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จิระวฒัน์ วงักะ:  โครงการห้องเรียนคุณธรรมของนกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญาระดบัชั้น
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 การด าเนินโครงการคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อประเมินโครงการห้องเรียนคุณธรรมของนักเรียนท่ีมี
ความบกพร่องทางสติปัญญาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1/3 โรงเรียนน่านปัญญานุกูล จังหวดัน่าน โดย
ประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมินแบบจ าลองซิป (CIPP Model) และเพื่อหาแบบปฏิบติัท่ีดี (Best Practice) 
ของโครงการห้องเรียนคุณธรรม กลุ่มตวัอย่างของการประเมินโครงการห้องเรียนคุณธรรมจ านวน 9 คน 
เคร่ืองมือท่ีใช้การวิจยั ไดแ้ก่ แบบสอบถาม และแบบประเมินพฤติกรรม สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ ไดแ้ก่ 
ค่าเฉล่ีย ค่าร้อยละและการวิเคราะห์เน้ือหา ผลการวิจัยพบว่า ตอนท่ี 1 การวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรม
คุณธรรมของผูเ้รียน 6 ด้าน ได้แก่ ความสะอาด ความสุภาพ ความสงบ ความสุจริต จิตอาสา และความ
พอเพียง พบวา่ นกัเรียนมีพฤติกรรมดา้นคุณธรรมและจริยธรรม 6 ดา้นโดยรวมอยูใ่นระดบั 3 ขึ้นไปทุกดา้น 
เรียงล าดบัคะแนนเฉล่ียจากมากไปหาน้อย 3 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ ดา้นความสุจริต ดา้นความสุภาพ และดา้น
การมีจิตอาสา โดยดา้นปัจจยัน าเขา้ พบว่า โรงเรียนมีการแต่งตั้งบุคลากรท่ีรับผิดชอบโครงการ บุคลากร ท่ีมี
ความรู้ ความเขา้ใจ และมีจ านวนเพียงพอ กิจกรรมมีความเหมาะสม มีการประสานงานกบัผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง
เป็นอย่างดี ด้านกระบวนการ พบว่า มีการด าโครงการตามแผนปฏิบัติการท่ีวางไว ้มีการวางแผนการ
ด าเนินงานท่ีชัดเจน บุคลากรผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งมีส่วนร่วมในวางแผนการด าเนินงาน ครบทุกกิจกรรมและ
เป็นไปตามระยะเวลาท่ีก าหนด มีการประเมินผลและสรุปผลการด าเนินงาน น าผลการประเมินมาปรับปรุง
แกไ้ข และพฒันาอย่างต่อเน่ือง ดา้นผลผลิต ประกอบดว้ยการประเมิน 2 ดา้น ดงัน้ี 1)ดา้นผลการด าเนินงาน 
พบว่า นกัเรียนมีพฤติกรรมตามหลกัคุณธรรมอตัลกัษณ์ของโรงเรียน “4ส.จ.พ.” และหลกัปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก 2)ดา้นผลกระทบ พบว่า นักเรียนมีการพฒันาพฤติกรรมด้านคุณธรรม
จริยธรรมและหลกัคุณธรรมอตัลกัษณ์ของโรงเรียน “4ส.จ.พ.” เพิ่มมากขึ้น และด าเนินชีวิตตามหลกัปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ตอนท่ี 2 การวิเคราะห์ความพึงพอใจโครงการห้องเรียนคุณธรรม ชั้น ม.1/3 พบวา่ ผลการ
ประเมินความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับ มีความพึงพอใจมาก  และตอนท่ี 3 ผลการด าเนินงานตาม
เป้าหมายโครงการห้องเรียนคุณธรรม ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1/3 พบว่า การด าเนินงานตามเป้าหมาย โครงการ
ห้องเรียนคุณธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1/3 เป้าหมายเชิงปริมาณ มีผลการด าเนินงานเท่ากับเป้าหมายท่ี
ก าหนด เป้าหมายเชิงคุณภาพ มีผลการด าเนินงานสูงกวา่เป้าหมายท่ีก าหนดทุกขอ้ 
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บทที ่1 
บทน ำ 

 
ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ  

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงมีพระราชกระแสแก่คณะองคมนตรี “ ช่วย
สร้าง คนดีให้บา้นเมือง ” โดยมีเน้ือหาส าคญั 3 ประการ ในเร่ืองครูและนกัเรียนว่า “ ใหค้รูรักเด็กและ เด็กรัก
ครู ให้ครูสอนให้เด็กมีน ้ า ใจต่อเพื่อนไม่ให้แข่งขนักัน แต่ให้แข่งขนักบัตวัเอง และให้เด็ก ท่ีเรียนเก่งช่วย
สอนเพื่อนท่ีเรียนช้ากว่า ให้ครูจดักิจกรรมให้นักเรียนท าร่วมกนั เพื่อให้เห็นคุณค่า ของความสามคัคี” และ
พระราชประสงคข์องสมเด็จพระเจา้อยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกรู ทรงมีพระบรมราโชบาย
ดา้นการศึกษาท่ีมุ่งสร้างพื้นฐานในแก่ผูเ้รียน 4 ดา้น คือ มีทศัคติท่ีถูกตอ้งต่อบา้นเมือง มีพื้นฐานชีวิตท่ีมัน่คง 
มีคุณธรรม มีงานท ามีอาชีพ และเป็นพลเมืองดี แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบั ท่ี 12 และ
ยุท ธศาสต ร์ช าติ  20  ปี  (พ .ศ . 2560  – 2579  ) ด้ านความมั่น คง  รวม ถึ งน โยบ าย  ยุท ธศ าสต ร์
กระทรวงศึกษาธิการ และส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และการพฒันาระบบบริหารจดัการ
และไดส่้งเสริมใหทุ้กภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา 

การส่งเสริมผูเ้รียน ดา้นคุณธรรมจริยธรรม คุณลกัษณะอนัพึงประสงคน์ั้นถือเป็นส่ิงจ าเป็นในสังคม
ยุคปัจจุจนั  ควรหามาตรการส่งเสริมให้เกิดการพฒันาอย่างต่อเน่ืองและยัง่ยืน และควรสอดแทรกคุณธรรม 
จริยธรรม คุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์ความมีระเบียบวินยัและปลูกจิตส านึกให้แก่ผูเ้รียนทุกคร้ังเม่ือมีโอกาส  
อีกทั้งทางส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษไดก้ าหนดจุดเนน้ดา้นผูเ้รียน ท่ีส าคญัขอ้หน่ึง คือ คนพิการและ
ผูด้อ้ยโอกาส ไดรั้บการส่งเสริมและพฒันาคุณธรรม จริยธรรม ให้มีคุณลกัษณะอนัพึงประสงคบ์นวิถีความ
เป็นไทย ทางโรงเรียนน่านปัญญานุกูล จงัหวดัน่านเล็งเห็นถึงความส าคญัดังกล่าว เพื่อให้สถานศึกษาใน
สังกดัไดด้ าเนินงานใหส้อดคลอ้งตามจุดเนน้  

ทางโรงเรียนไดด้ าเนินการจดัโครงการ/กิจกรรมท่ีส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรม  และคุณลกัษณะท่ี
พึงประสงค์ให้แก่ผูเ้รียนผลการด าเนินงานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค์ บรรลุ
วตัถุประสงค์ของกิจกรรม เป็นอย่างดี และจากความคิดเห็นของคณะกรรมการด าเนินง านเห็นว่าควร
กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงคบ์นพื้นฐานความเป็นไทย  ต่อไปในปีการศึกษา 
2562 โดยประกาศคุณธรรมอตัลกัษณ์ของโรงเรียน “4ส.จ.พ.” อนัประกอบดว้ย สะอาด สุภาพ สงบ สุจริต 
จิตอาสา อยู่อย่างพอเพียง เพื่อพฒันาผูเ้รียนให้รู้จกัหน้าท่ีของตน และฐานะท่ีเป็นพลเมืองของประเทศชาติ  
ส่งเสริมให้ยึดมัน่ในระบอบประชาธิปไตย  ช่วยเหลือเก้ือกูลซ่ึงกนัและกนั  ปฏิบติัตามหลกัธรรมค าสอน
ของพระพุทธศาสนาและนึกถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน ด าเนินชีวิตตามแนวทางหลกัปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง และสอดคลอ้งกบัจุดเนน้ดา้นผูเ้รียนท่ีส านกับริหารงานการศึกษาพิเศษไดก้ าหนด   
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ดงันั้นโรงเรียนน่านปัญญานุกูล โดยห้องเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1/3 ตระหนกัถึงความส าคญัจากท่ี
กล่าวขา้งตน้ จึงด าเนินกิจกรรมหอ้งเรียนคุณธรรม เพื่อส่งเสริมให้นกัเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมท่ี
พึงประสงค ์ตามคุณธรรมอตัลกัษณ์ของโรงเรียนในปีการศึกษา 2562  
 
วัตถุประสงค์  

1. เพื่อส่งเสริมให้นกัเรียนรู้ใส่ใจในการรักษาความสะอาด 
2. เพื่อส่งเสริมให้นกัเรียนมีลกัษณะนิสัยความสุภาพ 
3. เพื่อส่งเสริมให้นกัเรียนมีจิตท่ีสงบ มีสมาธิในการปฏิบติักิจกรรมต่าง ๆ ได ้
4. เพื่อส่งเสริมให้นกัเรียนมีลกัษณะนิสัยความสุจริต 
5. เพื่อส่งเสริมให้นกัเรียนมีจิตอาสาในการช่วยเหลือผูอ่ื้นดว้ยความเตม็ใจ ไม่หวงัส่ิงตอบแทน 
6. เพื่อส่งเสริมให้นกัเรียนนอ้มน าหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงน าไปใชใ้นชีวิตประจ าวนั 
 

ขอบเขต  
เป้าหมายในการด าเนินงานคร้ังน้ี ประกอบดว้ย 
เป้ำหมำยเชิงปริมำณ 
นกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1/3  จ านวน  9 คน 

 เป้ำหมำยเชิงคุณภำพ 
1. นกัเรียนบกพร่องทางสติปัญญา ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1/3 มีพฒันาการดา้นการดูแลรักษา

ความสะอาดของตวัเอง 
2.นกัเรียนบกพร่องทางสติปัญญา ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1/3 มีลกัษณะนิสัยการแต่งกายถูก

ระเบียบ การพูดจาไพเราะ เดินแถวเป็นระเบียบ 
3. นกัเรียนบกพร่องทางสติปัญญา ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1/3 จิตท่ีสงบ มีสมาธิในการปฏิบติั

กิจกรรมต่าง ๆ ได ้
4. นกัเรียนบกพร่องทางสติปัญญา ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1/3 ลกัษณะนิสัยความสุจริต เช่น การ

เขา้เรียนตรงเวลา ไม่ขโมยของเพื่อนหรือของโรงเรียนในห้องเรียน 
5. นกัเรียนบกพร่องทางสติปัญญา ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1/3 มีจิตอาสาในการช่วยเหลือผูอ่ื้นดว้ย

ความเตม็ใจ ไม่หวงัส่ิงตอบแทน 
6.นกัเรียนบกพร่องทางสติปัญญา ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1/3 นอ้มน าหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงน าไปใชใ้นชีวิตประจ าวนั 
7. ผูเ้ก่ียวขอ้งมีความพึงพอใจในการด าเนินกิจกรรม 
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ระยะเวลำกำรด ำเนินกำร  
ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2562  
 

สถำนท่ีด ำเนินกำร  
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ าเภอภูเพียง จงัหวดัน่าน  
  

ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จของโครงกำร  
1. ร้อยละนกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1/3 ท่ีเขา้ร่วมกิจกรรม

ตามโครงการร้อยละ 80 ขึ้นไป  
2. ร้อยละของนกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1/3 ท่ีเขา้ร่วมกิจกรรมตามโครงการมีผลการประเมิน

พฤติกรรมคุณธรรม ดา้นความสะอาด ความสุภาพ ความสงบ ความสุจริต จิตอาสา และความพอเพียง ร้อย
ละ 80 ขึ้นไป  

3. ผูเ้ก่ียวขอ้งมีความพึงพอใจในการด าเนินโครงการ ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 80 
 

ประโยชน์ท่ีคำดว่ำจะได้รับ  
1. นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1/3 มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึงประสงค ์ 
2. โครงการห้องเรียนคุณธรรมชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1/3 สนบัสนุนงานคุณธรรมของโรงเรียน ตาม

โครงการโรงเรียนคุณธรรม ใหส้ามารถขบัเคล่ือนไปไดต้ามแผนงานท่ีก าหนด  
3. ครูประจ าชั้นไดแ้นวทางในการด าเนินกิจกรรมส่งเสริมและพฒันาคุณธรรมนกัเรียนในหอ้งเรียน

และสามารถน าองคค์วามรู้ และแนวทางเพื่อจดักิจกรรมดงักล่าวในหอ้งเรียนอ่ืน ๆ ได ้
4. น าผลท่ีไดจ้ากการด าเนินโครงการน้ี  ไปพฒันาเป็นแนวทางในการด าเนินกิจกรรมส่งเสริมและ

พฒันาคุณภาพนกัเรียนในดา้นต่าง ๆ 
 



บทที ่2 
เอกสาร ความรู้ ที่เกีย่วข้อง 

 
การด าเนินโครงการหอ้งเรียนคุณธรรมชั้น มธัยมศึกษาปีท่ี 1/3 ในคร้ังน้ี ผูด้  าเนินโครงการไดศึ้กษา

เอกสาร ความรู้ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินโครงการหอ้งเรียนคุณธรรมชั้น มธัยมศึกษาปีท่ี 1/3 ดงัน้ี 
 1. แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัโครงการและการประเมินโครงการ 

2. โครงการโรงเรียนคุณธรรม ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 3. แนวทางการจดัการศึกษาของโรงเรียนน่านปัญญานุกูล จงัหวดัน่าน 
 4. โครงการคุณธรรมโรงเรียนน่านปัญญานุกูล จงัหวดัน่าน 
 5. หลกัคุณธรรมท่ีเก่ียวขอ้ง 
 

แนวคิดและทฤษฎีที่เกีย่วข้องกบัโครงการและการประเมินโครงการ 
ความหมายของการประเมินโครงการ 
ไดมี้ผูใ้หค้วามหมายของประเมินโครงการไวห้ลายท่าน ดงัน้ี 
Davis (1974) ใหค้วามหมายของการประเมินโครงการวา่ หมายถึง การตรวจสอบวตัถุประสงคข์อง

โครงการวา่เป็นไปตามเป้าหมายท่ีก าหนดไวห้รือไม่ และบรรลุถึงเป้าหมายนั้นดว้ยดีมากนอ้ยเพียงใด 
Katz (1978) ใหค้วามหมายของการประเมินโครงการวา่เป็นกระบวนการในการพิจารณาวิเคราะห์

ถึงคุณลกัษณะและคุณภาพของโครงการ 
Rutman (1982) ใหค้วามหมายของการประเมินโครงการว่า หมายถึง การใชก้ระบวนการทาง

วิทยาศาสตร์ หรือวิธีการวิจยัเพื่อหาขอ้มูลท่ีเป็นจริงและมีความเช่ือถือไดข้องโครงการแลว้พิจารณาตดัสินวา่
โครงการนั้นบรรลุถึงวตัถุประสงคห์รือไม่ และดว้ยคุณภาพของความส าเร็จนั้นเป็นเช่นใด 

Rossi & Freeman (1982) ให้ความหมายของการประเมินโครงการวา่หมายถึง แบบแผนในการ
ก ากบัควบคุมการด าเนินการและการประเมินคุณค่าประโยชน์ของโครงการ 

Suchman (1990) ใหค้วามหมายของการประเมินโครงการวา่หมายถึงการใชก้ระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์หรือใชเ้ทคนิคการวิจยัทางสังคมศาสตร์ เพื่อหาขอ้มูลท่ีเป็นจริงและเช่ือถือไดเ้ก่ียวกบัโครงการ 
เพื่อการตดัสินใจวา่โครงการดงักล่าวดีหรือไม่ดีอยา่งไร หรือเป็นการคน้หาวา่ผลของกิจกรรมท่ีวางไวใ้น
โครงการ ประสบความส าเร็จตามวตัถุประสงค ์หรือความมุ่งหมายของโครงการหรือไม่ 

Stufflebeam (1990) ใหค้วามหมายของการประเมินโครงการวา่ หมายถึง กระบวนการบรรยาย เก็บ
รวบรวมขอ้มูลกบัเป้าหมาย การวางแผน การด าเนินการและผลกระทบ เพื่อน าไปเป็นแนวทางการตดัสินใจ 
เพื่อสร้างความน่าเช่ือถือ และเพื่อส่งเสริมให้เกิดความเขา้ใจในสถานการณ์ของโครงการ 
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ประเภทของการประเมินโครงการ 
นกัวิชาการหลายท่านไดแ้บ่งประเภทของการประเมินโครงการท่ีส าคญัดงัน้ี 
กฤษดา กรุดทอง (2541) จ าแนกการประเมินโครงการออกเป็น 3 ประเภท คือ 
1. การประเมินก่อนโครงการ (pre evaluation) 

