บาตรเสร็จเรียบร้อยแล้ว พระวิทยากร นำสวดมนต์ทำวัตรเช้า จากนั้นนักเรียน
ร่วมรับประทานอาหารเช้า
๔. นักเรียน นั่งสมาธิ ภายในศาสนาสถาน
๕. พระวิทยากรร่วมสรุปกิจกรรมตักบาตร สวดมนต์ การนั่งสมาธิ และให้ธรรมะข้อคิดกับ
นักเรียน
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๑. นักเรียนเข้าถึงความดี ด้วยกิจกรรมตักบาตร สวดมนต์
๒. นักเรียนได้ฝึกการพัฒนาจิตใจให้ตั้งมั่นด้วยการปฏิบัติภาวนา
๓. ได้ฝึกการทำความดีแบบง่าย ๆ ด้วยการแผ่เมตตา

279
ผลการปฏิบัติกิจกรรม : ตักบาตรพระ ๑ ช้อน
การสะท้อนคิด
ผู้เข้าอบรม ๑ : รู้สึกดีใจที่ได้ใส่บาตรริมทะเล
ผูเ้ ข้าอบรม ๒ : การร่วมกิจกรรมนี้ทำให้มีสติและมีสมาธิมากขึ้น
ผู้เข้าอบรม ๓ : ได้ความรู้และประสบการณ์ใหม่ ๆ ที่แตกต่างออกจากการอยู่ที่โรงเรียน
ผู้นำกลุ่มย่อย : นักเรียนมีภาคภูมิใจที่สามารถปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ได้
ผู้นำกลุ่มหลัก : สรุปกิจกรรมที่ได้ทำ ประโยชน์ทนี่ ักเรียนได้รับ และให้ข้อคิดแก่นักเรียนก่อนที่จะ
จบกิจกรรม

นักเรียนนั่งรอตักบาตรริมทะเล

หลังตักบาตรเดินไปรับประทานอาหารเช้าอย่างสงบ

280
โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์
กิจกรรมใส่บาตร เติมบุญทุกวันศุกร์
นางอาลัย พรหมชนะ นำคณะครูและนักเรียนทำกิจกรรมใส่บาตร เติมบุญ
ณ สนามโรงเรียนสตรีวดั มหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์

คณะครูและนักเรียนร่วมกิจกรรมใส่บาตร เติมบุญ ทุกวันศุกร์

281
โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์
กิจกรรมคุณธรรมระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 2
การบรรยายพิเศษหัวข้อ “เติมพลังชีวิต พิชิตความสำเร็จ”
บรรยายโดย “คุณกิ๊ก มยุริญ ผ่องผุดพันธ์”
เพื่อให้นักเรียนได้ข้อคิดแนวทางในการดำเนินชีวิตโดยปราศจากอบายมุข
และให้ชีวิตประสพผลสำเร็จ

282
โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์
โครงการแสดงตนเป็นพุทธมามกะนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1

283
โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์
พิธกี ารหล่อเทียน - แห่เทียนจำนำพรรษาประจำปี
ประกอบพิธีสงฆ์ตามประเพณีให้นักเรียนได้เรียนรู้วัฒนธรรมประเพณีชาวพุทธ

นักเรียนได้เรียนรู้วัฒนธรรมประเพณี ผ่านกระบวนการปฏิบัติด้วยตนเองทั้งการหล่อเทียนที่โรงเรียน
และการร่วมถวายเทียนจำนำพรรษาทีว่ ัดมหาพฤฒาราม วรวิหาร

284
โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์
การเข้าค่ายคุณธรรมระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
การเข้าค่ายคุณธรรมนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4

285
นำคณะนักเรียนโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์
การเข้าค่ายคุณธรรมนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5

กราบครูอาจารย์ผู้มีพระคุณ

286
นำคณะนักเรียนโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์
เข้าค่ายคุณธรรมนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6
กิจกรรมฝากตัวเป็นศิษย์ตามประเพณีก่อนเรียนรู้คุณธรรม

ฟังคำสอนจากพระอาจารย์

ทำกิจกรรมระดมสมอง เรียนรู้รว่ มกัน

287

8. กิจกรรมการแบ่งปัน ล้ำเลอค่า พาสุขใจ

288
กิจกรรมสร้างขวัญกำลังใจ
นางอาลัย พรหมชนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์
มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนจิตอาสาทุกหน่วยกิจกรรมของโรงเรียน

กลุ่มตัวแทนนักเรียนจิตอาสาโครงการโรงเรียนคุณธรรม “54 โครงงาน 54 ห้องเรียน”

กลุ่มตัวแทนนักเรียนจิตอาสา “พยาบาล”

