


                      โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภบิาล 2561 

 

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ      ก 

 

ชื่อเรื่อง   รายงานผลการนิเทศติดตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล 

หน่วยงาน ศูนย์ส่งเสริมละพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ 

ปีท่ีจัดท ารายงาน พุทธศักราช 2561 

บทคัดย่อ 

โครงการนิเทศติดตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล ประจ าปี
งบประมาณ 2561 ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือนิเทศติดตามสภาพการด าเนินงาน และเพ่ือศึกษาผล
การด าเนินงานโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล ของครู ผู้เรียน ผู้บริหาร และ
บุคคลากรในสถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในเขตภาคเหนือ จ านวน 9 
แห่ง ประกอบด้วย 1) วิทยาลัยการอาชีพสอง 2) วิทยาลัยการอาชีพลอง 3) วิทยาลัยการอาชีพ
จอมทอง 4) วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 5) วิทยาลัยอาชีวศึกษาแม่สาย 6) วิทยาลัยการอาชีพพิชัย 
7) วิทยาลัยกาญจนาภิเษกเชียงราย 8) วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนาเชียงใหม่ 9) วิทยาลัย
การอาชีพบ้านตาก เครื่องมือที่ใช้ในการนิเทศติดตาม จ านวน 5 ชุด ได้แก่ 1) แบบนิเทศติดตามการ
จัดกิจกรรม 2) แบบสัมภาษณ์ครูผู้สอนเกี่ยวกับการจัดกิจกรรม  3) แบบสัมภาษณ์ผู้เรียนเกี่ยวกับการ
เข้าร่วมกิจกรรม 4) แบบประเมินความพึงพอใจของครูที่มีต่อการใช้คู่มือเสริมสร้างคุณธรรม และ 5) 
แบบวัดพฤติกรรมการใช้เหตุผลเชิงจริยธรรม และธรรมาภิบาล  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) ได้ผลการนิเทศ ดังนี้ 

สภาพการน าคู่มือแนวทางการจัดกิจกรรมไปใช้ในสถานศึกษา พบว่าสถานศึกษาทั้ง 9 แห่ง
มีการน าไปใช้ทกุแห่ง คิดเป็น ร้อยละ100.00 ครูที่น าไปใช้ จ านวน 59 คน ผู้เรียน จ านวน 1,555 คน 
โดยมีการน าไปใช้ในการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมในสถานศึกษามากที่สุด  รองลงมาน าไปใช้
การบูรณาการในรายวิชาต่างๆ  ที่เหลือใช้ในการจัดกิจกรรมองค์การวิชาชีพ และกิจกรรมลูกเสือ โดย
ส่วนใหญ่น าไปใช้ครบทั้ง 6 หน่วยกิจกรรม และส่วนใหญ่ใช้ตามแผนกิจกรรมทั้งหมด มีบางส่วนที่
น ามาประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ และสภาพของสถานศึกษา 

ผลการประเมินความพึงพอใจของครูที่มีต่อการใช้คู่มือเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และ
ธรรมาภิบาล โดยรวมมีความพึงพอใจในระดับมาก และเม่ือจ าแนกเป็นรายการ พบว่ามีระดับความพึง
พอใจในระดับมากที่สุด 3 รายการ คือด้านเนื้อหากิจกรรม พบว่าหน่วยที่ 4 : กิจกรรมอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรม มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด ด้านประโยชน์โดยรวมของเอกสารคู่มือการจัด
กิจกรรม และด้านผลที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน มีความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุด   



                      โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภบิาล 2561 

 

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ      ข 

 

ผลการวัดการให้เหตุผลเชิงจริยธรรมการจัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมของ
ผู้เรียน พบว่าคะแนนเฉลี่ยการทดสอบการให้เหตุผลเชิงจริยธรรมของนักเรียนนักศึกษา โดยรวมอยู่ใน
ระดับ ดี มีคะแนนเฉลี่ย 125.76 
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กิตติกรรมประกาศ 

 
 โครงการนิเทศติดตามนิเทศติดตามด าเนินงานโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และ
ธรรมาภิบาล ของสถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาในเขตภาคเหนือ ของศูนย์
ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือปีงบประมาณ 2561 ในครั้งนี้ ส าเร็จลุล่วงได้ด้วยความ
อนุเคราะห์อย่างดียิ่งจาก ดร.ผ่องพรรณ  จรัสจินดารัตน์ หัวหน้าหน่วยศึกษานิเทศก์ อาจารย์วิทยา ใจ
วิถี ผู้อ านวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ ที่ให้ค าแนะน า ชี้แนะแนวทางต่าง ๆ 
ในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้รูปแบบโครงงานเป็นฐานและการจัดท าสรุปรายงานผลเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี  
 ขอขอบคุณครูต้นแบบการจัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล ของ
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ทั้ง 11 ท่านที่รวมเป็นคณะกรรมการนิเทศติดตามการ
ด าเนินงานโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลที่ร่วมเป็นคณะกรรมการนิเทศ
ติดตามจนเสร็จสิ้น บรรลุตามเป้าหมายทุกประการ  
 ขอขอบคุณ หน่วยศึกษานิเทศก์ ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่สนับสนุน
งบประมาณในการด าเนินงานในครั้งนี้ รวมถึงขอขอบคุณ คุณครู ผู้เรียน ผู้บริหาร และบุคลากรใน
สถานศึกษาเป้าหมายของภาคเหนือ 9 แห่ง ที่ให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลอันเป็นประโยชน์ และ
ยอมสละเวลาเพื่อพัฒนาตนเอง เข้าร่วมพัฒนาความรู้ในการจัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม 
และธรรมาภิบาล ด้วยความเต็มใจ อย่างต่อเนื่อง รวมถึงขอขอบคุณผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่คอย
สนับสนุน ช่วยเหลือ และให้ความร่วมมือในการด าเนินงานโครงการเสร็จสิ้นด้วยดี ขอขอบพระคุณ
อย่างสูง ณ โอกาสนี้ 
  คุณประโยชน์อันเนื่องมาจากการนิเทศติดตามนิเทศติดตาม ในครั้งนี้ ขอมอบแด่คุณครูผู้มี
อุดมการณ์ ทุกท่าน 
 