1.1 การประเมินความจ าเป็น (need assessment) 
1.2 การศึกษาความเป็นไปได ้(feasibility study) 

2. การประเมินระหวา่งโครงการ (on-going evaluation) 
2.1 การติดตามโครงการ (project monitoring) 
2.2 การประเมินผลงาน (performance evaluation) 
2.3 การประเมินการปฏิบติังานตามโครงการ (implement evaluation) 

3. การประเมินหลงัโครงการ (ex-post evaluation) 
3.1 การประเมินผลระยะสั้น (intermediate evaluation) 
3.2 การประเมินผลกระทบ (impact evaluation) 
3.3 การประเมินผลตอบแทน (cost-benefit/ cost effective evaluation) 

สมหวงั พิธิยานุวฒัน์ และคณะ (2544) ไดแ้บ่งประเภทของการประเมินโครงการ ดงัน้ี 
1. แบ่งตามจุดมุ่งหมายของการประเมิน แบ่งออกเป็น 2 ประเภท 

1.1 การประเมินเพื่อปรับปรุงพฒันา เรียกวา่ การประเมินเพื่อความกา้วหนา้ 
(formative evaluation) เป็นการประเมินขณะโครงการหรือกิจกรรมนั้นก าลงัด าเนินการอยู ่ซ่ึงสามารถน า ผล
ประเมินไปปรับปรุงการด าเนินงานใหดี้ขึ้นอยา่งทนัถ่วงที 

1.2 การประเมินเพื่อการตดัสินผล (summative evaluation) เป็นการประเมินเพื่อ 
บ่งช้ีระดบัผลสัมฤทธ์ิของผลงานหรือโครงการ เป็นการประเมินหลงัส้ินสุดโครงการแลว้ 

2. แบ่งตามหลกัยดึในการประเมิน แบ่งเป็น 2 ประเภท 
2.1 การประเมินท่ียดึเป้าหมายของโครงการหรืองานเป็นเกณฑ ์ซ่ึงเรียกวา่ goal 

based evaluation การประเมินตามแนวน้ีน า ผลการวดัมาเปรียบเทียบกบัเป้าหมายเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
ของโครงการ 

2.2 การประเมินท่ีเป็นอิสระจากเป้าหมายของโครงการ (goal-free evaluation) 
การประเมินตามแนวทางน้ีผูป้ระเมินไม่จ าเป็นตอ้งทราบเป้าหมายของโครงการ เป็นการประเมินผลทั้งหมด
ท่ีเกิดขึ้นทั้งผลโดยตรงและผลโดยออ้มของโครงการ ตลอดจนการประเมินผลกระทบทั้งในทางบวกและ
ทางลบของโครงการ 

3. แบ่งตามล าดบัเวลาท่ีประเมิน โดยแบ่งการประเมินออกเป็น 3 ระยะ 
3.1 การประเมินก่อนน าโครงการไปปฏิบติั (intrinsic evaluation) โดยเฉพาะการ 
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วิเคราะห์ความเหมาะสมของแผนงานโครงการก่อนเสนอขออนุมติัใหด้ าเนินการกระบวนการดงักล่าว 
เรียกวา่ การวิเคราะห์โครงการ (project appraisal or analysis) 

3.2 การประเมินขณะด าเนินงานหรือโครงการ (ongoing evaluation) เพื่อพิจารณาความ 
กา้วหนา้ของโครงการ ผลการประเมินในระยะน้ีจะเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงการด าเนินงาน 

3.3 การประเมินเม่ือส้ินสุดโครงการ (pay-off evaluation) เป็นการประเมินผลลพัธ์ 
ท่ีเกิดขึ้นทั้งหมดเม่ือส้ินสุดโครงการ และหลงัส้ินสุดโครงการไประยะหน่ึง กระบวนการประเมินหลงัจาก
โครงการส้ินสุดไประยะหน่ึง เรียกวา่กระบวนการติดตามผล (follow-up study หรือ tracer study) 

จากท่ีกล่าวมาสามารถสรุปประเภทของการประเมินโครงการจ าแนกออกเป็น 4ประเภทดว้ยกนัคือ 
1)การประเมินก่อนด าเนินการ (pre-evaluation) 2)การประเมินขณะก าลงัด าเนินการ (on-going evaluation) 
3)การประเมินเม่ือโครงการแลว้เสร็จ (end-of-project evaluation) และ4)การประเมินหลงเัสร็จส้ินโครงการ 
(post-project evaluation) 
 

รูปแบบในการประเมินโครงการ 
สมหวงั พิธิยานุวฒัน์ และคณะ (2544) กล่าวถึงรูปแบบการประเมินโครงการแนวทางเดียวกนัวา่ 

การประเมินส่ิงใดส่ิงหน่ึงผูป้ระเมินจะตอ้งพิจารณาวา่ จะประเมินไดอ้ยา่งไรจึงจะท าใหผ้ลประเมินถูกตอ้ง
ตามสภาพความเป็นจริง ครอบคลุมและตอบสนองความตอ้งการของผูท่ี้จะใชผ้ลการประเมินซ่ึงจะตอ้ง
ทนัเวลาดว้ยจากการสังเคราะห์รายงานการประเมิน ทั้หลาย ปรากฏประเมิน 3 รูปแบบ คือ 

1. แบบประเมินเชิงส ารวจ แบบประเมินแนวน้ีจะเป็นการส ารวจส่ิงต่าง ๆ ท่ีจะช่วยในการประเมิน 
เช่น การวิเคราะห์ตวัโครงการเพื่อประเมินความสอดคลอ้งระหวา่งจุดมุ่งหมายของโครงการกบักิจกรรมใน
โครงการ การวิเคราะห์เอกสารเป็นวิธีการหลกัท่ีใชใ้นการประเมินตามแนวการส ารวจ จากความคิดเห็นของ
บุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง จุดอ่อนของการใชรู้ปแบบการประเมินเชิงส ารวจก็คือ พยายามเก็บขอ้มูลเชิงความคิดเห็น
ใหมี้การตรวจสอบซ่ึงกนัและกนั และพยายามประเมินจากหลกัฐานหรือเอกสารท่ีมีอยู่เป็นส าคญั 

2. แบบประเมินเชิงทดลอง เป็นการประเมินโดยอาศยัแบบการทดลอง ในการวิจยัแบบทดลองท่ี
นิยมใชก้นัมากเป็นแบบกลุ่มเดียว เพื่อศึกษาผลท่ีเกิดขึ้นโดยเปรียบเทียบผลท่ีไดท้ดลอง การประเมินรูปแบบ
น้ีมีจุดอ่อนค่อนขา้งมาก ซ่ึ งอาจแกไ้ขโดยอาศยัแบบทดลองท่ีมี 2กลุ่ม คือ กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม แต่
ผลท่ีเกิดขึ้นก็ยงัเป็นท่ีน่าสงสัยวา่เปรียบเทียบกนัไดจ้ริงหรือ ซ่ึงตอ้งระมดัระวงัปัญหาท่ีเกิดขึ้นดว้ยการ
ประเมินดว้ยวิธีทดลอง ท าให้ผลการประเมินท่ีไดเ้นน้ผลการทดลองมากเกินไป ซ่ึงผลการประเมินมี
ผลกระทบต่อการปรับปรุงกิจกรรมและด าเนินการต่าง ๆ นอ้ย 

3. แบบประเมินตามรูปแบบการประเมิน นกัประเมินไดพ้ฒันารูปแบบการประเมินขึ้น เพราะ
รูปแบบในการประเมินจะเป็นเคร่ืองช้ีทิศทางวา่การประเมินจะเก่ียวขอ้งกบัอะไรบา้งและในการเลือก
รูปแบบประเมิน จะตอ้งเลือกใหส้อดคลอ้งกบัความจ าเป็นหรือความตอ้งการของผูใ้ชผ้ลประเมิน รูปแบบ
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ส่วนใหญ่มีความคลา้ยคลึงกนั ซ่ึ งประกอบดว้ย ปัจจยั กระบวนการและผลิต เป็นแก่นในการเสนอรูปแบบ 
 

ประโยชน์ของการประเมินโครงการ 
Anderson & Ball (1978) ไดอ้ธิบายบทบาทและประโยชน์ของการประเมินโครงการในดา้นวตัถุ 

ประสงคต์่าง ๆ ไวห้ลายประการคือ 
1. เพื่อช่วยในการตดัสินใจน าโครงการไปใช ้ซ่ึงไดแ้ก่ การประเมินวา่ โครงการท่ีจดัท าขึ้นนั้น มี

ความจ าเป็นมากนอ้ย หรือมีความสมเหตุสมผลหรือไม่ มีความเป็นไปไดห้รือคุม้ค่ากบัเงินทุนค่าใชจ่้ายต่าง 
ๆ เพียงไร โครงการเป็นท่ีตอ้งการส าหรับกลุ่มเป้าหมายหรือจะไดรั้บการสนบัสนุนแค่ไหน รวมทั้งขนาด
และขอบเขตการน าโครงการไปใชก้วา้งหรือแคบ เป็นตน้ ขอ้มูลจากการประเมินเหล่าน้ีจะช่วยในการน ามา
ประมวลสรุปตดัสินใจ ส าหรับผูบ้ริหารหรือแหล่งทุนท่ีจะตดัสินใจอนุมติัการน าโครงการดงักล่าวไป
ด าเนินการใชต้่อไป 

2. เพื่อช่วยในการตดัสินใจเก่ียวกบัการด าเนินโครงการโดยต่อเน่ืองต่อไป หรือการขยายโครงการ
และการรับรองโครงการ ซ่ึงไดแ้ก่ การประเมินภายหลงัจากโครงการไดด้ าเนินการเสร็จส้ินไปแลว้ (ตาม
ระยะเวลาท่ีก าหนดไว)้ เป็นการประเมินเพื่อจะรู้วา่โครงการดงักล่าวยงัมีความจ าเป็นตอ้งจดัใหมี้อยู่อีกต่อไป
หรือไม่ ผลท่ีไดจ้ากการด าเนินโครงการไดรั้บผลตอบแทนคุม้ค่ากบัทุนท่ีสูญเสียไปมากนอ้ยเพียงใด และ
โครงการท่ีด าเนินการไปนั้นก่อใหเ้กิดผลขา้งเคียง (side effects) ทั้งทางบวกและทางลบหรือไม่ 

3. เพื่อช่วยในการตดัสินใจเก่ียวกบัการปรับปรุงโครงการ ซ่ึงเป็นการประเมินเม่ือโครงการไดมี้การ
น าไปด าเนินการใชร้ะยะหน่ึง หรือเป็นการประเมินในช่วงการด าเนินโครงการทั้งน้ีโดยท าการประเมิน 
เพื่อท่ีจะปรับปรุงส่วนต่าง ๆ ของโครงการอนัไดแ้ก่ 

3.1 วตัถุประสงคข์องโครงการ เพื่อท่ีจะรู้วา่วตัถุประสงคข์องโครงการท่ีก าหนดไวน้ั้น เม่ือ 
มีการด าเนินโครงการไปชัว่ขณะหน่ึง มีความเหมาะสมกบักลุ่มเป้าหมายหรือไม่ หรือไดรั้บการยอมรับ
สนบัสนุนร่วมมือจากกลุ่มเป้าหมายในการด าเนินงาน เพื่อใหบ้รรลุถึงวตัถุประสงคม์ากนอ้ยเพียงใด 

3.2 เน้ือหาของโครงการเป็นการพิจารณาวา่ เน้ือหาสาระหรือกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีก าหนดไว ้
ในโครงการมีความครอบคลุมเก่ียวขอ้งกบัวตัถุประสงคข์องโครงการหรือไม่ ล าดบัขั้นตอนของกิจกรรม
เป็นไปตามล าดบัท่ีจะเอ้ือต่อการบรรลุวตัถุประสงคข์องโครงการเพียงไรนอกจากนั้น ยงัพิจารณาอีกวา่ 
เน้ือหาสาระของโครงการดงักล่าวมีความเก่ียวขอ้งสัมพนัธ์กบัภูมิหลงั หรือพื้นเพเดิมของกลุ่มเป้าหมาย
ผูรั้บบริการจากโครงการมากนอ้ยเพียงใด 

3.3 วิธีการด าเนินโครงการ โดยพิจารณาวา่ โครงการท่ีก าลงัด าเนินการอยูน่ั้นมีกลุ่มเป้า  
หมายร่วมโครงการเป็นจ านวนเท่าไร ครบหรือไม่ครบตามท่ีก าหนดไวโ้ครงการมีผูร่้วมงานเพียงพอหรือไม่
เท่าไร โครงการมีการด าเนินงาน หรือด าเนินกิจกรรมเป็นอยา่งไรกลุ่มเป้าหมายผูร่้วมโครงการไดรั้บการ
เสริมแรง หรือการสร้างแรงจูงใจอย่างไรท านองน้ีเป็นตน้ 

3.4 สภาวะแวดลอ้มของโครงการ หมายถึง การพิจารณาเก่ียวกบันโยบายทางการเมือง 
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หรือทางการบริหารของผูบ้ริหารท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินโครงการวา่ ใหก้ารสนบัสนุนการด าเนิน
โครงการหรือไม่อยา่งไร สัมพนัธภาพระหวา่งผูร่้วมงานในโครงการมีลกัษณะเช่นไรขดัแยง้กนัหรือไม่ เป็น
อุปสรรคต่อการท่ีจะด าเนินการต่อไปเพียงใด ทรัพยากรสนบัสนุนอ่ืน ๆ ท่ีจ าเป็นต่อการด าเนินโครงการมี
เพียงพอมากนอ้ยเพียงใด ตลอดกระทัง่การยอมรับหรือให้การสนบัสนุนและการต่อตา้นของสาธารณะท่ีมี
ต่อโครงการเป็นไปในทิศทางใดเหล่าน้ีเป็นตน้ 

4. เพือ่ท่ีจะไดรั้บขอ้เทจ็จริงเก่ียวกบัการใหค้วามสนบัสนุนโครงการจากแหล่งต่าง ๆ ซ่ึงไดแ้ก่การ
พิจารณาความสนบัสนุนโครงการสาธารณชน การเมือง แหล่งเงินทุน รวมทั้งนกัวิชาชีพอ่ืน ๆ โดยตอ้งการรู้
วา่ แหล่งดงักล่าวนั้นมีแหล่งใดบา้งใหก้ารสนบัสนุนโครงการอยา่งแทจ้ริง เม่ือมีการด าเนินโครงการอยูใ่น
ขณะนั้น 

5. เพือ่ท่ีจะไดรั้บขอ้เทจ็จริงเก่ียวกบัการขดัขวางต่อตา้นโครงการจากแหล่งต่าง ๆ ในทางตรงกนั
ขา้มกบัวตัถุประสงคข์องการประเมินโครงการในขอ้ท่ีส่ี นอกจากเราจะตอ้งการรู้ถึงแหล่งท่ีใหก้าร
สนบัสนุนโครงการแลว้ ในการด าเนินโครงการใด ๆ ก็ตาม บางครั้งโครงการดงักล่าวนั้นกจ็ะไดรั้บการ
ขดัขวางต่อตา้น ท าใหก้ารด าเนินโครงการไม่อาจเป็นไปไดโ้ดยสะดวกและวตัถุประสงคข์องโครงการท่ี
ก าหนดไวอ้าจจะไม่ไดรั้บการตอบสนอง ดงันั้น การรวบรวมขอ้มูลจากแหล่งต่าง ๆ เพื่อพิจารณาวา่แหล่ง
ใดบา้งท่ีขดัขวางโครงการจึงเป็นส่ิงจ าเป็น ทั้งน้ีเพื่อจะไดห้าทางแกไ้ขปรับปรุงใหด้ าเนินโครงการใหมี้ความ
เป็นไปไดโ้ดยสะดวกต่อไป 

6. เพื่อช่วยใหเ้กิดความเขา้ใจในกระบวนการพื้นฐานต่าง ๆ ซ่ึงหมายถึง การไดรั้บความรู้ความเขา้ใจ
ในพื้นฐานอ่ืนท่ีนอกเหนือจากความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัโครงการท่ีท าการประเมินแต่ทวา่มีผลต่อโครงการ 
ไดแ้ก่ พื้นฐานดา้นการศึกษา ดา้นจิตวิทยา ดา้นสังคมวิทยา และดา้นเศรษฐกิจ เป็นตน้ 
 

การประเมินโดยรูปแบบจ าลองซิป (CIPP Model) 
ศิริชยั กาญจนวาสี (2536) กล่าววา่ รูปแบบจ าลองซิป (CIPP Model) วา่เป็นรูปแบบท่ีการประเมิน