289
โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์
โครงการจิตอาสาทั้ง 6 ระดับ
โครงการจิตอาสาจราจร
นางอาลัย พรหมชนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนร่วมประชุมกับคณะวิทยากร

คณะวิทยากรให้การอบรมนักเรียนเรื่องโครงการจิตอาสาจราจร

290
โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์
โครงการคอนเสิร์ตการกุศล
คณะกรรมการสภานักเรียน นักเรียน เครือข่ายผู้ปกครองและภาคีทุกภาคส่วน

291
โครงการจิตอาสาทำน้ำหมักเพื่อดูแลสิ่งแวดล้อม
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5

ผลงานอันเกิดจากการปฏิบัติงานของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5

292
โครงการจิตอาสาบริจาคโลหิต
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
คณะกรรมการสภานักเรียนผูด้ ูแลโครงการ

ขั้นตอนการคัดกรอง
- ชั่งน้ำหนักตัวผู้บริจาคเลือด

- กรุ๊ปเลือด
- ความดันโลหิต
ฯลฯ

ขั้นตอนการปฏิบัตงิ าน
- วัดความดันโลหิต
- บันทึกประวัติผู้บริจาค

293
ขั้นตอนการส่งต่อแพทย์เพื่อดำเนินการ
เมื่อผ่านขั้นตอนเบื้องต้น เจ้าหน้าที่แพทย์ผู้ชำนาญการดำเนินการรับบริจาคเลือด

นักเรียนจิตอาสาร่วมบริจาคโลหิตกับศูนย์รับบริจาคโลหิตสภากาชาดไทย

294
โครงการจิตอาสาทำความสะอาดวัดและชุมชน
เนตรนารีโรงเรียนสตรีวดั มหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

295

โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์
โครงการโรงเรียนคุณธรรม “54 ห้องเรียน 54 โครงงาน”

การประชุมวางแผนการดำเนินงานโครงการโรงเรียนคุณธรรม

296

โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์
กระบวนการดำเนินโครงการโรงเรียนคุณธรรม “โครงงาน 54 ห้องเรียน 54 โครงงาน”
พันธกิจโรงเรียนคุณธรรม

กระบวนการคัดเลือกคุณธรรมอัตลักษณ์
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ทั้งครูและนักเรียนต่างได้คัดเลือกคุณธรรมอัตลักษณ์ตรงกัน
จึงประกาศเป็นอัตลักษณ์ของโรงเรียนคุณธรรม สตรีวดั มหาพฤฒาราม ในพรบรมราชินูปถัมภ์

นักเรียนทำกิจกรรมผ่านโครงงาน “54 ห้องเรียน 54 โครงงาน”

298
ผลการดำเนินงานขั้นที่ 1 การตรวจสอบปัญหา และแนวทางแก้ปัญหาโดยใช้คุณธรรมเป็นฐาน
เพื่อให้เกิดจริยธรรมที่ดงี ามก่อนนำไปปฏิบัติจริงในห้องเรียน

299
โครงงานลงสู่การปฏิบัตจิ ริงด้วยความร่วมมือร่วมใจผ่านกระบวนการ
ทำงานเป็นทีมของห้องเรียน
“54 ห้องเรียน 54 โครงงาน”

300
โครงการ “54 ห้องเรียน 54 โครงงาน”
โครงงาน ทิ้งได้ก็รวยได้

โครงงานปลูกป่าของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

301
รางวัลโรงเรียนต้นแบบส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม “ระดับ 3 ดาว”
โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ปีการศึกษา 2561

รางวัลสถานศึกษาปลอดภัย ‘ดีเด่น’ ประจำปี 2561
กระทรวงแรงงาน

ภาคผนวก ฌ
รายชื่อโครงงานคุณธรรม 54 ห้องเรียน 54 โครงงาน
ปีการศึกษา 2561

303

รายชื่อโครงงานคุณธรรม 54 ห้องเรียน 54 โครงงาน
ปีการศึกษา 2561
โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์
คุณธรรมอัตลักษณ์
ด้านความมีวินัย
ลาดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

ชื่อโครงงาน
Perfect room/Our unity
ถูกระเบียบก็สวยได้
ผมถูกระเบียบครูไม่ตรวจนะจ๊ะ
ลดจานวนคนสายเพิ่มวินยั ให้ตนเอง
ระเบียบวินัยของนักเรียน
ลดขยะ ลดปัญหา
The Shoes
สวยและดี
ผมไม่ผิดนะ
สวยกันเถอะเรา
กฎระเบียบและความประพฤติ
อยากได้งานห้องที่ดี ต้องมีความสามัคคีนะจ๊ะ อยูร่ ่วมกันกับฉัน
กฎข้อแรกคือมีระเบียบวินัย
ออมไปเรื่อย ๆ ไม่เหนื่อยเดี๋ยวก็รวย
แยกแลกรายได้
หยอดกระปุกทุกวันเงินล้านไม่ไกลมือเรา
ทิ้งให้ถูกที่แยกให้ถูกทาง
วาจาดีผียังอาย
หนึ่งคนหนึ่งคู่ตรงเส้น
มาให้ทันเวลา