 
 

      
 

 
 

คณะกรรมการผู้จัดท าสรุปรายงานผล 
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ 

ตุลาคม  2561 
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บทที่ 1 
บทน า 

 
 

ความเป็นมาและความส าคัญของโครงการ 
สังคมในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เนื่องมากจากความก้าวหน้าของเทคโนโลยี

ที่ ส่งผลให้ประเทศต่าง ๆ ต้องเร่งพัฒนาตนเองเพ่ือให้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลง จึงเกิดการแข่งขัน
ของคนในสังคมมากขึ้น มุ่งความเจริญทางด้านวัตถุมากกว่าด้านจิตใจ จึงส่งผลให้เกิดปัญหาในสังคม
มากขึ้นคนขาดการยั้งคิดในการด าเนินชีวิตที่ถูกต้อง คุณธรรม จริยธรรม เป็นกลไก เพ่ือการควบคุม
ตนเอง ซึ่งเป็นกระบวนการก ากับพฤติกรรมของคนแต่ละคนให้ประพฤติชอบ ท าดี มีประสิทธิภาพ 
และส าหรับ  ธรรมาภิบาล เป็นกลไกเพ่ือการควบคุม โครงสร้างของหน่วยงาน ระบบการบริหาร และ
กระบวนการด าเนินงาน ซึ่งเป็นกระบวนการก ากับการปฎิบัติงานของคนทั้งหมดในองค์กร เป็นการลด
การทุจริตประพฤติมิชอบ ไม่ละเมิดกฎหมาย ซึ่งคุณธรรมจริยธรรมมีเป้าหมายเดียวกันคือ น าไปสู่การ
ลดความสูญเสีย ขจัดการรั่วไหล ป้องกันการทุจริต การประพฤติและด าเนินการที่มิชอบ เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพประสิทธิผล ความคุ้มค่า โปร่งใส ตอบสนองการสุจริต ซื่อตรง และเที่ยงธรรม ช่วย
สร้างสรรค์และส่งเสริมองค์กรให้มีศักยภาพ และประสิทธิภาพในการด าเนินงานที่มีความซื่อตรงและ
โปร่งใส 

 ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ตระหนักถึงความส าคัญของการส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม และธรรมาภิบาลตามนโยบายค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการในสถานศึกษา  ได้แก่                 
มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพ่ือ
ส่วนรวม กตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์ ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรง                
และทางอ้อม รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม  มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อ่ืน เผื่อ
แผ่และแบ่งปัน  เข้าใจเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีระเบียบ
วินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่ มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ท า รู้ปฏิบัติตามพระราชด ารัสของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รู้จักด ารงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจ าเป็น มีไว้พอกินพอใช้ ถ้าเหลือก็แจกจ่าย จ าหน่าย และพร้อมที่
จะขยายกิจการได้เมื่อมีความพร้อม เมื่อมีภูมิคุ้มกันที่ดี มีความเข้มแข็งทั้งร่างกาย และจิตใจ ไม่ยอม
แพ้ต่ออ านาจฝ่ายต่ า หรือกิเลส มีความละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา  ค านึงถึง
ผลประโยชน์ของส่วนรวม และของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง  ประกอบกับกรอบมาตรฐาน

 

https://www.gotoknow.org/posts/tags/%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A0%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5
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คุณวุฒิอาชีวศึกษาแห่งชาติก าหนดให้ผู้ส าเร็จการอาชีวศึกษาในทุกระดับต้องมีคุณภาพอย่างน้ อย 3 
ด้าน คือ ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป  และสมรรถนะวิชาชีพ  
ดังนั้นในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทุกรายวิชา ครูผู้สอนควรจะต้องบูรณาการคุณธรรม 
จริยธรรม ธรรมาภิบาล ค่านิยมไทย 12 ประการ และจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรของสถานศึกษา
อาชีวศึกษาทุกแห่ง 

 จากความส าคัญของการจัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลใน
สถานศึกษา ดังกล่าว ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้มอบหมายให้หน่วยศึกษานิเทศก์ 
ด าเนินการติดตามขยายผลการด าเนินงานโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล                    
ในสถานศึกษาในภาคเหนือ เพ่ือให้ได้ข้อมูลการสารสนเทศอันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน คุณภาพสถานศึกษาและในเชิงนโยบาย ต่อไป 

วัตถุประสงค์ 
 1.  เพ่ือนิเทศติดตามสภาพการด าเนินงานโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและ       
ธรรมาภิบาล ของสถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาในเขตภาคเหนือ  
 2.  เพ่ือศึกษาผลการด าเนินงานโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล 
ของสถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาในเขตภาคเหนือ  

ขอบเขต 
 ขอบเขตกลุ่มเป้าหมาย 

 กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษา คือ ครู ผู้เรียน ผู้บริหารและบุคลากรในสถานศึกษาสังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในเขตภาคเหนือ จ านวน 9 แห่ง ประกอบด้วย  

1. วิทยาลัยการอาชีพสอง   
2. วิทยาลัยการอาชีพลอง  
3. วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง  
4. วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย  
5. วิทยาลัยอาชีวศึกษาแม่สาย  
6. วิทยาลัยการอาชีพพิชัย  
7. วิทยาลัยกาญจนาภิเษกเชียงราย  
8. วิทยาลัยเทคนโนโลยีโปลิเทคนิคลานนาเชียงใหม่  
9. วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก  
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ขอบเขตด้านเนื้อหา  
 ในการนิเทศติดตามผลการด าเนินงาน การขยายผลตามเอกสารแนวทางการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ในสถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาในเขต
ภาคเหนือ มีขอบเขตในการนิเทศ จ านวน 5 ด้าน ประกอบด้วย 1) ด้านการน าเอกสารแนวทางการจัด
กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 2) ด้านผลการใช้เอกสารแนว
ทางการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษาประกอบด้วยความพึงพอใจ
ของครูที่มีต่อการใช้ เอกสารแนวทางทางการจัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม และ           
ธรรมาภิบาลในสถานศึกษา และการใช้เหตุผลเชิงคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลของผู้เรียน 

 ขอบเขตด้านเวลา 
 ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2561  
   
นิยามศัพทเ์ฉพาะ 

การด าเนินงานนิเทศติดตามผลโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล            
ในสถานศึกษา  หมายถึง  กระบวนการในการนิเทศติดตามผลการด าเนินงานโครงการเสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา โดยการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร ในสถานศึกษา
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในเขตภาคเหนือ จ านวน 9 แห่ง  
 เอกสารแนวทางการจัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลใน
สถานศึกษา หมายถึง เอกสารที่สร้างขึ้นมาประกอบด้วยขั้นตอนการปฏิบัติการจัดกิจกรรม
เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา จ านวน 6 หน่วย ประกอบด้วย  
 หน่วยที่ 1 เรื่อง กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลตามค่านิยมหลัก
ของคนไทย 12 ประการ 
 หน่วยที่ 2 เรื่อง กิจกรรมปลูกจิตส านึกความเป็นคนดี 
 หน่วยที่ 3 เรื่อง กิจกรรมท าความดีตามรอยพระยุคลบาท 
 หน่วยที่ 4 เรื่อง กิจกรรมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม 
 หน่วยที่ 5 เรื่อง กิจกรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 หน่วยที่ 6 เรื่อง กิจกรรมพัฒนาตน ชุมชน ท้องถิ่นและประเทศชาติ 
 ผู้เรียน หมายถึง ผู้ที่ลงทะเบียนเรียนในสถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน ในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  
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ประโยชน์ที่ได้รับ 
1. สถานศึกษากลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ สามารถจัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม 

จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา โดยการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร และสอดแทรกใน

รายวิชา ตามเครื่องมือนิเทศติดตาม การด าเนินงานโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และ    

ธรรมาภิบาลในสถานศึกษา  

2. ครูผู้สอนในสถานศึกษากลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อการจัด

กิจกรรมเสริมหลักสูตร และสอดแทรกในรายวิชา ตามเครื่องมือนิเทศติดตาม การด าเนินงานโครงการ

เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา  

3. ผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อการการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร และสอดแทรกใน

รายวิชา ตามเครื่องมือนิเทศติดตาม การด าเนินงานโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และ     

ธรรมาภิบาลในสถานศึกษา  
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บทที่ 2 
 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 

การขยายผลโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลของสถานศึกษาสังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาในครั้งนี้  ได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง แบ่งตามเนื้อหาได้
ดังนี้ 

1. ความหมายของคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล 
2. แนวคิดหลักการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล 
3. นโยบายชาติเกี่ยวกับการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล 
4. แนวคิดหลักการเกี่ยวกับการนิเทศติดตาม 
5. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
1. ความหมายของคุณธรรม และจริยธรรม 