ส าหรับการประเมินบริบท ปัจจยัเบ้ืองตน้ กระบวนการ และผลผลิตเพื่อช่วยผูบ้ริหารในการตดัสินใจ
เก่ียวกบัการเลือกเป้าหมาย จุดมุ่งหมายของโครงการ การด าเนินงาน การก าหนดยทุธวิธี แผนงานและการ
ด าเนินงาน การปรับเปล่ียนกลยทุธวิธี แผนงานการด าเนินงานใหเ้หมาะสม และการตดัสินใจเก่ียวกบัการ
ปรับเปล่ียน คง-ขยาย ยบุ-เลิกโครงการ สตฟัเฟิ ลบีมและคณะไดเ้สนอวา่ นกัประเมินจะตอ้งออกแบบการ
ประเมินใหส้อดคลอ้งกบัสภาพการตดัสินใจของผูบ้ริหาร โดยการระบุประเภท ระดบั และคาดคะเน
สถานการณ์ของการตดัสินใจท่ีจะเกิดขึ้น ก าหนดเกณฑท่ี์ใชใ้นการตดัสินใจแต่ละสถานการณ์และวางแนว
ทางการประเมิน จากนน้จึังเกบร็วบรวมขอ ้มูลท่ีตอง้การ วิเคราะห์ขอ้มูลและรายงานผล 
 จ าเนียร สุขหลาย และคณะ(2540) กล่าววา่ แบบจ าลองซิปป์จะประเมินในเร่ืองต่าง ๆ ดงัน้ีคือ 

1. การประเมินสภาพแวดลอ้ม (context evaluation) ซ่ึงจะช่วยในการตดัสินใจเก่ียวกบัการวางแผน
ในการก าหนดวตัถุประสงค ์(planning decisions) 
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2. การประเมินปัจจยัเับ้ืองตน้ (input evaluation) เป็นการตดัสินใจเก่ียวกบัโครงการสร้างเพื่อ
ก าหนดรูปแบบของโครงการ (structuring decisions) 

3. การประเมินกระบวนโครงการ (process evaluation) เป็นการตดัสินใจดา้นการประยุกตเ์พื่อ
ควบคุมการด าเนินการของโครงการไปปฏิบติั (implementing decisions) 

4. การประเมินผลผลิต (product evaluation) จะช่วยในการตดัสินใจเพื่อตดัสินและดูผลส าเร็จของ
โครงการหรือทบทวนโครงการ (recycling decisions) 

ทิศนา แขมมณี (2546) กล่าววา่ การประเมินตามแบบจ าลองของซิป (CIPP Model) ดงัน้ี context 
evaluation หมายถึง การประเมินผล วตัถุประสงค ์หรือจุดมุ่งหมายต่าง ๆ input evaluation หมายถึง การ
ประเมินผลระบบโครงสร้าง รวมทั้งระบบการจดั การบริหารต่าง ๆ ดว้ย process evaluation หมายถึง การ
ประเมินผลการจดักิจกรรมต่าง ๆ และ product evaluation หมายถึง การประเมินผลท่ีเกิดขึ้นจากการจดั
กิจกรรมนั้น 

โครงการโรงเรียนคุณธรรม ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
ความเป็นมาของโครงการ 
โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. เป็นการด าเนินงานเพื่อสืบสานพระราชปณิธาน เดินตามรอย

เบ้ืองพระยคุลบาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชตามพระราชประสงคข์องสมเด็จ
พระเจา้อยู่หวั รัชกาลท่ี 10 ซ่ึงรัฐมนตรีวา่การกระทรวงศึกษาธิการ ไดม้อบหมายใหรั้ฐมนตรีช่วยวา่การ 
กระทรวงศึกษาธิการ ด าเนินงานตามนโยบายภายใตก้รอบยทุธศาสตร์ชาติเก่ียวกบัเร่ืองคุณธรรม โดยร่วม 
หารือกบัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในฐานะผูรั้บผิดชอบการจดัการศึกษาส าหรับเยาวชน
ส่วนใหญ่ของประเทศ ให้เป็นพลเมืองท่ีมีคุณภาพ อีกทั้งรับผิดชอบในการจดัการศึกษาเพื่อใหเ้ยาวชนทุกคน
มีความรู้ ความสามารถ เป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุข ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ โดยผลการ
หารือสรุปไดว้า่การพฒันาคุณธรรมใหก้บัเยาวชนของชาติจา้เป็นตอ้งด าเนินการ จดัท า “โครงการโรงเรียน
คุณธรรม สพฐ.” เพื่อพฒันาโรงเรียนในระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐานให้นกัเรียน ครู ผูบ้ริหารและบุคลากร
ทางการศึกษาตระหนกัรู้ เขา้ใจ และมีกระบวนการคิด อยา่งมีเหตุผลซึมซบัคุณค่าแห่งคุณธรรมความดีอยา่ง
เป็นธรรมชาติ และสร้างความรู้สึกผิดชอบชัว่ดีรวมทั้งสร้างเครือข่ายชุมชนองคก์รแห่งคุณธรรม โดย
ประสานความร่วมมือจากหน่วยงาน และ องคก์รท่ีท างานดา้นคุณธรรมอยา่งเป็นรูปธรรมท่ีชดัเจน รูปแบบ
ของโรงเรียนคุณธรรมนั้นเป็นเร่ืองท่ีไม่ซบัซอ้นและทา้ไดง้่าย เป็นการลงทุนต ่าแต่ไดก้ าไรมาก และสามารถ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของนกัเรียนไดจ้ริง โดยหลกัการของโรงเรียน คุณธรรมสามารถน าไปใชไ้ดก้บั
โรงเรียนในทุกศาสนา ไม่ผกูขาดกบัศาสนาใดศาสนาหน่ึง เปรียบเสมือนเป็นคุณธรรมสากล ท่ีจะช่วยให้
พฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงคใ์นโรงเรียน "ลดลง" และ ส่งเสริมใหเ้กิดพฤติกรรมท่ีพึงประสงค ์"เพิ่มขึ้น" ซ่ึง
นบัเป็นการพฒันาเยาวชน ผูป้กครอง และชุมชน ไดอ้ยา่งย ัง่ยนื  
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ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการโรงเรียนคุณธรรมสพฐ. 
1. จ านวนนกัเรียนท่ีไดรั้บการพฒันาใหมี้พฤติกรรมท่ีพึงประสงคใ์นโรงเรียนเพิ่มขึ้น 
2. จ านวนผูบ้ริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาท่ีไดรั้บการพฒันาใหมี้พฤติกรรม ท่ีพึงประสงค์

ในโรงเรียนเพิ่มขึ้น 
3. จ านวนผูบ้ริหาร ครู และนกัเรียน ท่ีไดรั้บการปลูกฝังคุณธรรม 5 ประการ คือ ความพอเพียง 

ความกตญัญู ความซ่ือสัตยสุ์จริต ความรับผิดชอบ อุดมการณ์คุณธรรม 
 

วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อใหผู้บ้ริหาร ครู และนกัเรียน ตระหนกัรู้ เขา้ใจ และมีกระบวนการคิด อยา่งมีเหตุผล ซึมซบั

คุณค่าแห่งคุณธรรมความดีอยา่งเป็นธรรมชาติสร้างความรู้สึกผิดชอบชัว่ดีและภูมิใจในการท าความดี 
2. เพื่อใหผู้บ้ริหาร ครู และนกัเรียนสร้างเครือข่ายชุมชนองคก์รแห่งคุณธรรม โดยขอความร่วมมือ

จากหน่วยงาน และองคก์รท่ีท างานดา้นคุณธรรมอยา่งเป็นรูปธรรมชดัเจน และมีความต่อเน่ือง 
 
เป้าหมายของโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 
เป้าหมายเชิงปริมาณ 

โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ไดก้ าหนดเป้าหมายของการด าเนินงาน โดยมีตวัช้ีวดั 
ผลสัมฤทธ์ิในปีการศึกษา 2560 ท่ีก าหนดใหส้ านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา จ านวน 225 เขต และ โรงเรียน 
ในสังกดั สพฐ. จ านวน 10,000 แห่ง เขา้ร่วมโครงการ และขยายผลการด าเนินงาน ใหมี้ความครอบคลุม 
โรงเรียนอยา่งนอ้ย 30,000 แห่ง ในปีการศึกษา 2561 

เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
ผูบ้ริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนกัเรียนทุกคนมีความตระหนกัรู้เขา้ใจ และคิด 

อยา่ง มีเหตุผล ซึมซบัคุณค่าแห่งคุณธรรมความดีอยา่งเป็นธรรมชาติ สร้างความรู้สึก ผิดชอบชัว่ดี ภูมิใจใน 
การท าความดีและร่วมกนัสร้างเครือข่ายชุมชนองคก์รแห่งคุณธรรม ดว้ยการขอความร่วมมือจากหน่วยงาน 
และองคก์รท่ีท างานดา้นคุณธรรมอยา่งเป็นรูปธรรมชดัเจน ต่อเน่ือง และยัง่ยนื 
 

กรอบแนวคิดโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 
โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. เป็นการด าเนินงานเพื่อสืบสานพระราชปณิธาน เดินตามรอย

เบ้ืองพระยคุลบาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลท่ี 9 ตามพระราชประสงค์
ของสมเด็จพระเจา้อยูห่วัมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลท่ี 10 โดยโรงเรียนแต่ละแห่งตอ้ง 
วิเคราะห์คุณธรรมอตัลกัษณ์ของตนเอง เพื่อใชเ้ป็นแนวทาง ในการพฒันาคุณธรรม จริยธรรมในโรงเรียน 
รวมไปถึงการพฒันาผูบ้ริหาร ครู และนกัเรียนตาม กรอบแนวคิดโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ดงัน้ี 

1. พอเพียงด ารงชีวิตพอเพียงตามพระราชด ารัสค าสอน ดว้ยความมุ่งมัน่ ตั้งใจ สร้างสรรค ์ตั้งแต่ 
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ระดบัปัจเจกบุคคล ครอบครัว จนถึงระดบัชาติดว้ยความรวดเร็ว รอบคอบ 
2. กตญัญูด ารงตนเรียบง่าย ไม่หลงลืมตวัเม่ือเกิดความส าเร็จ ความดีงาม ตอ้งยกยอ่งเชิดชูบุพการี 

ครู อาจารย ์และทุกคนท่ีมีส่วนร่วม 
3.ซ่ือสัตยสุ์จริต ป้องกนัไม่ใหเ้กิดการทุจริตคอร์รัปชนัในทุกระดบั โดยการปลูกฝัง ค่านิยมวา่การ 

ทุจริตคอร์รัปชนั คือความย่อยยบัอบัปาง และ ความน่าอบัอาย 
4. ความรับผิดชอบ โรงเรียนคุณธรรม ผูบ้ริหาร ครู อาจารย ์ฯลฯ มีภาระหนา้ท่ีอนัส าคญัตอ้งช่วย 

กนัพร ่า สอน เพื่อให ้ลูกหลาน เยาวชน กา้วทนัต่อยคุโลกาภิวตัน์ ยดึมัน่ความซ่ือสัตย ์สุจริต มีความรอบรู้ 
อดทน เสียสละ มีความเพียรดว้ยปัญญา และความรอบคอบ 

5. อุดมการณ์คุณธรรม ร่วมกนัเสริมสร้างหลกัการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี และปลูกฝัง ความคิด 
เชิงอุดมการณ์ เพื่อใหเ้กิดโรงเรียนคุณธรรมอยา่งกวา้งขวาง และทัว่ถึง อนัเป็นความยัง่ยนืแห่งความร่มเยน็ 
และมัน่คง ของระบบการศึกษาของชาติบา้นเมืองสืบไปในอนาคต 

ตัวชี้วัดโรงเรียนคุณธรรม 
1. มีอุดมการณ์คุณธรรมในการพฒันาในโรงเรียนคุณธรรม 
2. มีกลไกและเคร่ืองมือในการปฏิบติัคุณธรรมจริยธรรมร่วมกนัทั้งโรงเรียน 
3. มีพฤติกรรมท่ีพึงประสงคด์า้นความพอเพียง ความกตญัญู และความซ่ือสัตยสุ์จริต ในโรงเรียน

เพิ่มขึ้น 
4. พฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงคล์ดนอ้ยลง 
5. มีกระบวนการมีส่วนร่วม และสร้างความรับผิดชอบจากผูเ้ก่ียวขอ้งในโรงเรียน 
6. มีองคค์วามรู้ นวตักรรมดา้นคุณธรรมฯ และบูรณาการไวใ้นชั้นเรียน 
7. เป็นแหล่งเรียนรู้ดา้นคุณธรรมฯ 
 

แนวทางการจัดการศึกษาของโรงเรียนน่านปัญญานุกูล จังหวัดน่าน 
1.วิสัยทศัน์ 
 “โรงเรียนน่านปัญญานุกุล เป็นโรงเรียนชั้นน า บนพื้นฐานความเป็นไทย ” 
 นิยามศพัทเ์ฉพาะวิสัยทศัน์ 

1.1โรงเรียนน่านปัญญานุกุล หมายถึง โรงเรียนท่ีจดัการศึกษาส าหรับเด็กท่ีมีความบกพร่อง 
ทางสติปัญญา บกพร่องทางการไดย้นิ และออทิสติก ตั้งแต่ระดบัชั้นอนุบาล 1 ถึงระดบัมธัยมศึกษาปีท่ี 6 
แบบสหศึกษา ประเภทอยูป่ระจ า 

1.2 เป็นโรงเรียนชั้นน า หมายถึง เป็นผูน้ าความเป็นเลิศดา้นอาชีพ กีฬา ศิลปะ และสุขภาพ   
ในระดบัภูมิภาค  เพื่อมุ่งสู่โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดบัเพชร และโรงเรียนรางวลัพระราชทาน 
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 1.3 บนพื้นฐานความเป็นไทย หมายถึง มีคุณลกัษณะตามค่านิยมหลกัของคนไทย 12 
ประการ มีคุณลกัษณะอนัพึงประสงคต์ามหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน และด ารงชีวิตตามหลกัปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

2.เป้าหมาย 
2.1 เด็กพิการทุกคนในเขตพื้นท่ีบริการ ไดรั้บโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานอยา่งทัว่ถึง 

เสมอภาค และมีคุณภาพตามเกณฑม์าตรฐานการศึกษา มีค่านิยมอนัดีงามบนพื้นฐานความเป็นไทยมีทกัษก
กะการประกอบอาชีพสุจริต  มีทกัษะการด ารงชีวิตตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีคุณภาพ
ชีวิตท่ีดี 

2.2 ผูบ้ริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ความสามารถตามเกณฑ ์มาตรฐาน 
วิชาชีพ โรงเรียนมีระบบการบริหารจดัการท่ีมีประสิทธิภาพ มีแหล่งเรียนรู้ ส่ือ เทคโนโลย ีส่ิงอ านวยความ
สะดวก และอาคารสถานท่ี ท่ีเพียงพอและเหมาะสมกบัสภาพของผูเ้รียนโดยการมีส่วนร่วมของเครือข่ายทุก
ภาคส่วน 

2.3 เป็นผูน้ าความเป็นเลิศดา้นอาชีพ กีฬา ศิลปะ และสุขภาพ เพื่อมุ่งสู่โรงเรียนส่งเสริม 
สุขภาพระดบัเพชร และโรงเรียนรางวลัพระราชทาน 

3.เอกลกัษณ์ของโรงเรียน 
 3.1 คุณลกัษณะอนัพึงประสงคข์องผูเ้รียน 
  ผูเ้รียนมีทกัษะงานอาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม 

3.2 ยทุธศาสตร์สถานศึกษา 
3.2.1ส่งเสริม และสนบัสนุนใหค้นพิการในเขตพื้นท่ีบริการใหไ้ดรั้บการศึกษา 

อยา่งทัว่ถึงและเสมอภาค 
3.2.2 พฒันาผูเ้รียนใหมี้คุณภาพตามเกณฑม์าตรฐานการศึกษาและมีค่านิยมอนัดี 

งามบนพื้นฐานความเป็นไทย 
3.2.3 พฒันาคุณภาพการบริหารจดัการศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา แหล่ง 

เรียนรู้ ส่ือเทคโนโลย ีส่ิงอ านวยความสะดวก และอาคารสถานท่ี โดยยดึหลกัธรรมาภิบาล 
3.2.4 ส่งเสริม สนบัสนุน และประสานการมีส่วนร่วมเครือข่ายทุกภาคส่วนในการ 

จดัการศึกษา 
 

3.3 จุดเนน้โรงเรียน 
  “ผูเ้รียนมีทกัษะงานอาชีพ” 

พนัธกิจ 
1. ส่งเสริม และสนบัสนุนใหค้นพิการในเขตพื้นท่ีบริการให้ไดรั้บการศึกษาอยา่งทัว่ถึง 

และเสมอภาค 
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2. พฒันาผูเ้รียนใหมี้คุณภาพตามเกณฑม์าตรฐานการศึกษาและมีค่านิยมอนัดีงามบน 
พื้นฐานความเป็นไทย 

3. พฒันาคุณภาพการบริหารจดัการศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา แหล่งเรียนรู้ ส่ือ    
เทคโนโลย ีส่ิงอ านวยความสะดวก และอาคารสถานท่ี  โดยยดึหลกัธรรมาภิบาล 