ห้อง หมายเหตุ
3/3
4/5
4/1
2/4
3/1
2/1
4/3
5/1
2/3
6/1
4/7
6/7
4/4
2/2
6/4
1/1
1/2
5/3
1/7
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ด้านความรับผิดชอบ
ลาดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

ชื่อโครงงาน
ความรับผิดชอบเอ๋ย...จงกลับมา
การส่งงานให้ตรงเวลา หลักธรรมที่ใช้คอื อิทธิบาท 4
รองเท้าหน้าห้อง
ส่องเพื่อน
ปรับนิสัย ให้เข้าใจ หลักธรรมคืออริยสัจ 4
น้องหวีหนีดาวเรือง หลักธรรมอิทธิบาท 4
อนุรักษ์วัฒนธรรมไทยให้ยั่งยืน
ห้องเรียนจะไม่สะอาดถ้าขาดความร่วมมือ
เด็ก ม.พ. ผู้รักสะอาด
ส่องเพื่อน
ปรับนิสัย ให้เข้าใจ หลักธรรมคืออริยสัจ 4
รักษ์พลังงาน
Alarm Clock

ห้อง
3/4
1/4
1/5
1/6
1/8
3/5
3/6
5/9
4/6
4/8
4/9
4/10
3/2

หมายเหตุ
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ด้านความมีจิตสาธารณะ
ลาดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

ชื่อโครงงาน
ของใครอยู่ใต้โต๊ะ
ม.พ. ร่วมกันช่วยน้อง
จิตอาสาพัฒนาเทียนฟ้า
ติวหนังสือเพื่อนในห้อง
ปันน้าใจให้น้อง
เก็บขยะในโรงเรียน
เพื่อนช่วยเพื่อน
ช่วยเพื่อน ๆ
ปันน้าใจให้น้อง
เก็บขยะในโรงเรียน
เพื่อนช่วยเพื่อน
ช่วยเพื่อน ๆ
ตึกสะอาดตา
Giving&Share แคร์สว่ นรวม
รักษ์พลังงาน
แยกขยะวันละนิดจิตแจ่มใส
แยกแลกรายได้
ขยะขายได้
ออมเงินพอเพียง
ขยะมีค่า
สมุนไพรพิชติ กลิ่น
นากลับมาใช้ใหม่

ห้อง
5/2
5/7
5/10
5/4
6/3
2/5
2/6
2/7
5/5
5/6
5/8
6/2
2/8
6/5
6/6
6/8
4/2
3/8
6/5
6/10
3/7
1/3

หมายเหตุ

ประวัติย่อผู้ประเมินโครงการ
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ประวัติย่อผู้ประเมินโครงการ
นางอาลัย พรหมชนะ ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒
ประวัติการศึกษา
วุฒิการศึกษาสูงสุด