1.1 ความหมายของคุณธรรม 
 ดุจเดือน พันธุมนาวิน (2551) กล่าวว่า หลักธรรมทางศาสนาเป็นเรื่องเกี่ยวกับคุณธรรม 
เพราะว่า หลักธรรมในศาสนามักเป็นค าสั่งสอนที่ให้บุคคลตระหนักรู้ว่าสิ่งใดเป็นสิ่งที่ดีหรือสิ่งใดเป็นสิ่งที่
ไม่ดี สิ่งใดควรปฏิบัติหรือสิ่งใดไม่ควรปฏิบัติ ซึ่งมีการน าไปประยุกต์เป็นหลักในการปฏิบัติในอาชีพต่าง ๆ 
หรือที่เรียกว่า จรรยาบรรณ (Ethics) ดังนั้น หลักธรรมทางศาสนาจึงเป็นเรื่องเก่ียวกับคุณธรรม 
 นงลักษณ์ วิรัชชัย และคณะ (2551) ได้สรุปความหมายของคุณธรรม คือคุณลักษณ์ สภาวะหรือ
สภาพของคุณงามความดีที่เป็นไปในทางถูกต้อง ดีงาม ท าให้เกิดความชื่นชมยินดี มีจิตใจที่เต็มเปี่ยมไป
ด้วยความสุขความยินดี 
 ไชยพร  เรืองแหล้ (2556) ได้สรุปความหมายของคุณธรรม หมายถึง หลักของความดีงามแห่ง
การประพฤติตน และลักษณะอุปนิสัยอันดีงามที่สั่งสมอยู่ในจิตใจของบุคคลมาเป็นเวลานาน มีคุณค่า
ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ยึดถือและปฏิบัติตาม อันน ามาซึ่งความเจริญของตนเองและสังคม ซึ่งคุณธรรมที่
เกิดข้ึนในจิตใจนั้นเกิดจากการอบรมและปลูกฝัง  
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 ดรุณี โอวจริยาพิทักษ์ และคณธ (2557) สรุปว่า คุณธรรม หมายถึงคุณงามความดีที่บริสุทธิ์ใน
การคิด ในการกระท าที่เป็นหลักพ้ืนฐานประจ าใจในการประพฤติปฏิบัติเพ่ือความสุขทั้งของตนเองและ
สังคม 
 ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (2560) ได้สรุปความหมายของค าว่าคุณธรรม ไว้ว่า 
คุณธรรม หมายถึง สภาพหรือคุณลักษณะของคุณงามความดี ซึ่งอยู่ในจิตส านึกของบุคคล เป็นแรงกระตุ้น
ผลักดันให้เกิดความรู้สึกผิดชอบในการประพฤติปฏิบัติอยู่ในกรอบที่ดีงามของสังคม อีกนัยหนึ่ง คือ 
สามารถเห็นได้จากพฤติกรรมที่แสดงออกทางกาย วาจา และจิตใจ เมื่อบุคคลใดประพฤติปฏิบัติตนโดยยึด
หลักคุณธรรมแล้ว ย่อมเกิดคุณค่าแก่บุคคลนั้น ตลอดจนเป็นที่ยอมรับของสังคมและบุคคลทั่วไป 
 กล่าวโดยสรุป คุณธรรม หมายถึง หลักประพฤติปฏิบัติตนในการท าความดี ซึ่งอยู่ในตัวบุคคลที่
จะตระหนักรู้ว่าสิ่งใดดีหรือสิ่งใดไม่ดี เพ่ือให้เกิดความสุขแก่ตนเองและส่วนร่วม โดยไม่เบียดเบียนใคร 

  1.2 ความหมายของจริยธรรม 
นงลักษณ์  วิรัชชัย และคณะ (2551) ได้สรุปความหมายของจริยธรรม คือการแสดงออก หรือ

พฤติกรรมของบุคคลในลักษณะที่ดีงาม ถูกต้อง เหมาะสม โดยสอดคล้องกับพฤติกรรมหรือทางการปฏิบัติ
ตามเกณฑ์และมาตรฐานของการประพฤติในทางสังคม ซึ่งบุคคลใช้ในการแยกการกระท าที่ถูกต้องออก
จากการกระท าที่ผิด 
 นภีสี  ศรีวัฒนทรัพย์ (2551) ได้สรุปความหมายของจริยธรรม คือ การประพฤติปฏิบัติให้
เป็นไปตามหลักศีลธรรมวัฒนธรรม ค่านิยมท่ีชมชอบตามท านองคลองธรรมตามแนวทางพุทธศาสนา และ
มีความพึงพอใจว่าการกระท านั้นถูกต้อง ดีงาม เหมาะสมตามขนบธรรมเนียมประเพณีมีลักษณะของความ
ดีความถูกต้องอันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคม อีกทั้งเป็นการรู้สึกผิดชอบชั่วดี  และเป็นการ
กระท าท่ีสังคมให้การยอมรับ แสดงออกในลักษณะเป็นรูปธรรม 
 ขวัญฟ า  รังสิ   (2552) ให้ความหมายของจริยธรรม คือ การแสดงออกด้านพฤติกรรมกาย 

สังคม จิตใจและปัญญาที่เกิดจากการรู้เข้าใจความจริง รู้ถึงกฎเกณฑ์แห่งความเป็นไปตามเหตุปัจจัยของสิ่ง
ทั้งหลาย  แล้วเอาความรู้นั่นมาใช้ท าให้ปฎิบัติต่อชีวิตตนเองและสิ่งทั้งหลายรอบตัวได้ถูกกต้อง จริยธรรม