4. ส่งเสริม สนบัสนุน และประสานการมีส่วนร่วมเครือข่ายทุกภาคส่วนในการจดัการศึกษา 
เป้าหมาย 
1. เด็กพิการทุกคนในเขตพื้นท่ีบริการ ไดรั้บโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานอยา่งทัว่ถึง 

เสมอภาค และมีคุณภาพตามเกณฑม์าตรฐานการศึกษา มีค่านิยมอนัดีงามบนพื้นฐานความเป็นไทยมีทกัษะ
การประกอบอาชีพสุจริต   มีทกัษะการด ารงชีวิตตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  และมีคุณภาพชีวิต
ท่ีดี 

2. ผูบ้ริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา  มีความรู้ความสามารถตามเกณฑ์มาตรฐาน 
วิชาชีพ  โรงเรียนมีระบบการบริหารจดัการท่ีมีประสิทธิภาพ มีแหล่งเรียนรู้ ส่ือ เทคโนโลย ีส่ิงอ านวยความ
สะดวก และอาคารสถานท่ี ท่ีเพียงพอและเหมาะสมกบัสภาพของผูเ้รียนโดยการมีส่วนร่วมของเครือข่ายทุก
ภาคส่วน  

3. เป็นผูน้ าความเป็นเลิศดา้นอาชีพ กีฬา ศิลปะ และสุขภาพ  เพื่อมุ่งสู่โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดบั
เพชร และโรงเรียนรางวลัพระราชทาน 

กลยทุธ ์
1. ส่งเสริม ใหค้นพิการในเขตพื้นท่ีบริการใหไ้ดรั้บการศึกษาอยา่งทัว่ถึง และเสมอภาค 
มาตรการ 

1.1 พฒันาระบบฐานขอ้มูลเด็กพิการในในเขตพื้นท่ีบริการ  
1.2 พฒันาระบบรับนกัเรียน คน้หา คดักรองและการสร้างเครือข่ายการรับและการส่งต่อ 

นกัเรียน 
2. พฒันาผูเ้รียนใหมี้คุณภาพตามเกณฑม์าตรฐานการศึกษา มีความเป็นเลิศดา้นอาชีพ กีฬา ศิลปะ 

และสุขภาพ และมีค่านิยมอนัดีงามบนพื้นฐานความเป็นไทย 
มาตรการ 
 2.1 พฒันาผูเ้รียนใหมี้คุณภาพตามเกณฑม์าตรฐานการศึกษา และมีค่านิยมอนัดีงามบน

พื้นฐานความเป็นไทย 
 2.2 ส่งเสริมใหน้กัเรียนมีทกัษะงานอาชีพและความเป็นเลิศดา้นอาชีพ 
 2.3 ส่งเสริมสุนทรียภาพดา้นศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ กีฬา นนัทนาการ และความเป็นเลิศ

ดา้น กีฬา ศิลปะ  
 2.4 ส่งเสริมสุขภาพอนามยันกัเรียนและความเป็นเลิศดา้นสุขภาพ 
 2.5 พฒันา และปรับปรุงหลกัสูตรสถานศึกษา กระบวนการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั  
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 2.6 สืบสานโครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ 
3. พฒันาคุณภาพการบริหารจดัการศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา แหล่งเรียนรู้ ส่ือ 

เทคโนโลย ีส่ิงอ านวยความสะดวก และอาคารสถานท่ี โดยยดึหลกัธรรมาภิบาล 
มาตรการ  
 3.1 ส่งเสริมและพฒันา ผูบ้ริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมี้ความรู้ความสามารถ 

ทกัษะ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติังาน และมีคุณภาพตามเกณฑม์าตรฐานวิชาชีพ 
 3.2 พฒันาระบบ การนิเทศ ก ากบัติดตาม ประเมินผล การจดัการศึกษา(การจดัการเรียนรู้ / 

แผนงานโครงการ/งาน) 
3.3 พฒันาระบบงานประกนัคุณภาพภายใน   

 3.4 พฒันาระบบการควบคุมภายในและการบริหารจดัการความเส่ียง  
 3.5 พฒันาระบบงานประชาสัมพนัธ์    
 3.6 พฒันาแหล่งเรียนรู้ เทคโนโลย ีส่ือ ส่ิงอ านวยความสะดวกและใช ้ICT เพื่อการเรียนรู้

และบริหารจดัการ 
4. ส่งเสริมสนบัสนุน และประสานการมีส่วนร่วมเครือข่ายทุกภาคส่วนในการจดัการศึกษา 
มาตรการ  
 4.1 ส่งเสริม สนบัสนุนความร่วมมือคณะกรรมการสถานศึกษา ผูป้กครอง  ชุมชน  องคก์ร  

และสถานประกอบการเขา้มามีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาของสถานศึกษา 
จุดเนน้โรงเรียนน่านปัญญานุกูล 
1. โรงเรียนคุณธรรม 
2. โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 
3. สวนพฤกษศาสตร์ 
4. ระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน 
5. ศูนยก์ารเรียนรู้ตน้แบบ หลกัปรัชญยาเศรษฐกิจพอเพียง 
6. ศูนยบ์่มเพาะสู่ความเป็นเลิศดา้นกีฬา และศิลปะ 
อตัลกัษณ์โรงเรียนน่านปัญญานุกูล 
“ผูเ้รียนมีทกัษะงานาชีพ” 
เอกลกัษณ์โรงเรียนน่านปัญญานุกูล 
“ภูมิทศัน์สะอาด บรรยากาศร่มร่ืน” 
อตัลกัษณ์โรงเรียนคุณธรรม โรงเรียนน่านปัญญานุกูล 
“สะอาด สุภาพ สงบ สุจริต จิตอาสา อยูอ่ยา่งพอเพียง” 
 

โครงการคุณธรรมโรงเรียนน่านปัญญานุกูล จังหวัดน่าน 
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หลกัการและเหตุผล 
การส่งเสริมผูเ้รียน  ดา้นคุณธรรมจริยธรรม คุณลกัษณะอนัพึงประสงคน์ั้นถือเป็นส่ิงจ าเป็นใน

สังคมยคุปัจจุจนั  ควรหามาตรการส่งเสริมให้เกิดการพฒันาอยา่งต่อเน่ืองและยัง่ยนื  และควรสอดแทรก
คุณธรรม จริยธรรม คุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์ ความมีระเบียบวินยัและปลูกจิตส านึกใหแ้ก่ผูเ้รียนทุกคร้ังเม่ือ
มีโอกาส  อีกทั้งทางส านกับริหารงานการศึกษาพิเศษไดก้ าหนดจุดเนน้ดา้นผูเ้รียน  ท่ีส าคญัขอ้หน่ึง  คือ  คน
พิการและผูด้อ้ยโอกาส  ไดรั้บการส่งเสริมและพฒันาคุณธรรม จริยธรรม  ใหมี้คุณลกัษณะอนัพึงประสงค์
บนวิถีความเป็นไทย  ทางโรงเรียนน่านปัญญานุกูล  จงัหวดัน่านเลง็เห็นถึงความส าคญัดงักล่าว  เพื่อให้
สถานศึกษาในสังกดัไดด้ าเนินงานใหส้อดคลอ้งตามจุดเนน้  

ในปีการศึกษา 2561 ทางโรงเรียนไดด้ าเนินการจดัโครงการ/กิจกรรมท่ีส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรม  
และคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคใ์หแ้ก่ผูเ้รียนผลการด าเนินงานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมท่ีพึง
ประสงค ์บรรลุวตัถุประสงคข์องกิจกรรม  เป็นอยา่งดี และจากความคิดเห็นของคณะกรรมการด าเนินงาน
เห็นวา่ควรกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงคบ์นพื้นฐานความเป็นไทย  ต่อไปใน
ปีการศึกษา 2562  เพื่อพฒันาผูเ้รียนให้รู้จกัหนา้ท่ีของตนและฐานะท่ีเป็นพลเมืองของประเทศชาติ  ส่งเสริม
ใหย้ดึมัน่ในระบอบประชาธิปไตย  ช่วยเหลือเก้ือกูลซ่ึงกนัและกนั  ปฏิบติัตามหลกัธรรมค าสอนของ
พระพุทธศาสนาและนึกถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกวา่ส่วนตน และสอดคลอ้งกบัจุดเนน้ดา้นผูเ้รียนท่ีส านกั
บริหารงานการศึกษาพิเศษไดก้ าหนด   

ดงันั้นโรงเรียนน่านปัญญานุกูล ตระหนกัถึงความส าคญัจากท่ีกล่าวขา้งตน้ จึงด าเนินกิจกรรม
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค ์เพื่อส่งเสริมใหน้กัเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและ
ค่านิยมท่ีพึงประสงค ์ต่อเน่ืองในปีการศึกษา 2562 

วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อส่งเสริมให้นกัเรียนมีพฒันาการดา้นอารมณ์  จิตใจ  ควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์ได้ 
2. เพื่อส่งเสริมให้นกัเรียนปฏิบติักิจวตัรประจ าวนั  และ  ปฏิบติัตามกฎ  ระเบียบ  ขอ้ก าหนด  ของ

ครอบครัว โรงเรียน และสังคมได ้
3. เพื่อส่งเสริมให้นกัเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม  เอ้ืออาทรผูอ่ื้น  กตญัญูกตเวทีต่อผูมี้พระคุณ  มี

คุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์
4. เพื่อส่งเสริมให้นกัเรียนมีความภูมิใจในทอ้งถ่ิน  เห็นคุณค่าของความเป็นไทย  มีส่วนร่วมในการ

อนุรักษว์ฒันธรรม  ประเพณีไทย  และภูมิปัญญาไทย 
5. เพื่อส่งเสริมให้นกัเรียนยอมรับและอยูร่่วมกนับนความแตกต่าง  ในดา้นเพศ  วยั  เช้ือชาติ  ศาสนา  

ภาษาวฒันธรรม ประเพณี 
เป้าหมาย 
เป้าหมายเชิงปริมาณ 
1.นกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา  ระดบัการศึกษาปฐมวยั  จ านวน  10  คน 
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2.นกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา  ระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน  จ านวน  290  คน 
3.นกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้นิ  ระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน  จ านวน  26  คน  
 
 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
1.นกัเรียนบกพร่องทางสติปัญญา และ บกพร่องทางการไดย้นิ ระดบัปฐมวยัและระดบัการศึกษาขั้น

พื้นฐาน มีพฒันาการดา้นอารมณ์ จิตใจ ควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์ได ้
2.นกัเรียนบกพร่องทางสติปัญญา และ บกพร่องทางการไดย้นิ ระดบัปฐมวยัและระดบัการศึกษาขั้น

พื้นฐานปฏิบติักิจวตัรประจ าวนั และ ปฏิบติัตามกฎ ระเบียบ ขอ้ก าหนด ของครอบครัว โรงเรียน และสังคม
ได ้

3. นกัเรียนบกพร่องทางสติปัญญา และ บกพร่องทางการไดย้นิ ระดบัปฐมวยัและระดบัการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน มีคุณธรรมจริยธรรม เอ้ืออาทรผูอ่ื้น กตญัญูกตเวทีต่อผูมี้พระคุณ มีคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ 

4. นกัเรียนบกพร่องทางสติปัญญา และ บกพร่องทางการไดย้นิ ระดบัปฐมวยัและระดบัการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน มีความภูมิใจในทอ้งถ่ิน เห็นคุณค่าของความเป็นไทย มีส่วนร่วมในการอนุรักษว์ฒันธรรม 
ประเพณีไทย และภูมิปัญญาไทย 

5. นกัเรียนบกพร่องทางสติปัญญา และ บกพร่องทางการไดย้นิ ระดบัปฐมวยัและระดบัการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ยอมรับและอยู่ร่วมกนับนความแตกต่าง ในดา้นเพศ วยั เช้ือชาติ ศาสนา ภาษาวฒันธรรม 
ประเพณี 

6. ผูเ้ก่ียวขอ้งมีความพึงพอใจในการด าเนินกิจกรรม 

 
หลกัคุณธรรมท่ีเกีย่วข้อง 
การด าเนินโครงการหอ้งเรียนคุณธรรมชั้น มธัยมศึกษาปีท่ี 1/3 คร้ังน้ีนอกจากนกัเรียนไดพ้ฒันา

ศกัยภาพและเสริมสร้างคุณลกัษณะอนัพึ่งประสงคแ์ลว้ ยงัไดพ้ฒันาศกัยภาพดา้นอ่ืน ๆ ไปพร้อมกนัดว้ยซ่ึง
เป็นนยัยะหรือผลท่ีไดจ้ากการกระท าโครงการน้ีโดยออ้ม โดยสามารถน าหลกัธรรมของพระพุทธศาสนามา
เช่ือมโยงในการพฒันาตนเองและถือปฏิบติัในชีวิตประจ าวนั คือหลกัธรรมมรรค 8 ซ่ึงมีดงัน้ี 

1. สัมมาทิฎฐิ (ปัญญาเห็นชอบ) มีความเขา้ใจและทศันคติท่ีกวา้งขึ้นในการเตรียมตวั การพูด การ
ปฏิบติั 

2. สัมมาสังกปัปะ (ด าริชอบ) ด าริ คือ การคิด การไตร่ครอง ซ่ึงในการท่ีโครงการคร้ังน้ีตอ้งอาศยั 
กระบวนการคิด ไตร่ตรองท่ีหลากหลาย คิดในหลายแง่ หลายมุม วา่ควรจะท าโครงการอยา่งไร 

3. สัมมาวาจา (เจรจาชอบ) ตามหลกัคือ การงดเวน้การพูดปด พูดจาเสียดสีผูอ่ื้น แต่ส าหรับใน
โครงการน้ี เจรจาชอบยงัตอ้งรวมไปถึงการพูดท่ีตอ้งผา่นการคิดการไตร่ตรองก่อน  
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4. สัมมากมัมนัตะ (ท าการงานชอบ) หมายถึง การกระท าการอนัไม่ผิดหลกัศีลท่ีงดเวน้จากการ
เบียดเบียนชีวิตอ่ืน ไม่ฆ่าสัตว ์ไม่ลกัทรัพยเ์ป็นตน้ 

5. สัมมาอาชีวะ (เล้ียงชีพชอบ) อนัไดแ้ก่ การประกอบอาชีพท่ีสรุจริต มีคุณธรรม ซ่ึงไดป้ระยกุตใ์ช้
กบัการท าโครงการในคร้ังน้ี คือ เร่ืองของความคิด แต่ละคนนั้นเป็นเร่ืองท่ีส าคญัและไม่ควรลอกเลียนแบบ
กนั คุณธรรมนั้นส าคญัมาก เพราะเร่ืองการขโมยความคิดนั้นมีใหเ้ห็นอยูเ่ป็นประจ า และเป็นเร่ืองร้ายแรงท่ี
ในทางวิชาการนั้นยอมไม่ได ้

6. สัมมาวายามะ (เพียรชอบ) โครงการคร้ังน้ี ตอ้งใชค้วามเพียรพยายามในการท่ีจะท าโครงการให้ 
เสร็จ และในขณะเดียวกนัก็ตอ้งใหบ้รรลุผลและเป้าหมายตามท่ีไดต้ั้งไว ้

7. สัมมาสติ (ระลึกชอบ) การตระหนกัรู้ รู้ตวัวา่ตวัเองก าลงัท าอะไรอยู ่และท าไปเพื่ออะไร เป็นส่ิงท่ี
จ าเป็น เพราะเราตอ้งรู้ตวัเสมอ การหายใจก็เป็นการควบคุมสติซ่ึงน ามาสู่การระลึกชอบน้ีไดเ้ช่นกนั 

8. สัมมาสมาธิ (ตั้งใจมัน่ชอบ) ตามความหมายทางพุทธศาสนา ความตั้งมัน่ชอบนั้นหมายถึง การ
ก าจดักิเลสอยา่งตั้งใจ 

 
 
 
 
 
 
 



บทที ่3 
วธีิด ำเนินกำร 

 
การด าเนินโครงการหอ้งเรียนคุณธรรม ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1/3 มีวตัถุประสงค ์1)เพื่อส่งเสริมให้

นกัเรียนรู้ใส่ใจในการรักษาความสะอาด 2)เพื่อส่งเสริมให้นกัเรียนมีลกัษณะนิสัยความสุภาพ 3)เพื่อส่งเสริม
ใหน้กัเรียนมีจิตท่ีสงบ มีสมาธิในการปฏิบติักิจกรรมต่าง ๆ ได ้4)เพื่อส่งเสริมให้นกัเรียนมีลกัษณะนิสัยความ
สุจริต 5)เพื่อส่งเสริมใหน้กัเรียนมีจิตอาสาในการช่วยเหลือผูอ่ื้นดว้ยความเตม็ใจ ไม่หวงัส่ิงตอบแทน และ6)
เพื่อส่งเสริมให้นกัเรียนนอ้มน าหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงน าไปใชใ้นชีวิตประจ าวนั ส าหรับนกัเรียน
ท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1/3 โรงเรียนน่านปัญญานุกูล จงัหวดัน่าน โดยได้
ด าเนินการรายงานตามขั้นตอนและน าเสนอตามล าดบั ตามหวัขอ้ต่อไปน้ี 