ปริญญาโท ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต (สาขาหลักสูตรและการสอน)
สังคมศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ป. บัณฑิต
วิชาเอก การบริหารการศึกษา สถาบันราชภัฏกาญจนบุรี
กำลังศึกษา
ปริญญาเอก สาขานวัตกรรมทางการบริหาร มหาวิทยาลัยสยาม
การศึกษาทางธรรม
ประกาศนียบัตร ธรรมศึกษาชั้นเอก แม่กลองธรรมสนามหลวง
หลักสูตรวิทันตสาสมาธิ และอาจาริยสาสมาธิ จากสถาบันพลังจิตตานุภาพ
วัดธรรมมงคล
การศึกษาดูงานต่างประเทศ สหรัฐอเมริกา สาธารณรัฐประชาชนจีน ญี่ปนุ่ เยอรมนี ออสเตรีย
นิวซีแลนด์
ประวัติรับราชการในตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา
๑ กันยายน ๒๕๔๓
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ โรงเรียนดอนคาวิทยา อ. อู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
๒ กันยายน ๒๕๔๕
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง อ.ท่าม่วง
จังหวัดกาญจนบุรี
๒๕ ตุลาคม ๒๕๔๘
รองผู้อำนวยการ โรงเรียนวิสุทธรังษี อ.ท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี
๓ มกราคม ๒๕๕๐
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนบ้านดงยาง อ.เมือง จังหวัดกาญจนบุรี
๕ มกราคม ๒๕๕๔
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา อ.ไทรโยค
จังหวัดกาญจนบุรี
๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ผู้อำนวยการ
โรงเรียนหนองรีประชานิมิต อ.บ่อพลอย
จังหวัดกาญจนบุรี
๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๗
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์
กรุงเทพฯ
๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ผู้อำนวยการ
โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี เขตดินแดง กรุงเทพฯ สพม. ๒
ผลงานดีเด่น
พ.ศ. ๒๕๔๕ ผู้ชว่ ยผู้บริหารดีเด่น กลุ่มโรงเรียนกรมสามัญศึกษา
พ.ศ. ๒๕๔๙ รองผู้อำนวยการสถานศึกษาดีเด่น ขนาดใหญ่พิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กาญจนบุรี เขต ๑
พ.ศ. ๒๕๕๐ รางวัลเหรียญทอง ผู้คิดค้นพัฒนานวัตกรรม ด้านการบริหารสนับสนุนการขยายโอกาส
ทางการศึกษา
พ.ศ. ๒๕๕๐ รางวัล โรงเรียนที่มีผลงานที่แสดงถึงวิธีปฏิบัติที่ดี (good practice)
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พ.ศ. ๒๕๕๔ เข้าเฝ้ารับป้ายสนองงาน สมเด็จพระเทพฯโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
พ.ศ. ๒๕๕๕ ผู้บริหารดีเด่น ด้านการจัดการเรียนการสอน สพม. ๘
พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้าราชการพลเรือนดีเด่น จังหวัดกาญจนบุรี
พ.ศ. ๒๕๕๕ ผูบ้ ังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๕๖ โล่เกียรติยศ S.A.A.T AWARDS ด้านงานการเงินและพัสดุ ส.บ.ม.ท
พ.ศ. ๒๕๕๗ บุคคลดีเด่นของ สภาผู้ปกครองและครูแห่งประเทศไทย
พ.ศ. ๒๕๕๗ บุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม
พ.ศ. ๒๕๕๘ โล่เกียรติคุณนักบริหาร“การศึกษาดิจิทัล” สู่ความสำเร็จสภาผู้ปกครองและครูแห่งประเทศไทย
พ.ศ. ๒๕๕๙ รางวัลผู้บริหารโรงเรียนดีเด่น เนื่องในวันครู ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ สหวิทยาเขตจตุรวิทย์
พ.ศ. ๒๕๖๐ รางวัล“ผูน้ ำโรงเรียน ๔.๐” จากสมาคมกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งประเทศไทย
พ.ศ. ๒๕๖๑ รางวัลโครงการ “ปิยชนน์ คนการศึกษา” สกสค.กรุงเทพมหานคร
พ.ศ. ๒๕๖๑ รางวัลเชิดชูเกียรติให้เป็นแบบอย่างที่ดีแด่สังคม ด้านคุรุชน คนคุณธรรม ประเภทผู้บริหารสถานศึกษา
พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้รับยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นแบบอย่างที่ดีแด่สังคม ด้านนวัตกรรม สร้างคนดีดา้ นการบริหารเพื่อส่งเสริมคุณธรรม
พ.ศ. ๒๕๖๑ รางวัล MOE AWORDS ระดับดีเด่น ประเภทบุคคล สาขารักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ กระทรวงศึกษาธิการ
พ.ศ. ๒๕๖๓ รางวัลเชิดชูเกียรติเป็นบุคคลผู้เสียสละอุทิศตนเพื่อประโยชน์ทางการศึกษา กศจ.กทม.
หน้าที่พิเศษในปัจจุบัน
- อดีตอนุกรรมาธิการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬา สมาชิกสภานิตบิ ัญญัติ
แห่งชาติ
- ประธานคณะอนุกรรมการด้านกิจกรรมเสริมหลักสูตร คณะปฏิรูปการเรียนการสอนวิชา
พระพุทธศาสนาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
- ประธานสหวิทยาเขตจตุรวิทย์
- กรรมการ กต.ตร.สน.บางรัก
ผลงานด้านการวิจัย
1. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะการคิดของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ในการ
เรียนวิชา ส 0411 พระพุทธศาสนา เรื่องหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา โดยวิธีสอนตามแนวโยนิโส
มนสิการ
2. วิจยั ในชั้นเรียนเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนโดยใช้โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการเรียนการสอน
วิชาประชากรและสิ่งแวดล้อม
3. วิจัยและพัฒนาโปรแกรมศึกษาธรรมชาติ ธรรมะและวัฒนธรรมสำหรับนักท่องเที่ยว
4. รายงานโครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานให้แก่ครูโรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
จังหวัดกาญจนบุรี