ตามหลักพุทธศาสนาจึงเป็นเรื่องของระบบการด าเนินชีวิตที่ดีงามทั้งด้านกาย สังคม จิตใจ และปัญญา ที่
สอดคล้องกับหลักความจริงของธรรมชาติ 
 อติกันต์ ภูดีทิพย์  (2552) ได้สรุปความหมายของจริยธรรม คือ การประพฤติปฏิบัติที่เป็นไปตาม
ระเบียบแบบแผน กฎเกณฑ์ทางสังคมของบุคคลทั้งทางกาย วาจา ใจ เพ่ือก่อให้เกิดความเจริญและอยู่
ร่วมกันอย่างสงบสุข เป็นการขจัดขัดแย้งทางสังคม ท าให้เกิดการพัฒนาและเป็นปกติสุข 
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 ชัยนนท์  นิลพัฒน์ (2555) กล่าวโดยสรุปว่า จริยธรรม คือ หลักการที่มนุษย์ในสังคมยอมรับว่า
ดีงามและเห็นควรยึดถือปฏิบัติเพ่ือการอยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุขในสังคมนั่นเอง และเมื่อน าไปใช้กับการ
ประกอบอาชีพหรือการท างาน ซึ่งเป็นกิจกรรมที่มีความส าคัญที่สุดอย่างหนึ่งของมนุษย์และสังคม ก็ย่อม
หมายความว่ามนุษย์ย่อมจะต้องมีจริยธรรมในการท างานหรือการประกอบอาชีพเพราะในการท างาน
มนุษย์ย่อมต้องมีสังคมซึ่งประกอบด้วยคนหลายคนมีความเชื่อและความคิดเห็นที่ต่างกัน จึงมีความ
จ าเป็นต้องมีสังคมซึ่งประกอบด้วยคนหลายคนมีความเชื่อและความคิดเห็นที่ต่างกัน จึงมีความจ าเป็นต้อง
มีสังคมซึ่งประกอบด้วยคนหลายคนมีความเชื่อและความคิดเห็นที่ต่างกัน จึงมีความจ าเป็นต้องมีการวาง
กรอบให้มนุษย์ประพฤติไปในทิศทางเดียวกัน เพ่ือการท างานร่วมกันอย่างสงบสุขและบรรลุเป าหมายใน
งานนั้น ๆ  
 กล่าวโดยสรุปความหมายของค าว่า จริยธรรม หมายถึง การประพฤติปฏิบัติตนที่เป็นไปตาม
ระเบียบแบบแผนในลักษณะที่ดีงาม โดยการแสดงออกทางกาย วาจา ใจ เพ่ือการอยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุข
ในสังคมปราศจากความขัดแย้ง 

 1.3 ความหมายของธรรมาภิบาล 
     อรพินท์ สพโชคชัย (2553) ได้ให้ความหมายของ ธรรมาภิบาล หมายถึง ระบบ โครงสร้างและ
กระบวนการต่าง ๆ ที่วางกฎเกณฑ์ความสัมพันธ์ระหว่างเศรษฐกิจการเมืองและสังคมของประเทศ เพ่ือที่
ภาคต่าง ๆ ของสังคมจะพัฒนาและอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข 
      บุษบง ชัยเจริญวัฒนะและบุญมี ลี้ (2554) ได้ให้ค านิยามว่าธรรมภิบาล ท าหน้าที่เป็นกลไก 
เครื่องมือและแนวทางการด าเนินงานที่เชื่อมโยงกันของภาคเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง โดยเน้นความ
จ าเป็นของการสร้างความร่วมมือจากภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชนอย่างจริงจังและต่อเนื่อง
เพ่ือให้ประเทศมีพ้ืนฐานระบบอกประชาธิปไตยที่เข้มแข็ง มีความชอบของกฎหมาย มีเสถียรภาพ มี
โครงสร้างและกระบวนการบริหารที่มีประสิทธิภาพ มีความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้อันจะน าไปสู่
การพัฒนาประเทศท่ียั่งยืน 
      นิภาพรรณ  ผิวอ่อน (2559:26) ได้ให้ความหมายของค าว่า การบริหารการจัดการทรัพยากร
ทางเศรษฐกิจและสังคม เพ่ือการพัฒนาประเทศโดยมีการเชื่อมโยง องค์ประกอบ 3 ส่วน ของสังคมเข้า
ด้วยกัน คือ ภาครัฐ เอกชน และภาคประชาสังคมและให้มีการสนับสนุนซึ่งกันและกันอย่างสร้างสรรค์ 
ก่อให้เกิดความสัมพันธ์ระหว่างเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองอย่างสมดุล ซึ่งจะส่งผลให้สังคมด ารงอยู่
ร่วมกันอย่างสันติ ตลอดจนมีการใช้อ านาจในการบริหารราชการแผ่นดินให้มีความแข็งแกร่ง มี
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ประสิทธิภาพ มีคุณภาพ มีความโปร่งใส ยุติธรรม และสามารถตรวจสอบได้ ซึ่งจะส่งผลให้การพัฒนา 
ประเทศชาติเป็นอย่างมั่งคง ยั่งยืน และมีเสถียรภาพ 
 จากทฤษฎีข้างต้นกล่าวโดยสรุปค าว่า ธรรมาภิบาล หมายถึง การบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ
และมีโครงสร้าง โดยการเชื่อมโยงขององค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมก่อให้เกิด
ความส าคัญซึ่งกันและกัน เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผล มีความโปร่งใส มีคุณภาพ 
 
2. แนวคิดหลักการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล 
 2.1 มุมมองความสัมพันธ์ระหว่างจริยธรรม กับทักษะในศตวรรษท่ี 21   

จากแนวคิดทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 และ กรอบการประเมินทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
พบว่า แนวความคิดในด้านการจัดการศึกษาและ กรอบการประเมินเปลี่ยนแปลงไป ดังนั้นผู้สอน จะต้อง
ปรับวิธีการสอนต้อง “สอนน้อย เรียนมาก” เพ่ือให้เด็กได้ลงมือปฏิบัติและค้นพบความรู้ด้วย ตนเอง ผ่าน
กระบวนการเรียนรู้โดยผู้สอนจะต้องสอดแทรกจริยธรรมลงไปในกระบวนการเรียนการสอน ดังนั้น จาก
วิธีการสอนแบบบรรยาย กลายเป็นการเรียนรู้ร่วมกันโดยให้ผู้เรียนได้มี ส่วนร่วมให้มากที่สุด การประเมิน
ของผู้สอนควรเน้นการประเมินตามสภาพจริงมากขึ้น จากการ เปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี ท าให้ผู้เรียน
และ ผู้สอนจะต้องปรับตัวท่ามกลางกระแสของข้อมูลในปัจจุบันมีอยู่หลากหลาย ทั้งข้อมูลดีและข้อมูล
ขยะ ดังนั้นครูจะต้องพัฒนาผู้เรียนให้สามารถคิดพิจารณาทุกสิ่งอย่างมีวิจารณญาณและตระหนักถึงคุณค่า
ของความดี และประโยชน์ส่วนรวมก่อน ประโยชน์ส่วนตน  โดยผู้สอนจะต้องใช้เทคนิคและ วิธีการสอนที่
ช่วยส่งเสริมจริยธรรมให้กับผู้เรียน โดยการสอดแทรกเข้าไปในทุกส่วนของการเรียน ด้วยวิธีที่หลากหลาย 
(ขวัญหญิง ศรีประเสริฐภาพ, 2555: 49) 
 จากแนวคิดของ ทิศนา แขมมณี (2550) และสุรางค์ โค้วตระกูล (2545) พบว่ามีเทคนิควิธี การ
จัดการเรียนรู้ 6 วิธี ได้แก่ การเล่า นิทาน การเล่นเกม การใช้กรณีตัวอย่าง การใช้ บทบาทสมมติ การใช้
สถานการณ์จ าลอง และ การสอนแบบกิจกรรมกลุ่มและกลุ่มสัมพันธ์ดังนี้  

1. การเล่านิทาน เป็นการสอนที่ใช้นิทาน เป็นสื่อผู้เรียนเกิดการเรียนรู้เนื้อ หาสาระและ ซึมซับ
ความเป็นคนมีคุณธรรมจริยธรรมอย่างแยบยล โดยผู้สอนอาจใช้สื่ออ่ืนๆ ประกอบการเล่า นิทานด้วย เช่น 
หุ่นมือ ภาพ แผ่นป ายส าลี การ์ตูน เป็นต้น  นิทานที่น ามาใช้ผู้สอนจะต้องเลือกให้ เหมาะสมกับผู้เรียนทั้ง
เนื้อหาและภาษา โดยอาจสอดแทรกความรู้ด้านภาษาอังกฤษเข้าไปในการ เล่านิทานได้อีกทางหนึ่งด้วย 
ซึ่งเทคนิควิธีการเล่า นิทานนี้จะเหมาะกับการสอนเด็กเล็กและ ประถมศึกษา ส่วนเด็กโตก็ยังใช้ได้และอาจ
เสริม ด้วยการมอบหมายให้อ่านหนังสือนิทาน หรือ วรรณกรรมเยาวชน นอกจากจะเป็นการสอน เนื้อหา
สาระและคุณธรรมแล้ว ยังเป็นการปลูกฝัง นิสัยรักการอ่านให้กับผู้เรียนได้อีกทางหนึ่งด้วย  
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2. การเล่นเกม เป็นการสอนที่เน้นการเล่น ภายใต้กฎกติกาที่ก าหนด มุ่งแข่งขันเพ่ือให้เกิดความ
สนุกสนาน การเล่นเกมจะช่วยในการสอน และฝึกคุณธรรมจริยธรรมได้ดี ผ่านกระบวนการเรียน เช่น 
ความอดทน การเสียสละ การมีน้ าใจนักกีฬา การให้อภัย การท างานเป็นทีม  การเคารพสิทธิของผู้อ่ืน 
และ ความคิดสร้างสรรค์ เป็นต้น โดยผู้สอนต้องเลือก เกมที่เหมาะสมกับวัยและมีข้อตกลงในการเล่นเกม 
เพ่ือป องกันการปะทะและการถกเถียงกันระหว่าง การเล่นเกม  นอกจากนี้ผู้สอนอาจให้ผู้เรียน มีส่วนร่วม
ในการคิดวิธีการเล่นและกฎกติกา ร่วมกัน รวมถึงให้ผู้เรียนได้สร้างเกมใหม่ส าหรับ กลุ่มของตนเองเพ่ือฝึก
การคิดอย่างสร้างสรรค์  

3. การใช้กรณีตัวอย่าง เป็นการสอนโดยใช้เรื่องที่ผู้สอนคัดเลือกหรือเขียนมาให้นักเรียนได้ 
ศึกษา ให้ผู้เรียนได้ฝึกคิด อภิปราย และแสดงความคิดเห็นตามประเด็นที่ก าหนดร่วมกัน ระหว่างครูและ
นักเรียน เป็นการฝึกให้คิดวิเคราะห์ และครูสามารถสอดแทรกแนวคิดด้านคุณธรรม จริยธรรม และ
ค่านิยมต่างๆ ลงไปได้หรือครูอาจน าข่าวจากหนังสือพิมพ์ หรือเหตุการณ์ต่างๆ ที่เป็นประเด็นด้าน
จริยธรรมมาเป็นกรณีตัวอย่างได้  