1. จดัท าโครงการหอ้งเรียนคุณธรรมเพื่อขออนุมติัการด าเนินงาน 
2. วางแผนการดาเนินงาน จดัท าปฏิทินในการปฏิบติังาน 
3. ก าหนดเป้าหมายในการด าเนินงาน 
4. เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการด าเนินงาน 
5. การด าเนินงาน 
6. การเก็บรวบรวมขอ้มูล 
7. สถิติท่ีใช ้
 

จัดท ำโครงกำรห้องเรียนคุณธรรมเพ่ือขออนุมัติกำรด ำเนินงำน 
-  ด าเนินการจดัโครงการห้องเรียนคุณธรรมเพื่อขออนุมติัการด าเนินงาน ในภาคเรียน 

ท่ี 2 ปีการศึกษา 2562  
 
วำงแผนกำรด ำเนินงำน จัดท ำปฏิทินในกำรปฏิบัติง ำน 

- ด าเนินการจดัท าปฏิทินในการปฏิบติังานโครงการห้องเรียนคุณธรรม ในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 
2562 

 
ก ำหนดเป้ำหมำยในกำรด ำเนินงำน 

เป้าหมายในการด าเนินงานคร้ังน้ี แบ่งออกเป็น 
1.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ ไดแ้ก่ นกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1/3

โรงเรียนน่านปัญญานุกูล จงัหวดัน่าน ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2562 จ านวน 9 คน 
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1.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ ไดแ้ก่ 
1.2.1 นกัเรียนบกพร่องทางสติปัญญา ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1/3 มีพฒันาการดา้นการ 

ดูแลรักษาความสะอาดของตวัเอง 
1.2.2 นกัเรียนบกพร่องทางสติปัญญา ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1/3 มีลกัษณะนิสัยการแต่ง 

กายถูกระเบียบ การพูดจาไพเราะ เดินแถวเป็นระเบียบ 
1.2.3 นกัเรียนบกพร่องทางสติปัญญา ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1/3 จิตท่ีสงบ มีสมาธิใน 

การปฏิบติักิจกรรมต่าง ๆ ได ้
1.2.4 นกัเรียนบกพร่องทางสติปัญญา ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1/3 ลกัษณะนิสัยความ 

สุจริต เช่น การเขา้เรียนตรงเวลา ไม่ขโมยของเพื่อนหรือของโรงเรียนในห้องเรียน 
1.2.5 นกัเรียนบกพร่องทางสติปัญญา ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1/3 มีจิตอาสาในการ 

ช่วยเหลือผูอ่ื้นดว้ยความเตม็ใจ ไม่หวงัส่ิงตอบแทน 
1.2.6 นกัเรียนบกพร่องทางสติปัญญา ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1/3 นอ้มน าหลกัปรัชญา 

ของเศรษฐกิจพอเพียงน าไปใชใ้นชีวิตประจ าวนั 
1.2.7 ผูเ้ก่ียวขอ้งมีความพึงพอใจในการด าเนินกิจกรรม คะแนนความพึงพอใจเฉล่ียของ 

ผูเ้ขา้ร่วมโครงงาน มากกวา่ ร้อยละ 80 (วดัจากแบบประเมิน) 
 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในกำรด ำเนินงำน 
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการประเมินโครงการห้องเรียนคุณธรรมในคร้ังน้ี ประกอบดว้ย 
1.แบบประเมินพฤติกรรมคุณธรรมของผูเ้รียน 
โดยมีวิธีในการสร้างและหาคุณภาพเคร่ืองมือ แบบประเมินพฤติกรรมนกัเรียนและแบบประเมิน

ความพึงพอใจ ดงัน้ี 
1.1 ศึกษาเอกสารเก่ียวกบัการประเมินโครงการ 
1.2 ศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสร้างแบบประเมินความพึงพอใจ 
1.3 วิเคราะห์เน้ือหาท่ีจะวดั เลือกรูปแบบเคร่ืองมือท่ีใชว้ดั และกาหนดเกณฑก์ารให้ 

คะแนน 
1.4 สร้างแบบประเมินใหส้อดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องโครงการห้องเรียนคุณธรรม 
1.5 แบบประเมินพฤติกรรมคุณธรรมของผูเ้รียน 6 ดา้น ไดแ้ก่ ความสะอาด ความสุภาพ  

ความสงบ ความสุจริต จิตอาสา และความพอเพียง โดยก าหนดเกณฑก์ารประเมินพฤติกรรม เป็น 5 ระดบั 
ดงัน้ี 

ระดบัคุณภาพ 5 หมายถึง ปฏิบติัไดด้ว้ยตนเอง เป็นแบบอยา่งได ้และสามารถแนะน าหรือ 
ชกัชวนใหผู้อ่ื้นปฏิบติั / มากท่ีสุด 

ระดบัคุณภาพ 4 หมายถึง ปฏิบติัไดด้ว้ยตนเองโดยไม่มีผูแ้นะน าหรือช่วยเหลือ / มาก 
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ระดบัคุณภาพ 3 หมายถึง ปฏิบติัไดโ้ดยมีผูใ้ห้ค  าแนะน าเป็นบางคร้ัง/ ปานกลาง 
ระดบัคุณภาพ 2 หมายถึง ปฏิบติัไดโ้ดยมีผูใ้หค้  าแนะน าหรือช่วยเหลือเป็นส่วนใหญ่ / นอ้ย 
ระดบัคุณภาพ 1 หมายถึง ปฏิบติัไดโ้ดยมีผูใ้หค้  าแนะน าหรือช่วยเหลือในการปฏิบติัทุกคร้ัง  

/ นอ้ยท่ีสุด 
แบบประเมินฉบบัน้ี ใชส้ าหรับเก็บรวบรวมขอ้มูลพฤติกรรมคุณธรรมของนกัเรียนท่ีมีต่อการ

ส่งเสริมและพฒันานกัเรียนใหมี้คุณธรรม 6 ดา้น ไดแ้ก่ ความสะอาด ความสุภาพ ความสงบ ความสุจริต จิต
อาสา และความพอเพียง 

2.แบบสอบถามความพึงพอใจของผูท่ี้เก่ียวขอ้งโดยมีวิธีในการสร้างและหาคุณภาพเคร่ืองมือ แบบ
ประเมินพฤติกรรมนกัเรียนและแบบประเมินความพึงพอใจ ดงัน้ี 

2.1 ศึกษาเอกสารเก่ียวกบัการประเมินโครงการ 
2.2 ศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสร้างแบบประเมินความพึงพอใจ 
2.3 วิเคราะห์เน้ือหาท่ีจะวดั เลือกรูปแบบเคร่ืองมือท่ีใชว้ดั และก าหนดเกณฑก์ารให้ 

คะแนน 
2.4 สร้างแบบประเมินใหส้อดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องโครงการห้องเรียนคุณธรรม 
 
2.5 แบบสอบถามความพึงพอใจของผูท่ี้เก่ียวขอ้ง ท่ีมีต่อโครงการห้องเรียนคุณธรรม ชั้น 

มธัยมศึกษาปีท่ี 1/3 โรงเรียนน่านปัญญานุกูล จงัหวดัน่าน ไดแ้ก่ การส่งเสริม พฒันานกัเรียนใหมี้คุณธรรม 6 
ดา้น ไดแ้ก่ ความสะอาด ความสุภาพ ความสงบ ความสุจริต จิตอาสา และความพอเพียง โดยก าหนดเกณฑ์
ระดบัความพึงพอใจ 5 ตวัเลือก ไดแ้ก่ พึงพอใจมากท่ีสุด พึงพอใจมาก พึงพอใจปานกลาง พึงพอใจนอ้ย พึง
พอใจนอ้ยท่ีสุด 

ระดบั 5 หมายถึง มีความพึงพอใจมากท่ีสุด 
ระดบั 4 หมายถึง มีความพึงพอใจมาก 
ระดบั 3 หมายถึง มีความพึงพอใจปานกลาง 
ระดบั 2 หมายถึง มีความพึงพอใจนอ้ย 
ระดบั 1 หมายถึง มีความพึงพอใจนอ้ยท่ีสุด 

แบบสอบถามฉบบัน้ี ใชส้ าหรับเก็บรวบรวมขอ้มูลความพึงพอใจของผูท่ี้เก่ียวขอ้ง ท่ีมีต่อการ
ส่งเสริมและพฒันานกัเรียนใหมี้คุณธรรม 6 ดา้น ไดแ้ก่ ความสะอาด ความสุภาพ ความสงบ ความสุจริต จิต
อาสา และความพอเพียง 
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กำรด ำเนินงำน 
การด านินงานโครงการหอ้งเรียนคุณธรรม ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1/3 ด าเนินงานดงัน้ี 
1.ขั้นวำงแผนกำรด ำเนินงำน   
1.1 ด าเนินการจดัท าโครงการเสนอต่อผูบ้ริการโรงเรียน  
1.2 ศึกษาแนวทางการด าเนินงาน ก าหนดเป้าหมาย  
1.3 ก าหนดกิจกรรมยอ่ยท่ีตอ้งด าเนินการ  
1.4 ก าหนดระยะเวลาการด าเนินงาน  
1.5 ก าหนดผูรั้บผิดชอบด าเนินการและงบประมาณท่ีจะใช้ 
2.ขั้นด ำเนินกำรตำมแผน ดงัน้ี 
2.1 กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมอตัลกัษณ์ของโรงเรียน ดา้นความสงบ ประกอบดว้ย 

-  ดอกไมบ้านบนลานใจ กิจกรรมกลางแจง้นอกห้องเรียนก่อนเขา้หอ้งเรียนภาคเชา้   
-  เทียนน าทางแห่งปัญญา กิจกรรมวงกลมในห้องเรียนยามเชา้ก่อนเรียน 
-  สมาธิยามเชา้ กิจกรรมวงกลมในหอ้งเรียนยามเชา้ก่อนเรียน  
-  ธรรมะยามบ่าย ฟังธรรมและนัง่สมาธิก่อนเรียนภาคบ่ายหนา้หอ้งเรียน 
-  ธรรมสุดสัปดาห์ กิจกรรมสวดมนตย์าว นัง่สมาธิ และฟังธรรมในห้องเรียน คาบเรียน

สุดทา้ยของวนัศุกร์ 
2.2 กิจรรมส่งเสริมคุณธรรมอตัลกัษณ์ของโรงเรียน ดา้นความสะอาด ประกอบดว้ย 

-  กิจกรรมแปรงฟันหลงัรับประทานอาหารเชา้ – บ่าย 
-  กิจกรรมคดักรอง ตรวจสุขภาพปาก เลบ็ เส้ือผา้เคร่ืองแต่งกาย และร่างกาย ก่อนเขา้ 

หอ้งเรียน 
-   กิจกรรม 5 ส. ตวัเราเชา้วนัจนัทร์ 

2.3 กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมอตัลกัษณ์ของโรงเรียน ดา้นความสุภาพ ประกอบดว้ย 
-  กิจกรรมยิม้ไหวท้กัทาย นกัเรียนไหวค้รู นอ้งไหวพ้ี่ 
-  กิจกรรมแถวดีมีระเบียบ เดินแถวเม่ือเดินออกจากหอ้งเรียน และการเขา้แถวเพื่อท า 

กิจกรรมต่างๆ 
2.4 กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมอตัลกัษณ์ของโรงเรียน ดา้นความสุจริต ประกอบดว้ย 

-  จดัท าสมุดบนัทึกความดีประจ าวนั 
-  จดัท าบนัทึกขอ้ตกลงในการประพฤติตนดา้นความสุจริต 
-  อบรมความสุจริตในคาบโฮมรูม และสอดแทรกในกิจกรรมการเรียนการสอน 

2.5 กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมอตัลกัษณ์ของโรงเรียน ดา้นจิตอาสา ประกอบดว้ย 
-  กิจกรรมจิตอาสาพฒันาส่ิงแวดลอ้มการปลูกตน้ไมป้ระจ าตวั 
-  กิจกรรมจิตอาสาพฒันาโรงเรียนเก็บขยะ คดัแยกขยะ 
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2.6 กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมอตัลกัษณ์ของโรงเรียน ดา้นความพอเพียง ประกอบดว้ย 
-  กิจกรรมออมเงินกบัธนาคารโรงเรียน 
-  กิจกรรมปลูกพืชผกัเพื่อมีรายไดร้ะหวา่งเรียน ม.1/3 
-  กิจกรรมขยะรีไชเคิล การคดัแยกและส่งขายธนาคารขยะของโรงเรียน 

3. ขั้นติดตำม/ตรวจสอบกำรด ำเนินงำน 
การติดตามและประเมินผลการด าเนินกิจกรรม โดยจดัท าแบบประเมินพฤติกรรมคุณธรรมของ

ผูเ้รียน 6 ดา้น ไดแ้ก่ ความสะอาด ความสุภาพ ความสงบ ความสุจริต จิตอาสา และความพอเพียง ด าเนินการ
ประเมินผลโดยครูประจ าชั้น ร่วมกบัหวัหนา้ระดบัมธัยมศึกษา การสอบถามความพึงพอใจผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 
ประกอบดว้ย ครู บุคลากร และการรายงานผลการด าเนินงานต่อหวัหนา้ระดบัมธัยมศึกษา ฝ่ายบริหาร รับฟัง
ขอ้เสนอแนะ และน ามาปรับปรุง แกไ้ขพฒันาต่อไป 

4. ข้ันสรุปและรำยงำนผล 
ผูร้ายงานรวบรวมขอ้มูลจากแบบประเมิน ขอ้เสนอแนะ ผลการดาเนินงานไปใชใ้นการปรับปรุง

แกไ้ขโครงการห้องเรียนคุณธรรมในคร้ังต่อไป และสรุปผลการดาเนินงาน  
 
กำรเกบ็รวบรวมข้อมูล 

ผูร้ายงานไดด้ าเนินการเก็บขอ้มูลจากการจดักิจกรรมโครงการหอ้งเรียนคุณธรรม ชั้นมธัยมศึกษาปี
ท่ี 1/3 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2562 จ านวน 9 คน ซ่ึงเป็นกลุ่มเป้าหมาย ดงัน้ี 

- ด าเนินการตามแผนการด าเนินงาน โครงการหอ้งเรียนคุณธรรม ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1/3 และเก็บ
ขอ้มูล จากการร่วมกิจกรรมและการประเมินพฤติกรรมนกัเรียน 

-  เก็บขอ้มูลจากการตอบแบบสอบถาม โดย นกัเรียน ครู บุคลากรโรงเรียน ตอบแบบสอบถามความ
พึงพอใจท่ีมีต่อโครงการห้องเรียนคุณธรรม ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1/3 โรงเรียนน่านปัญญานุกูล จงัหวดัน่าน 
 
สถิติท่ีใช้ 

สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่าเฉล่ีย ค่าร้อยละ 



บทที ่4 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 
การด าเนินโครงการหอ้งเรียนคุณธรรม ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1/3 ในคร้ังน้ีผูด้  าเนินโครงการขอ

น าเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้มูลแบ่งออกเป็น 3 ตอนดงัน้ี 
1. การวิเคราะห์ขอ้มูลพฤติกรรมคุณธรรมของผูเ้รียน 6 ดา้น ไดแ้ก่ ความสะอาด ความสุภาพ ความ

สงบ ความสุจริต จิตอาสา และความพอเพียง 
 2. การวิเคราะห์ความพึงพอใจโครงการห้องเรียนคุณธรรม ชั้น ม.1/3 

3. ผลการด าเนินงานตามเป้าหมายโครงการห้องเรียนคุณธรรม ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1/3 
 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

ตอนท่ี 1 การวิเคราะห์ขอ้มูลพฤติกรรมคุณธรรมของผูเ้รียน 6 ดา้น ไดแ้ก่ ความสะอาด ความสุภาพ 
ความสงบ ความสุจริต จิตอาสา และความพอเพียง 

ตารางท่ี 1 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลพฤติกรรมคุณธรรมของผูเ้รียน 6 ดา้น ไดแ้ก่ ความสะอาด ความ
สุภาพ ความสงบ ความสุจริต จิตอาสา และความพอเพียง 
พฤติกรรมคุณธรรมของผูเ้รียน N X  

ดา้นความสุภาพ 9 3.73 
ดา้นความสงบ 9 3.54 
ดา้นความสะอาด 9 3.32 
ดา้นความสุจริต 9 3.79 
ดา้นการมีจิตอาสา 9 3.56 
ดา้นความพอเพียง 9 3.14 

รวมเฉล่ีย 9 3.52 
 
จากตารางท่ี 1 พบวา่ นกัเรียนมีพฤติกรรมดา้นคุณธรรมและจริยธรรม 6 ดา้นโดยรวมอยู่ในระดบั 3 

ขึ้นไปทุกดา้น เรียงล าดบัคะแนนเฉล่ียจากมากไปหานอ้ย 3 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ ดา้นความสุจริต ดา้นความ
สุภาพ และดา้นการมีจิตอาสา 
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ตารางท่ี 2 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลพฤติกรรมคุณธรรมของผูเ้รียนดา้นความสุภาพ 

ประเด็นการพิจารณา N X  
แต่งกายถูกตอ้งตามระเบียบของโรงเรียน/เหมาะสมตามกาลเทศะ 9 3.44 
เขา้แถวทุกวนัตามระเบียบของโรงเรียน 9 4.11 
ทิ้งขยะในท่ีท่ีจดัเตรียมไว ้ 9 4.00 
ท างานอยา่งมีระบบ ระเบียบ ละเอียด รอบคอบ 9 3.89 
รู้จกัใชเ้วลาวา่งใหเ้ป็นประโยชน์ 9 3.56 
ท าตามกฎระเบียบของหอ้งเรียน 9 3.67 
แสดงความเคารพต่อผูใ้หญ่ 9 3.44 

รวมเฉล่ีย 9 3.73 
 
จากตารางท่ี 2 พบวา่ นกัเรียนมีพฤติกรรมดา้นคุณธรรมและจริยธรรมดา้นความสุภาพโดยรวมและ

รายขอ้อยูใ่นระดบั 3 ขึ้นไปขอ้ เรียงล าดบัคะแนนเฉล่ียจากมากไปหานอ้ย 3 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ เขา้แถวทุกวนั
ตามระเบียบของโรงเรียน ทิ้งขยะในท่ีท่ีจดัเตรียมไว ้และท างานอยา่งมีระบบ ระเบียบ ละเอียด รอบคอบ 

 
ตารางท่ี 3 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลพฤติกรรมคุณธรรมของผูเ้รียนดา้นความสงบ  

ประเด็นการพิจารณา N X  

1.ปฏิบติักิจกรรมท่ีไดรั้บมอบหมายจนส าเร็จสมบูรณ์ 9 3.56 
2.กระตือรือร้น ขยนัหมัน่เพียรใฝ่เรียน ใฝ่รู้ 9 3.44 
3.ยอมรับการกระท าของตน 9 3.78 
4.รู้จกัหนา้ท่ีและกระท างานอยา่งเตม็ความสามารถ 9 3.67 
5.ส่งงานตามเวลานดั 9 3.22 
6.ท ากิจวตัรของตนตามเวลา 9 3.56 

รวมเฉล่ีย 9 3.54 
 
จากตารางท่ี 3 พบวา่ นกัเรียนมีพฤติกรรมดา้นคุณธรรมและจริยธรรมดา้นความสงบ โดยรวมและ

รายขอ้อยูใ่นระดบั 3 ขึ้นทุกขอ้ เรียงล าดบัคะแนนเฉล่ียจากมากไปหานอ้ย 3 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ ยอมรับการ
กระท าของตน รู้จกัหนา้ท่ีและกระท างานอยา่งเตม็ความสามารถ และปฏิบติักิจกรรมท่ีไดรั้บมอบหมายจน
ส าเร็จสมบูรณ์ ท ากิจวตัรของตนตามเวลา 
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ตารางท่ี 4 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลพฤติกรรมคุณธรรมของผูเ้รียนดา้นความสะอาด 
ประเด็นการพิจารณา N X  

1.รู้จกัรักษาสุขอนามยัของตนเอง เช่น เลบ็ ผม 9 3.22 
2.รักษาความสะอาดบริเวณหอ้งเรียน 9 3.22 
3.ทิ้งขยะในท่ีท่ีจดัเตรียมไว ้ 9 3.22 
4.รู้จกัเก็บรักษา ท าความสะอาดเคร่ืองใชข้องตนเองในหอ้งเรียนเช่น โต๊ะ มา้นัง่ 9 3.44 
5.รู้จกัจดัระเบียบส่ิงของเคร่ืองใช้ในห้องเรียนของตนเองให้มีความสะอาด ไม่รก
รุงรัง เป็นระบบ 

9 
3.44 

6.รู้จกัท าความสะอาดห้องน ้ า  ท าความสะอาดสุขภณัฑด์ว้ยอุปกรณ์ท าความสะอาด
ถูกตอ้ง 

9 
3.33 

7.การแต่งกายสะอาดเรียบร้อย 9 3.31 
8.จัดเก็บอุปกรณ์ท าความสะอาดอย่างเป็นระเบียบ ใช้ไฟฟ้าและน ้ าด้วยความ
ประหยดั เช่น ไม่ปล่อยน ้าทิ้ง 

9 
3.33 

รวมเฉล่ีย 9 3.32 
 
จากตารางท่ี 4 พบวา่ นกัเรียนมีพฤติกรรมดา้นคุณธรรมและจริยธรรมดา้นความสะอาด โดยรวม

และรายขอ้อยูใ่นระดบั 3 ขึ้นทุกขอ้ เรียงล าดบัคะแนนเฉล่ียจากมากไปหานอ้ย 3 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ รู้จกัเก็บ
รักษา ท าความสะอาดเคร่ืองใชข้องตนเองในหอ้งเรียนเช่น โต๊ะ มา้นัง่ รู้จกัจดัระเบียบส่ิงของเคร่ืองใชใ้น
หอ้งเรียนของตนเองใหมี้ความสะอาด ไม่รกรุงรัง เป็นระบบ รู้จกัท าความสะอาดหอ้งน ้ า  ท าความสะอาด
สุขภณัฑด์ว้ยอุปกรณ์ท าความสะอาดถูกตอ้ง จดัเก็บอุปกรณ์ท าความสะอาดอยา่งเป็นระเบียบ ใชไ้ฟฟ้าและ
น ้าดว้ยความประหยดั เช่น ไม่ปล่อยน ้าทิ้ง และรู้จกัรักษาสุขอนามยัของตนเอง เช่น เลบ็ ผม รักษาความ
สะอาดบริเวณหอ้งเรียน ทิ้งขยะในท่ีท่ีจดัเตรียมไว ้
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ตารางท่ี 5 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลพฤติกรรมคุณธรรมของผูเ้รียนดา้นความสุจริต 
ประเด็นการพิจารณา  N X  

1.ร่วมกิจกรรมหนา้เสาธงตรงเวลา 9 3.89 
2.เขา้เรียนตรงเวลา 9 3.67 
3.ไม่ขโมยของ ๆ เพื่อนหรือทรัพยสิ์นของผูอ่ื้น 9 4.00 
4.เก็บของไดส่้งคืนครู หรือเจา้ของ 9 3.56 
5.ปฏิบติัตามขอ้ตกลงของหอ้งเรียน 9 3.67 
6.ไม่พูดโกหก 9 4.22 
7.ยอมรับเม่ือท าผิด 9 3.83 
8.ท าการบา้นดว้ยตนเอง 9 3.82 

รวมเฉล่ีย 9 3.79 
 
จากตารางท่ี 5 พบวา่ นกัเรียนมีพฤติกรรมดา้นคุณธรรมและจริยธรรมดา้นความสุจริต โดยรวมและ

รายขอ้อยูใ่นระดบั 3 ขึ้นทุกขอ้ เรียงล าดบัคะแนนเฉล่ียจากมากไปหานอ้ย 3 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ ไม่พูดโกหก 
ไม่ขโมยของ ๆ เพื่อนหรือทรัพยสิ์นของผูอ่ื้น และร่วมกิจกรรมหนา้เสาธงตรงเวลา 
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ตารางท่ี 6 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลพฤติกรรมคุณธรรมของผูเ้รียนดา้นการมีจิตอาสา 
ประเด็นการพิจารณา  N X  

1.ความสามคัคีในหอ้งเรียน 9 3.56 
2.กระตือรือร้นในการท ากิจกรรมในหอ้งเรียน 9 3.44 
3.รู้จกัใชเ้วลาวา่งใหเ้ป็นประโยชน์ 9 3.33 
4.ร่วมมือร่วมใจในการท ากิจกรรม 9 3.78 
5.การช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัในการท ากิจรรมในห้องเรียน 9 3.56 
6.มีการพฒันาตนเองไปในทางท่ีดีขึ้น 9 3.78 
7.มีความสุขท่ีไดท้ ากิจกรรมอาสา 9 3.57 
8.การตระหนกัเห็นคุณค่าของการเป็นผูใ้ห้ 9 3.58 

รวมเฉล่ีย 9 3.56 
 
จากตารางท่ี 6 พบวา่ นกัเรียนมีพฤติกรรมดา้นคุณธรรมและจริยธรรมดา้นการมีจิตอาสา โดยรวม

และรายขอ้อยูใ่นระดบั 3 ขึ้นทุกขอ้ เรียงล าดบัคะแนนเฉล่ียจากมากไปหานอ้ย 3 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ ร่วมมือ
ร่วมใจในการท ากิจกรรม มีการพฒันาตนเองไปในทางท่ีดีขึ้น การตระหนกัเห็นคุณค่าของการเป็นผูใ้ห้ และ
มีความสุขท่ีไดท้ ากิจกรรมอาสา 

 
ตารางท่ี 7 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลพฤติกรรมคุณธรรมของผูเ้รียนดา้นความพอเพียง 

ประเด็นการพิจารณา  N X  

1.ใชจ่้ายเงินอยา่งประหยดัอดออม 9 3.00 
2.ใชท้รัพยสิ์นต่างๆของโรงเรียนอยา่งประหยดัคุม้ค่า 9 3.67 
3.ปิดน ้า ปิดไฟ เม่ือเลิกใชง้าน 9 3.00 
4.แบ่งปันส่ิงของใหก้บัเพื่อนท่ีขาดแคลน 9 2.89 

รวมเฉล่ีย 9 3.14 
 
จากตารางท่ี 7 พบวา่ นกัเรียนมีพฤติกรรมดา้นคุณธรรมและจริยธรรมดา้นความพอเพียง โดยรวม

และรายขอ้อยูใ่นระดบั 3 ขึ้นทุกขอ้ เรียงล าดบัคะแนนเฉล่ียจากมากไปหานอ้ย 3 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ ใช้
ทรัพยสิ์นต่างๆของโรงเรียนอยา่งประหยดัคุม้ค่า ใชจ่้ายเงินอยา่งประหยดัอดออม ปิดน ้ า ปิดไฟ เม่ือเลิกใช้
งาน และแบ่งปันส่ิงของใหก้บัเพื่อนท่ีขาดแคลน 
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ตอนท่ี 2 การวิเคราะห์ความพึงพอใจโครงการห้องเรียนคุณธรรม ชั้น ม.1/3  
ตารางท่ี 8 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจโครงการห้องเรียนคุณธรรม ชั้น ม.1/3 จากผูเ้ก่ียวขอ้ง 

จ านวน 30 คน 

รายการประเมิน 
ระดบัความพึงพอใจ 

รว
ม 

ร้อ
ยล
ะ 

ระ
ดบั

คุณ
ภา
พ 

5 4 3 2 1 
1.โครงการดงักล่าวส่งเสริมให้พฒันาการดา้น
อารมณ์ จิตใจ ควบคุมและแสดงออกทาง
อารมณ์ได ้ เพียงใด 

8 12 10  
 

118 78.67 3.93 

2.โครงการดงักล่าวส่งเสริมให้นกัเรียนปฏิบติั
กิจวตัรประจ าวนั และ ปฏิบติัตามกฎ ระเบียบ 
ขอ้ก าหนด ของครอบครัว โรงเรียน และสังคม
ได ้ เพียงใด 

12 12 6  

 

126 84.00 4.20 

3.โครงการดงักล่าวส่งเสริมให้นกัเรียนมี
คุณธรรม จริยธรรม เอ้ืออาทรผูอ่ื้น กตญัญู
กตเวทีต่อผูมี้พระคุณ มีคุณลกัษณะอนัพึง
ประสงค ์ เพียงใด 

14 12 4  

 

130 86.67 4.33 

4.โครงการดงักล่าวส่งเสริมให้นกัเรียนมีความ
ภูมิใจในทอ้งถ่ิน เห็นคุณค่าของความเป็นไทย 
มีส่วนร่วมในการอนุรักษว์ฒันธรรม ประเพณี
ไทย และภูมิปัญญาไทย  เพียงใด 

10 12 8  

 

122 81.33 4.07 

5.โครงการดงักล่าวส่งเสริมให้ใหน้กัเรียน
ยอมรับและอยูร่่วมกนับนความแตกต่าง ในดา้น
เพศ วยั เช้ือชาติ ศาสนา ภาษาวฒันธรรม 
ประเพณี  เพียงใด 

10 8 10 2 

 

116 77.33 3.87 

ร้อยละความพึงพอใจ 36.00 37.33 25.33 1.33     
รวมระดบัความพึงพอใจ 20.40   
เฉล่ียระดบัความพึงพอใจ 4.08   

 
จากตารางท่ี 8 พบวา่ ผลการประเมินความพึงพอใจโดยรวมอยูใ่นระดบัมีความพึงพอใจมาก 

เรียงล าดบัคะแนนเฉล่ียจากมากไปหานอ้ย 3 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ โครงการดงักล่าวส่งเสริมใหน้กัเรียนมี
คุณธรรม จริยธรรม เอ้ืออาทรผูอ่ื้น กตญัญูกตเวทีต่อผูมี้พระคุณ มีคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์ เพียงใด 
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โครงการดงักล่าวส่งเสริมให้นกัเรียนปฏิบติักิจวตัรประจ าวนั และ ปฏิบติัตามกฎ ระเบียบ ขอ้ก าหนด ของ
ครอบครัว โรงเรียน และสังคมได ้ เพียงใด และโครงการดงักล่าวส่งเสริมใหน้กัเรียนมีความภูมิใจในทอ้งถ่ิน 
เห็นคุณค่าของความเป็นไทย มีส่วนร่วมในการอนุรักษว์ฒันธรรม ประเพณีไทย และภูมิปัญญาไทย  เพียงใด 

 
ตอนท่ี 3 ผลการด าเนินงานตามเป้าหมายโครงการห้องเรียนคุณธรรม ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1/3 
ตารางท่ี 9 ผลการด าเนินงานตามเป้าหมายโครงการหอ้งเรียนคุณธรรม ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1/3 
 

กิจกรรม 
ผลการด าเนินงานตามกิจกรรม เป็นไปตามเป้าหมาย ไม่เป็นไป

ตาม
เป้าหมาย 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน เท่ากบั สูงกวา่ 

หอ้งเรียน
คุณธรรม 

เป้าหมายเชิงปริมาณ 
นกัเรียนท่ีมีความบกพร่อง
ทางสติปัญญา  ระดบัชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 1/3 

 
นกัเรียนท่ีมีความบกพร่อง
ทางสติปัญญา  ระดบัชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 1/3 เขา้ร่วม
โครงการทุกคน 

 
✓ 

  

เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
1.นกัเรียนบกพร่องทาง
สติปัญญา ระดบัชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 1/3 มี
พฒันาการดา้นการดูแลรักษา
ความสะอาดของตวัเอง 

นกัเรียนบกพร่องทาง
สติปัญญา ระดบัชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 1/3 มี
พฒันาการดา้นการดูแล
รักษาความสะอาดของ
ตวัเอง 

  
✓ 

 

2.นกัเรียนบกพร่องทาง
สติปัญญา ระดบัชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 1/3 มี
ลกัษณะนิสัยการแต่งกายถูก
ระเบียบ การพูดจาไพเราะ 
เดินแถวเป็นระเบียบ 

นกัเรียนบกพร่องทาง
สติปัญญา ระดบัชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 1/3 มี
ลกัษณะนิสัยการแต่งกายถูก
ระเบียบ การพูดจาไพเราะ 
เดินแถวเป็นระเบียบ 

 ✓  

3.นกัเรียนบกพร่องทาง
สติปัญญา ระดบัชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 1/3 จิตท่ีสงบ 
มีสมาธิในการปฏิบติั
กิจกรรมต่าง ๆ ได ้

3.นกัเรียนบกพร่องทาง
สติปัญญา ระดบัชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 1/3 จิตท่ี
สงบ มีสมาธิในการปฏิบติั
กิจกรรมต่าง ๆ ได ้

 ✓  
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 4. นกัเรียนบกพร่องทาง
สติปัญญา ระดบัชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 1/3 ลกัษณะ
นิสัยความสุจริต เช่น การเขา้
เรียนตรงเวลา ไม่ขโมยของ
เพื่อนหรือของโรงเรียนใน
หอ้งเรียน 

นกัเรียนบกพร่องทาง
สติปัญญา ระดบัชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 1/3 ลกัษณะ
นิสัยความสุจริต เช่น การ
เขา้เรียนตรงเวลา ไม่ขโมย
ของเพื่อนหรือของโรงเรียน
ในหอ้งเรียน 

 ✓  

5. นกัเรียนบกพร่องทาง
สติปัญญา ระดบัชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 1/3 มีจิต
อาสาในการช่วยเหลือผูอ่ื้น
ดว้ยความเตม็ใจ ไม่หวงัส่ิง
ตอบแทน 

นกัเรียนบกพร่องทาง
สติปัญญา ระดบัชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 1/3 มีจิต
อาสาในการช่วยเหลือผูอ่ื้น
ดว้ยความเตม็ใจ ไม่หวงัส่ิง
ตอบแทน 

 ✓  

6. นกัเรียนบกพร่องทาง
สติปัญญา ระดบัชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 1/3 นอ้มน า
หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงน าไปใชใ้น
ชีวิตประจ าวนั 