4. การใช้บทบาทสมมุติ เป็นการสอนโดยเน้นให้ผู้เรียนสวมบทบาทเป็นตัวละครใน สถานการณ์
ที่สมมติขึ้นเพ่ือช่วยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ เกี่ยวกับการสวมบทบาทที่ท าให้นักเรียนเกิดความ เข้าใจใน
ความคิด ความรู้สึก เจตคติ ของตัวละคร และตนเอง ซึ่งการสอนด้วยบทบาทสมมุติเป็นการ สอนที่
เกี่ยวข้องกับความคิด จิตใจ และความรู้สึก ดังนั้นจึงสามารถใช้สอนคุณธรรม จริยธรรม และ ค่านิยมได้
เป็นอย่างด ี

 5. การใช้สถานการณ์จ าลอง เป็นการสอน ที่ให้นักเรียนได้เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับ 
สถานการณ์จ าลองที่สร้างขึ้นจากสถานการณ์จริง เพื่อให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ความจริงจาก สถานการณ์
นั้น โดยผู้สอนจะต้องสร้างสถานการณ์ที่สามารถใช้ในการสอนจริยธรรมได้ดี เช่น ถ้านักเรียนเก็บกระเป๋า
สตางค์ได้ นักเรียนจะตัดสินใจอย่างไร จะเก็บไว้เองหรือส่งครู และผลการตัดสินใจจะเป็นอย่างไร   

 6. การสอนแบบกลุ่มสัมพันธ์เป็นเทคนิค วิธีการสอนที่ใช้กระบวนการกลุ่มที่ส่งเสริมให้ 
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ผ่านการท างานร่วมกับผู้เรียน จะได้ฝึกความเป็นผู้น า ผู้ตาม การแสดงความ คิดเห็น 
การสังเกต ทักษะทางสังคม ซึ่งผู้สอนสามารถสอดแทรกแนวคิดด้านจริยธรรมให้กับผู้เรียนได้เป็นอย่างดี 
แสดงว่าการสอนแบบ กลุ่มสัมพันธ์สามารถพัฒนาผู้เรียนได้ทั้งด้าน สติปัญญา ด้านอารมณ์ และด้านสังคม
ได้เป็น อย่างดี    

แต่ในศตวรรษที่ 21 การน าวิธีการสอนทั้ง 6 รูปแบบที่น าเสนอมาใช้ ผู้สอนอาจต้องสอดแทรก 
แนวคิดและสถานการณ์ปัจจุบันลงไปเพ่ือให้ผู้รียน สามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้และเป็นการ
ปลูกฝังแนวคิดด้านจริยธรรมที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน และที่ก าลังจะเกิดขึ้นในอนาคต โดยเพ่ิมความรู้ และ
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ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศลงในไปในการเรียนการสอน เช่น สถานการณ์การคัดลอก ข้อมูลจาก
อินเทอร์เน็ตแล้วน ามาเป็นผลงานของตัวเอง และการเผยแพร่ข่าวอันเป็นเท็จในเว็บไซต์ เป็นต้น เนื่องจาก
ปัจจุบันผู้สอนได้รับแนวคิด เกี่ยวข้องกับการสอนยุคใหม่แบบผิดๆ ว่าจะต้องใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการ
สอนเป็นหลัก การพัฒนานวัตกรรมทางการสอนจะต้องเป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น หนังสืออิเล็กทรอนิกต์ 
(e-book) บทเรียนคอมพิวเตอร์ (CAI) บทเรียนผ่านระบบเครือข่าย (e-learning) เป็นต้น แต่ในความเป็น
จริงแล้ว วิธีการสอนที่ดีคือ การสอนเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่าย สอนอย่างไร ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ วิธีการ
สอนที่น่าสนใจ ในศตวรรษที่ 21 อีกวิธีหนึ่งที่สามารถน าไปใช้ได้กับทุกเนื้อหาสาระและทุกระดับ คือ การ
สอนแบบ Project-based learning ร่วมกับการสอนแบบการใช้ ปัญหาเป็นหลัก (Problem-based 
learning) เป็นการสอนที่สามารถน ามาประยุกต์ใช้ได้อย่าง หลากหลายขึ้นอยู่กับการวางแผนและ
ออกแบบการสอน ทั้งนี้เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้จาก สถานการณ์ที่สร้างขึ้นหรือสถานการณ์จริง เป็น
การสร้างให้เกิดทักษะความรู้และทักษะชีวิต ควบคู่กันถ้าเทียบแล้วก็ใกล้เคียงกับการสอนแบบ 
สถานการณ์จ าลอง แต่เพ่ิมแนวคิดในการแก้ไขปัญหาเข้าไปในกระบวนการเรียนการสอน 

2.2 สาระส าคัญของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) ที่
เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมคุณธรรม (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2561)  
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 เกิดขึ้นจากการวิเคราะห์สถานการณ์และ
แนวโน้มของสังคมไทย โดยปี 2547 พบว่า คนไทยส่วนใหญ่ยังมีปัญหาด้านคุณธรรมจริยธรรม และไม่
ตระหนักถึงความส าคัญของระเบียบวินัย ความซื่อสัตย์ และการมีจิตสาธารณะ ซึ่งแผนพัฒนาฯ เน้น
ความส าคัญในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ 

1) วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือวางรากฐานให้คนไทยเป็นคนที่สมบูรณ์ มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบ วินัย ค่านิยมที่ดี มี
จิตสาธารณะ และมีความสุข โดยมีสุขภาวะและสุขภาพที่ดี ครอบครัวอบอุ่น ตลอดจน  เป็นคนเก่งที่มี
ทักษะความรู้ความสามารถและพัฒนาตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต โดยมี 