นกัเรียนบกพร่องทาง
สติปัญญา ระดบัชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 1/3 นอ้มน า
หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงน าไปใชใ้น
ชีวิตประจ าวนั 

 ✓  

7. ผูเ้ก่ียวขอ้งมีความพึง
พอใจในการด าเนินโครงการ
ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 85  

ผูเ้ก่ียวขอ้งมีความพึงพอใจ
ในการด าเนินโครงการร้อย
ละ 98.66 

 ✓  

 
จากตารางท่ี 9 พบวา่ การด าเนินงานตามเป้าหมาย โครงการหอ้งเรียนคุณธรรม ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 

1/3 เป้าหมายเชิงปริมาณ มีผลการด าเนินงานเท่ากบัเป้าหมายท่ีก าหนด เป้าหมายเชิงคุณภาพ มีผลการ
ด าเนินงานสูงกวา่เป้าหมายท่ีก าหนดทุกขอ้ 

 



บทที ่5 
สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
การด าเนินโครงการหอ้งเรียนคุณธรรม ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1/3 ในคร้ังน้ีผูด้  าเนินโครงการขอ

สรุปผล อภิปรายผล และขอ้เสนอแนะดงัน้ี 
1. วตัถุประสงคข์องโครงการ 
2. สรุปผลการประเมินการดาเนินงาน 
3. ความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะ 

 
วัตถุประสงค์ของโครงการ 

โครงการห้องเรียนคุณธรรม ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1/3 มีการด าเนินงานตามวตัถุประสงคข์องโครงการ
และผลการดาเนินงานมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 
 
สรุปผลการประเมินการดาเนินงาน 

การประเมินพฤติกรรมนกัเรียนดา้นการมีคุณธรรม จริยธรรม 6 ดา้น ประกอบดว้ย คุณธรรมดา้น
ความสะอาด ความสุภาพ ความสงบ ความสุจริต จิตอาสา และอยูอ่ยา่งพอเพียง ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1/3 พบวา่ 
นกัเรียนมีมีคุณธรรม จริยธรรม คิดเป็นร้อยละ 100 บรรลุตามเป้าหมายของโครงการและบรรลุตวัช้ีวดั
ความส าเร็จของโครงการ 

การประเมินดา้นความพึงพอใจของผูท่ี้เก่ียวขอ้ง พบวา่ ผูท่ี้เก่ียวขอ้งมีความพึงพอใจตั้งแต่ระดบันอ้ย 
ปานกลาง มากและมากท่ีสุด โดยมีค่าร้อยละพึงพอใจมากท่ีสุด ร้อยละ 36.00 พึงพอใจมาก ร้อยละ 37.33 พึง
พอใจปานกลาง ร้อยละ 25.33 และพึงพอใจนอ้ย ร้อยละ 1.33 
 
ข้อเสนอแนะ 

1.  ควรด าเนินโครงการห้องเรียนคุณธรรมอยา่งต่อเน่ือง  เพื่อปลูกฝังให้ผูเ้รียนพฤติกรรมบ่งช้ีเชิง
บวก ท่ีเป็นปกติวิสัย 

2.  ส่งเสริมใหส้ร้างนกัเรียนแกนน าหอ้งเรียนคุณธรรมเพื่อขยายผลสู่นกัเรียนในกลุ่มอ่ืน ๆ โดยมี
บทบาทในการท าความเขา้ใจคุณธรรมอตัลกัษณ์ของโรงเรียน สร้างนวตักรรมการส่ือสารใหก้บันกัเรียนกลุ่ม
อ่ืน ๆ ไดเ้ขา้ใจและน าสู่การปฏิบติัโดยครูมีหนา้ท่ีเพียงอ านวยความสะดวกในการด าเนินโครงการเท่านั้น 
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ภาคผนวก 

- ผลการประเมินพฤติกรรมนกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา 

- ผลการประเมินความพึงพอใจ  “โครงการห้องเรียนคุณธรรม ม.1/3” 

- รายช่ือนกัเรียนในโครงการห้องเรียนคุณธรรม ม.1/3 

- ปฏิทินการปฏิบติังานโครงการหอ้งเรียนคุณธรรม ม.1/3 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2562 

- แผนผงักิจกรรมโครงการห้องเรียนคุณธรรม ม.1/3 

- ภาพการด าเนินโครงการหอ้งเรียนคุณธรรม ม.1/3 

- เอกสารขออนุมติัด าเนินโครงการหอ้งเรียนคุณธรรม ม.1/3 
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ผลการประเมินพฤติกรรมนักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

  “โครงการห้องเรียนคุณธรรม ม.1/3” 

ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา  ๒๕๖๒  โรงเรียนน่านปัญญานุกูล จังหวัดน่าน 
 

ช้ัน จ านวนนักเรียน 
นักเรียนท่ีผ่านเกณฑ์ นักเรียนท่ีไม่ผ่านเกณฑ์ 

จ านวนคน คิดเป็นร้อยละ จ านวนคน คิดเป็นร้อยละ 
ม.1/3 9 9 100.00 - - 
รวม 9 9 100.00 - - 
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แบบประเมินพฤติกรรมนักเรียน                                                                                             
  กจิกรรมโครงการห้องเรียนคุณธรรม ม.1/3 

นักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
      โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ าเภอภูเพยีง จังหวัดน่าน                                                                                                               
ช้ัน.....ม.1/3........... จ านวนนักเรียน........9.........คน 

ค าชี้แจง  ใหพ้ิจารณาวา่ผูเ้รียนมีพฤติกรรมในแต่ละขอ้รายการต่อไปน้ีมากนอ้ยเพียงใด โดยเขียนระดบัคุณภาพ
ท่ีตรงกบัสภาพความเป็นจริง 

 
ที่ 

 
ประเด็นการพจิารณา 

ช่ือนกัเรียน 
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   ใ
จก

วา้
ง 

ด.ญ
.แส

งด
าว
  แ
ซ่ท

า้ว
 

ด.ญ
.พ
รทิ

พย
 ์  ม

าค
 า 

ด.ช
.กิต

ติช
ยั  
เชื้อ

อย
ู่

นา
น 

ด.ช
.น
พด

ล  
ค า
แส

น 

ด.ญ
.วิม

พว์
ิภา
   เ
มือ

งภ
า 

ด.ช
. จิ
รา
ย ุ 
แซ่

โซ
ง้ 

         สะอาด     
1 รู้จกัรักษาสุขอนามยัของตนเอง เช่น 

เลบ็ ผม 
3 3 3 4 3 3 4 3 3 

2 รักษาความสะอาดบริเวณห้องเรียน 3 3 3 4 3 3 3 3 4 

3. ทิ้งขยะในท่ีท่ีจดัเตรียมไว ้ 3 4 3 3 3 3 4 3 3 

4 รู้จกัเก็บรักษา ท าความสะอาดเคร่ืองใช้
ของตนเองในห้องเรียนเช่น โต๊ะ มา้นัง่ 

3 4 3 4 4 3 3 4 3 

5. รู้จักจัดระเบียบส่ิงของเคร่ืองใช้ใน
ห้องเรียนของตนเองให้มีความสะอาด 
ไม่รกรุงรัง เป็นระบบ 

4 4 3 3 4 3 3 4 3 

6. รู้จักท าความสะอาดห้องน ้ า  ท าความ
สะอาดสุขภัณฑ์ด้วยอุปกรณ์ท าความ
สะอาดถูกตอ้ง 

3 3 4 3 4 3 3 4 3 

7. การแต่งกายสะอาดเรียบร้อย 3 4 4 3 4 4 3 4 4 
8. จัดเก็บอุปกรณ์ท าความสะอาดอย่าง

เป็นระเบียบ ใชไ้ฟฟ้าและน ้ าดว้ยความ
ประหยดั เช่น ไม่ปล่อยน ้าทิ้ง 

3 4 3 3 3 3 3 3 4 

รวม 25 29 26 27 28 25 26 28 27 
เฉลี่ยระดับคุณภาพ 3.13 3.63 3.25 3.38 3.50 3.13 3.25 3.50 3.38 

ร้อยละนักเรียนท่ีได้ระดับคุณภาพ 3 ขึน้ไป 100.00 
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ที่ 

 
ประเด็นการพจิารณา 

ช่ือนกัเรียน 
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สุภาพ 
1. แต่งกายถูกตอ้งตามระเบียบของโรงเรียน/

เหมาะสมตามกาลเทศะ 
3 4 4 4 4 3 3 3 3 

2. เขา้แถวทุกวนัตามระเบียบของโรงเรียน 3 5 4 5 5 5 3 4 3 
3 ทิ้งขยะในท่ีท่ีจดัเตรียมไว ้ 3 5 4 5 5 5 3 3 3 
4. ท างานอยา่งมีระบบ ระเบียบ ละเอียด 

รอบคอบ 
4 4 5 5 4 4 3 3 3 

5. รู้จกัใชเ้วลาว่างให้เป็นประโยชน์ 3 3 4 4 3 4 4 4 3 

6. ท าตามกฎระเบียบของห้องเรียน 4 4 4 4 4 4 3 3 3 

7. แสดงความเคารพต่อผูใ้หญ่ 3 4 4 4 4 3 3 3 3 

รวม 23 29 29 31 29 28 22 23 21 
เฉลี่ยระดับคุณภาพ 3.29 4.14 4.14 4.43 4.14 4.00 3.14 3.29 3.00 

ร้อยละนักเรียนท่ีได้ระดับคุณภาพ 3 ขึน้ไป 100.00 
 

ลงช่ือ.......................................................... ผูป้ระเมิน 
 (นายจิระวฒัน์ วงักะ) 

 
เกณฑก์ารพิจารณา :  

ระดบัคุณภาพ 5 หมายถึง ปฏิบติัไดด้ว้ยตนเองและสามารถแนะน า หรือชกัชวนให้ผูอ้ื่นปฏิบติั /มากท่ีสุด  
ระดบัคุณภาพ 4 หมายถึง ปฏิบติัไดด้ว้ยตนเองโดยไม่มีผูแ้นะน าหรือช่วยเหลือ / มาก 

 ระดบัคุณภาพ 3 หมายถึง ปฏิบติัไดด้ว้ยตนเองโดยมีผูใ้หค้  าแนะน าเป็นบางคร้ัง/ ปานกลาง 
 ระดบัคุณภาพ 2 หมายถึง ปฏิบติัไดด้ว้ยตนเองโดยมีผูใ้หค้  าแนะน าหรือช่วยเหลือเป็นส่วนใหญ่ / นอ้ย 

ระดบัคุณภาพ 1 หมายถึง ปฏิบติัไดโ้ดยมีผูใ้หค้  าแนะน าหรือช่วยเหลือในการปฏิบติัทุกคร้ัง/ ไม่สามารถปฏิบติัได/้
นอ้ยท่ีสุด 
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ประเด็นการพจิารณา 
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สงบ 
1. ปฏิบติักิจกรรมท่ีไดรั้บมอบหมายจน

ส าเร็จสมบูรณ์ 
3 4 4 4 4 4 3 3 3 

2. กระตือรือร้น ขยนัหมัน่เพียรใฝ่เรียน ใฝ่รู้ 3 4 4 4 4 3 3 3 3 

3. ยอมรับการกระท าของตน 3 4 3 4 4 4 4 4 4 
4. รู้จกัหนา้ท่ีและกระท างานอยา่งเตม็

ความสามารถ 
3 
 

5 3 5 5 3 3 3 3 

5. ส่งงานตามเวลานดั 3 3 3 4 4 3 3 3 3 
6. ท ากิจวตัรของตนตามเวลา 3 4 4 4 4 4 3 3 3 

รวม 18 24 21 25 25 21 19 19 19 

เฉลี่ยระดับคุณภาพ 3.00 4.00 3.50 4.17 4.17 3.50 3.17 3.17 3.17 
ร้อยละนักเรียนท่ีได้ระดับคุณภาพ 3 ขึน้ไป 100.00 

 
ลงช่ือ.......................................................... ผูป้ระเมิน 

 (นายจิระวฒัน์ วงักะ) 
 

เกณฑก์ารพิจารณา :  
ระดบัคุณภาพ 5 หมายถึง ปฏิบติัไดด้ว้ยตนเองและสามารถแนะน า หรือชกัชวนให้ผูอ้ื่นปฏิบติั /มากท่ีสุด  
ระดบัคุณภาพ 4 หมายถึง ปฏิบติัไดด้ว้ยตนเองโดยไม่มีผูแ้นะน าหรือช่วยเหลือ / มาก 

 ระดบัคุณภาพ 3 หมายถึง ปฏิบติัไดด้ว้ยตนเองโดยมีผูใ้หค้  าแนะน าเป็นบางคร้ัง/ ปานกลาง 
 ระดบัคุณภาพ 2 หมายถึง ปฏิบติัไดด้ว้ยตนเองโดยมีผูใ้หค้  าแนะน าหรือช่วยเหลือเป็นส่วนใหญ่ / นอ้ย 

ระดบัคุณภาพ 1 หมายถึง ปฏิบติัไดโ้ดยมีผูใ้หค้  าแนะน าหรือช่วยเหลือในการปฏิบติัทุกคร้ัง/ ไม่สามารถปฏิบติัได/้
นอ้ยท่ีสุด 
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สุจริต 
1 ร่วมกิจกรรมหนา้เสาธงตรงเวลา 3 4 4 5 4 4 4 4 3 

2 เขา้เรียนตรงเวลา 4 4 4 4 4 4 3 3 3 

3 
ไม่ขโมยของ ๆ เพื่อนหรือทรัพยสิ์นของ
ผูอ้ื่น 

3 5 5 5 5 4 3 3 3 

4 เก็บของไดส่้งคืนครู หรือเจา้ของ 3 4 4 4 4 4 3 3 3 
5 ปฏิบติัตามขอ้ตกลงของห้องเรียน 4 4 4 4 4 4 3 3 3 
6 ไม่พูดโกหก 4 5 5 5 5 5 3 3 3 
7 ยอมรับเม่ือท าผิด 4 4 4 4 4 4 3 3 3 
8. ท าการบา้นดว้ยตนเอง 4 4 4 4 4 4 3 3 3 

รวม 29 34 34 35 34 33 25 25 24 

เฉลี่ยระดับคุณภาพ 3.63 4.25 4.25 4.38 4.25 4.13 3.13 3.13 3.00 
ร้อยละนักเรียนท่ีได้ระดับคุณภาพ 3 ขึน้ไป 100.00 

 
ลงช่ือ.......................................................... ผูป้ระเมิน 

 (นายจิระวฒัน์ วงักะ) 
 

เกณฑก์ารพิจารณา :  
ระดบัคุณภาพ 5 หมายถึง ปฏิบติัไดด้ว้ยตนเองและสามารถแนะน า หรือชกัชวนให้ผูอ้ื่นปฏิบติั /มากท่ีสุด  
ระดบัคุณภาพ 4 หมายถึง ปฏิบติัไดด้ว้ยตนเองโดยไม่มีผูแ้นะน าหรือช่วยเหลือ / มาก 

 ระดบัคุณภาพ 3 หมายถึง ปฏิบติัไดด้ว้ยตนเองโดยมีผูใ้หค้  าแนะน าเป็นบางคร้ัง/ ปานกลาง 
 ระดบัคุณภาพ 2 หมายถึง ปฏิบติัไดด้ว้ยตนเองโดยมีผูใ้หค้  าแนะน าหรือช่วยเหลือเป็นส่วนใหญ่ / นอ้ย 

ระดบัคุณภาพ 1 หมายถึง ปฏิบติัไดโ้ดยมีผูใ้หค้  าแนะน าหรือช่วยเหลือในการปฏิบติัทุกคร้ัง/ ไม่สามารถปฏิบติัได/้
นอ้ยท่ีสุด 
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คัร
พล

   แ
สง

ธิ 

ด.ช
. ป

ฏิภ
าณ

    
กา
ติ๊บ

 

ด.ช
. ภ
ูริช

   ใ
จก

วา้
ง 

ด.ญ
.แส

งด
าว
  แ
ซ่ท

า้ว
 

ด.ญ
.พ
รทิ

พย
 ์  ม

าค
 า 

ด.ช
.กิต

ติช
ยั  
เชื้อ

อย
ูน่า
น 

ด.ช
.น
พด

ล  
ค า
แส

น 

ด.ญ
.วิม

พว์
ิภา
   เ
มือ

งภ
า 

ด.ช
. จิ
รา
ย ุ 
แซ่

โซ
ง้ 

       จิตอาสา 
1 ความสามคัคีในห้องเรียน 3 4 4 4 4 4 3 3 3 

2 
กระตือรือร้นในการท ากิจกรรมใน
ห้องเรียน 3 4 4 4 4 3 3 3 3 

3 รู้จกัใชเ้วลาว่างให้เป็นประโยชน์ 3 4 4 4 4 3 3 2 3 
4. ร่วมมือร่วมใจในการท ากิจกรรม 4 4 4 4 4 4 3 3 4 

5. 
การช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัในการท ากิ
จรรมในห้องเรียน 4 4 4 4 4 3 3 3 3 

6. มีการพฒันาตนเองไปในทางท่ีดีขึ้น 4 4 4 5 4 4 3 3 3 
7. มีความสุขท่ีไดท้  ากิจกรรมอาสา 4 4 4 4 4 3 3 3 3 
8. การตระหนกัเห็นคุณค่าของการเป็นผูใ้ห้ 3 4 4 4 4 3 3 3 3 

รวม 28 32 32 33 32 27 24 23 25 
เฉลี่ยระดับคุณภาพ 3.50 4.00 4.00 4.13 4.00 3.38 3.00 2.88 3.13 

ร้อยละนักเรียนท่ีได้ระดับคุณภาพ 3 ขึน้ไป 88.89 
 

ลงช่ือ.......................................................... ผูป้ระเมิน 
 (นายจิระวฒัน์ วงักะ) 

 
เกณฑก์ารพิจารณา :  

ระดบัคุณภาพ 5 หมายถึง ปฏิบติัไดด้ว้ยตนเองและสามารถแนะน า หรือชกัชวนให้ผูอ้ื่นปฏิบติั /มากท่ีสุด  
ระดบัคุณภาพ 4 หมายถึง ปฏิบติัไดด้ว้ยตนเองโดยไม่มีผูแ้นะน าหรือช่วยเหลือ / มาก 

 ระดบัคุณภาพ 3 หมายถึง ปฏิบติัไดด้ว้ยตนเองโดยมีผูใ้หค้  าแนะน าเป็นบางคร้ัง/ ปานกลาง 
 ระดบัคุณภาพ 2 หมายถึง ปฏิบติัไดด้ว้ยตนเองโดยมีผูใ้หค้  าแนะน าหรือช่วยเหลือเป็นส่วนใหญ่ / นอ้ย 

ระดบัคุณภาพ 1 หมายถึง ปฏิบติัไดโ้ดยมีผูใ้หค้  าแนะน าหรือช่วยเหลือในการปฏิบติัทุกคร้ัง/ ไม่สามารถปฏิบติัได/้
นอ้ยท่ีสุด 
 
 



41 
 

 
 
ที่ 

 

ประเด็นการพจิารณา 

ช่ือนกัเรียน 

ด.ช
. อ
คัร
พล

   แ
สง

ธิ 

ด.ช
. ป

ฏิภ
าณ

    
กา
ติ๊บ
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. ภ
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   ใ
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ซ่ท
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รทิ

พย
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 า 

ด.ช
.กิต

ติช
ยั  
เชื้อ

อย
ูน่า
น 

ด.ช
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พด

ล  
ค า
แส

น 

ด.ญ
.วิม

พว์
ิภา
   เ
มือ

งภ
า 

ด.ช
. จิ
รา
ย ุ 
แซ่

โซ
ง้ 

       มีความพอเพียง     
1 ใชจ้่ายเงินอยา่งประหยดัอดออม 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

2. 
ใชท้รัพยสิ์นต่างๆของโรงเรียนอยา่ง
ประหยดัคุม้ค่า 

4 4 4 4 4 4 3 3 3 

3. ปิดน ้า ปิดไฟ เม่ือเลิกใชง้าน 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
4. แบ่งปันส่ิงของให้กบัเพ่ือนท่ีขาดแคลน 3 3 3 3 3 3 2 3 3 

รวม 13 13 13 13 13 13 11 12 12 

เฉลี่ยระดับคุณภาพ 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25 2.75 3.00 3.00 
ร้อยละนักเรียนท่ีได้ระดับคุณภาพ 3 ขึน้ไป 88.89 

 
ลงช่ือ.......................................................... ผูป้ระเมิน 

 (นายจิระวฒัน์ วงักะ) 
 

เกณฑก์ารพิจารณา :  
ระดบัคุณภาพ 5 หมายถึง ปฏิบติัไดด้ว้ยตนเองและสามารถแนะน า หรือชกัชวนให้ผูอ้ื่นปฏิบติั /มากท่ีสุด  
ระดบัคุณภาพ 4 หมายถึง ปฏิบติัไดด้ว้ยตนเองโดยไม่มีผูแ้นะน าหรือช่วยเหลือ / มาก 

 ระดบัคุณภาพ 3 หมายถึง ปฏิบติัไดด้ว้ยตนเองโดยมีผูใ้หค้  าแนะน าเป็นบางคร้ัง/ ปานกลาง 
 ระดบัคุณภาพ 2 หมายถึง ปฏิบติัไดด้ว้ยตนเองโดยมีผูใ้หค้  าแนะน าหรือช่วยเหลือเป็นส่วนใหญ่ / นอ้ย 

ระดบัคุณภาพ 1 หมายถึง ปฏิบติัไดโ้ดยมีผูใ้หค้  าแนะน าหรือช่วยเหลือในการปฏิบติัทุกคร้ัง/ ไม่สามารถปฏิบติัได/้
นอ้ยท่ีสุด 
เกณฑ์การตัดสิน    นกัเรียนท่ีไดร้ะดบัคุณภาพ 3 ขึ้นไป 

 ร้อยละ ……85……… มีความนิสัยรักความสะดาด 
 ร้อยละ ……85……… มีความสุภาพ 
 ร้อยละ ……85……… มีจิตใจสงบ 
 ร้อยละ ……85……… มีความสุจริต 
 ร้อยละ ……85……… มีจิตอาสา 
 ร้อยละ ……85……… มีความพอเพียง 
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แบบสอบถามความพงึพอใจโครงการห้องเรียนคุณธรรม ช้ัน ม.1/3 

ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนน่านปัญญานุกูล จังหวัดน่าน 
ผูต้อบแบบสอบถาม    (    ) นกัเรียน 9   (    ) ครู  20    (    ) ผูป้กครอง 11     (    ) อ่ืนๆ 

ตอนท่ี  1 โปรดใส่เคร่ืองหมาย  ✓ ลงในช่องวา่งท่ีตรงกบัระดบัความพึงพอใจของท่าน 
ระดบัความพึงพอใจ     5   หมายถึง  พึงพอใจมากท่ีสุด        4  หมายถึง  พึงพอใจมาก  

                          3   หมายถึง  พึงพอใจปานกลาง       2  หมายถึง  พึงพอใจนอ้ย    
                       1   หมายถึง  พึงพอใจนอ้ยท่ีสุด 

ท่ี รายการประเมิน 
ระดับความพงึพอใจ 

รว
ม 

ร้อ
ยล
ะ 

ระ
ดับ

คุณ
ภา
พ 

5 4 3 2 1 
1 โครงการดงักล่าวส่งเสริมให้พฒันาการดา้นอารมณ์ จิตใจ 

ควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์ได ้ เพียงใด 
8 12 10   118 78.67 3.93 

2 โครงการดงักล่าวส่งเสริมใหน้กัเรียนปฏิบติักิจวตัร
ประจ าวนั และ ปฏิบติัตามกฎ ระเบียบ ขอ้ก าหนด ของ
ครอบครัว โรงเรียน และสังคมได ้ เพียงใด 

12 12 6  
 

126 84.00 4.20 

3 โครงการดงักล่าวส่งเสริมใหน้กัเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม 
เอ้ืออาทรผูอ่ื้น กตญัญูกตเวทีต่อผูมี้พระคุณ มีคุณลกัษณะ
อนัพึงประสงค ์ เพียงใด 

14 12 4  
 

130 86.67 4.33 

4 โครงการดงักล่าวส่งเสริมใหน้กัเรียนมีความภูมิใจใน
ทอ้งถ่ิน เห็นคุณค่าของความเป็นไทย มีส่วนร่วมในการ
อนุรักษว์ฒันธรรม ประเพณีไทย และภูมิปัญญาไทย  
เพียงใด 

10 12 8  

 

122 81.33 4.07 

5 โครงการดงักล่าวส่งเสริมใหใ้ห้นกัเรียนยอมรับและอยู่
ร่วมกนับนความแตกต่าง ในดา้นเพศ วยั เช้ือชาติ ศาสนา 
ภาษาวฒันธรรม ประเพณี  เพียงใด 

10 8 10 2 
 

116 77.33 3.87 

รวมระดับความพงึพอใจ 20.40   
เฉลี่ยระดับความพงึพอใจ 4.08   

 
การแปลผล   

คะแนนเฉล่ีย  4.21 – 5.00   หมายถึง  มีความพึงพอใจมากท่ีสุด 
คะแนนเฉล่ีย  3.41 – 4.20   หมายถึง  มีความพึงพอใจมาก 
คะแนนเฉล่ีย  2.61 – 3.40   หมายถึง  มีความพึงพอใจปานกลาง 
คะแนนเฉล่ีย  1.81 – 2.60   หมายถึง  มีความพึงพอใจนอ้ย 
คะแนนเฉล่ีย  1.00 – 1.80   หมายถึง  มีความพึงพอใจนอ้ยท่ีสุด 

ตอนท่ี  2  ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ................................................................................................. 
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รายช่ือนักเรียนในโครงการห้องเรียนคุณธรรม ม.1/3 

เลขประจ าตัว ช่ือ – สกุล 
769 ด.ช. อคัรพล   แสงธิ 
864 ด.ช. ปฏิภาณ    กาต๊ิบ 
883 ด.ช. ภูริช   ใจกวา้ง 
987 ด.ญ.แสงดาว  แซ่ทา้ว 
998 ด.ญ.พรทิพย ์  มาค า 

1058 ด.ช.กิตติชยั  เช้ืออยูน่าน 
1081 ด.ช.นพดล  ค าแสน 
1137 ด.ญ.วิมพว์ิภา   เมืองภา 
1190 ด.ช. จิราย ุ แซ่โซง้ 
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ปฏิทินการปฏิบัติงานโครงการห้องเรียนคุณธรรม ม.1/3 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2562 

ที่ รายการ 

ระยะเวลา 

ผู้รับผิดชอบ พ.ค. 
62 

มิ.ย. 
62 

ก.ค. 
62 

ส.ค. 
62 

ก.ย. 
62 

ต.ค. 
62 

พ.ย. 
62 

ธ.ค. 
62 

ม.ค. 
63 

ก.พ. 
63 

มี.ค. 
63 

วางแผนด าเนินการ (P) 
1 จดัท ากิจกรรมเพื่อขออนุมติัจากผูบ้ริหารโรงเรียน       ✓     นายจิระวฒัน์ วงักะ 

2 จดัท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานตามกิจกรรม       ✓     นายจิระวฒัน์ วงักะ 
3 ประชุมคณะกรรมการเพ่ือวางแผนการด าเนินงาน       ✓     คณะกรรมการ 
4 จดัท าปฏิทินปฏิบติังาน       ✓     นายจิระวฒัน์ วงักะ 

ด าเนินการตามแผน  (D) 
5 กิจกรรมส่งเสริม คุณธรรมอตัลกัษณ์ของโรงเรียนดา้นความสะอาด        ✓    นายจิระวฒัน์ วงักะ 
6 กิจกรรมส่งเสริม คุณธรรมอตัลกัษณ์ของโรงเรียนดา้นความสุภาพ         ✓   นายจิระวฒัน์ วงักะ 

7 กิจกรรมส่งเสริม คุณธรรมอตัลกัษณ์ของโรงเรียนดา้นความสงบ         ✓   นายจิระวฒัน์ วงักะ 
8 กิจกรรมส่งเสริม คุณธรรมอตัลกัษณ์ของโรงเรียนดา้นความสุจริต          ✓  นายจิระวฒัน์ วงักะ 
9 กิจกรรมส่งเสริม คุณธรรมอตัลกัษณ์ของโรงเรียนดา้นจิตอาสา          ✓  นายจิระวฒัน์ วงักะ 

10 กิจกรรมส่งเสริม คุณธรรมอตัลกัษณ์ของโรงเรียนดา้นความพอเพียง           ✓ นายจิระวฒัน์ วงักะ 
ติดตาม / ตรวจสอบการด าเนินโครงการ (C) 

11 ประเมินผลกิจกรรม       ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ คณะกรรมการ 

12 สอบถามความพึงพอใจของผูเ้ก่ียวขอ้ง           ✓ คณะกรรมการ 
13 วิเคราะห์และสรุปผลการด าเนินโครงการ           ✓ คณะกรรมการ 

การปรับปรุงแก้ไขการด าเนินโครงการคร้ังต่อไป  (A) 

14 
ประชุมคณะกรรมการเพ่ือให้ขอ้เสนอแนะโครงการและน าขอ้เสนอแนะ ผล
การด าเนินงานไปใชใ้นการปรับปรุงแกไ้ขโครงการคร้ังต่อไป 

          ✓ 
คณะกรรมการ 

15 รายงานผลการด าเนินโครงการ           ✓ นายจิระวฒัน์ วงักะ 
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แผนผังกจิกรรมโครงการห้องเรียนคุณธรรม ม.1/3 

 

 

 
 
 
 
 
 

โครงการห้องเรียนคุณธรรม ม.1/3 

กิจกรรมที่ 2 “ส่งเสริมคุณธรรมอัตลักษณ์ของ
โรงเรียนด้านความสุภาพ” 

-  กิจกรรมยิ้มไหว้ทักทาย นักเรียนไหว้ครู น้องไหว้
พ่ี 

-  กิจกรรมแถวดีมีระเบียบ เดินแถวเมื่อเดินออก
จากห้องเรียน และการเข้าแถวเพ่ือทำกิจกรรม
ต่างๆ  
 

กิจกรรมที1่ “ส่งเสริมคุณธรรมอัตลักษณ์ของ
โรงเรียนด้านความสะอาด” 

-  กิจกรรมแปรงฟันหลังรับประทานอาหารเช้า – 
บ่าย 
-  กิจกรรมคัดกรอง ตรวจสุขภาพปาก เล็บ เสื้อผ้า
เครื่องแต่งกาย และร่างกาย ก่อนเข้าห้องเรียน 
-   กิจกรรม 5 ส. ตัวเราเช้าวนัจันทร์ 

กิจกรรมที่ 3 “ส่งเสริมคุณธรรมอัตลักษณ์
ของโรงเรียนด้านความสงบ” 

-  ดอกไม้บานบนลานใจ กิจกรรมกลางแจ้งนอก
ห้องเรียนก่อนเข้าห้องเรยีนภาคเช้า   
-  เทียนนำทางแห่งปัญญา กิจกรรมวงกลมใน
ห้องเรียนยามเช้าก่อนเรียน 

-  สมาธิยามเช้า กิจกรรมวงกลมในห้องเรียนยามเช้า
ก่อนเรียน  
-  ธรรมะยามบ่าย ฟังธรรมและนั่งสมาธิก่อนเรยีน
ภาคบ่ายหน้าห้องเรียน 

-  ธรรมสุดสัปดาห์ กิจกรรมสวดมนต์ยาว นั่งสมาธิ 
และฟังธรรมในห้องเรียน คาบเรียนสุดท้ายของวันศุกร์  
 

กิจกรรมที่ 6 “ส่งเสริมคุณธรรมอัตลักษณ์ของ
โรงเรียนด้านความพอเพียง” 

-  กิจกรรมออมเงินกับธนาคารโรงเรียน 
-  กิจกรรมปลูกพืชผักเพ่ือมีรายได้ระหว่างเรียน ม.
1/3 
-  กิจกรรมขยะรีไชเคิล การคัดแยกและส่งขาย
ธนาคารขยะของโรงเรียน 

 

กิจกรรมที่ 5 “ส่งเสริมคุณธรรมอัตลักษณ์ของ
โรงเรียนด้านจิตอาสา” 

-  กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมการปลูก
ต้นไม้ประจำตัว 
-  กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโรงเรียนเก็บขยะ คัด
แยกขยะ 

กิจกรรมที่ 4 “ส่งเสริมคุณธรรมอัตลักษณ์
ของโรงเรียนด้านความสุจริต” 

-  จัดทำสมุดบันทึกความดีประจำวัน 

-  จัดทำบันทึกข้อตกลงในการประพฤติตนด้าน
ความสุจริต 

-  อบรมความสุจริตในคาบโฮมรูม และ
สอดแทรกในกิจกรรมการเรียนการสอน 
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ภาพการด าเนินโครงการห้องเรียนคุณธรรม ม.1/3 

 
กิจกรรมท่ี1 “ส่งเสริมคุณธรรมอตัลกัษณ์ของโรงเรียนดา้นความสะอาด” 
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กิจกรรมท่ี 2 “ส่งเสริมคุณธรรมอตัลกัษณ์ของโรงเรียนดา้นความสุภาพ” 
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กิจกรรมท่ี 3 “ส่งเสริมคุณธรรมอตัลกัษณ์ของโรงเรียนดา้นความสงบ” 
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กิจกรรมท่ี 4 “ส่งเสริมคุณธรรมอตัลกัษณ์ของโรงเรียนดา้นความสุจริต” 
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กิจกรรมท่ี 5 “ส่งเสริมคุณธรรมอตัลกัษณ์ของโรงเรียนดา้นจิตอาสา” 
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กิจกรรมท่ี 6 “ส่งเสริมคุณธรรมอตัลกัษณ์ของโรงเรียนดา้นความพอเพียง” 

 
 

  
 

  
 

    
 

   

     
 