2) เป าหมายรวม  
คนไทยมีคุณ ลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์ มีวินัย มีทัศนคติและ พฤติกรรมตามบรรทัดฐาน 

ที่ดีของสังคม มีความเป็นพลเมืองตื่นรู้ มีความสามารถในการปรับตัวได้อย่างรู้ เท่าทันสถานการณ์ มีความ
รับผิดชอบและท าประโยชน์ต่อส่วนรวม มีสุขภาพกายและใจที่ดี มีความเจริญ งอกงามทางจิตวิญญาณ มี
วิถีชีวิตที่พอเพียง และมีความเป็นไทยยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ 



รายงานผลการนิเทศติดตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล 2561 
 

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ หน้า 11 
 

 ทุนมนุษย์ของประเทศไทยยังมีปัญหาใน ด้านคุณภาพคนในแต่ละช่วงวัย โดยผลลัพธ์ทาง
การศึกษาของเด็กวัยเรียนค่อนข้างต่ า การพัฒนาความรู้และ ทักษะของแรงงานไม่ตรงกับตลาดงาน 
ในขณะที่คนไทยจ านวนไม่น้อยยังไม่สามารถคัดกรองและเลือกรับวัฒนธรรมได้อย่างเหมาะสม ซึ่งส่งผล
ต่อวิกฤตค่านิยม ทัศนคติ และพฤติกรรมในการด าเนินชีวิต การพัฒนาใน  ระยะต่อไปจึงต้องให้
ความส าคัญกับการวางรากฐานการพัฒนาคนให้มีความสมบูรณ์ เพ่ือให้คนไทยมีทัศนคติ  และพฤติกรรม
ตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคม ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพสูงตามมาตรฐานสากล และสามารถ เรียนรู้ด้วย
ตนเองอย่างต่อเนื่อง มีสุขภาวะที่ดีขึ้น คนทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ และความสามารถเพ่ิมขึ้น  รวมทั้ง
สถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็งและมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศเพ่ิมข้ึน 

3) แนวทางการพัฒนาที่ส าคัญ ประกอบด้วย  
(1) ปรับเปลี่ยนค่านิยมคนไทยให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย จิตสาธารณะ และ 

พฤติกรรมที่พึงประสงค์ อาทิ ส่งเสริมให้มีกิจกรรมการเรียนการสอนทั้งใน และนอกห้องเรียนที่สอดแทรก
คุณธรรม จริยธรรม ความมีระเบียบวินัย และจิตสาธารณะ  

(2) พัฒนาศักยภาพ คนให้มีทักษะ ความรู้ และความสามารถในการด ารงชีวิตอย่างม ี
คุณค่า อาทิ ส่งเสริมเด็กปฐมวัยให้มีการพัฒนา ทักษะทางสมองและทางสังคมที่เหมาะสม เด็กวัยเรียน
และวัยรุ่นมีทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ  

(3) ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต อาทิ ปรับระบบบริหารจัดการ 
สถานศึกษาขนาดเล็ก ให้มีการจัดทรัพยากรร่วมกันให้มีขนาดและจ านวนที่เหมาะสม ปรับปรุงแหล่ง
เรียนรู้ในชุมชนให้เป็นแหล่ง เรียนรู้เชิงสร้างสรรค์และมีชีวิต  

(4) ลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพและให้ทุกภาคส่วนค านึงถึงผลกระทบต่อสุขภาพ อาทิ  
ส่งเสริมให้มีกิจกรรมทางสุขภาพและโภชนาการที่เหมาะสมกับวัย ปรับปรุงมาตรการทางกฎหมายและ  
ภาษีในการควบคุมผลิตภัณฑ์ที่ส่งผลเสียต่อสุขภาพ  

(5) เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบสุขภาพ ภาครัฐและปรับระบบการเงินการ 
คลังด้านสุขภาพ อาทิ ปรับระบบบริหารจัดการทรัพยากรร่วมกันระหว่าง สถานพยาบาลทุกสังกัดในเขต
พ้ืนที่สุขภาพ  

(6) พัฒนาระบบการดูแลและสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับ สังคมสูงวัย อาทิ  
ผลักดันให้มีกฎหมายการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว และ (๗) ผลักดันให้สถาบันทางสังคมมีส่วน ร่วมพัฒนา
ประเทศอย่างเข้มแข็ง อาทิ ก าหนดมาตรการดูแลครอบครัวที่เปราะบาง และส่งเสริม สถาบันการศึกษาให้
เป็นแหล่งบริการความรู้ทางวิชาการท่ีทุกคนเข้าถึงได้ 
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3. นโยบายชาติเกี่ยวกับการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล 
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป องกันและปราบปรามทุจริตระยะที่ 3 (พ.ศ.2560 - 2564) 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต เน้นการปรับเปลี่ยนฐานความคิดของคนทุกช่วงวัยตั้งแต่
ระดับปฐมวัยให้สามารถแยกระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนร่วมออกจากกันได้อย่างชัดเจน 
ส่งเสริมให้มีระบบและกระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมเพ่ือต้านการทุจริต สามารถประยุกต์หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นเครื่องมือในการต้านทุจริตและด าเนินชีวิตได้อย่างสมดุล รวมทั้งสร้างเสริม
พลัง การมีส่วนร่วมของชุมชน และบูรณาการทุกภาคส่วนเพ่ือต่อต้านการทุจริต ทั้งนี้เป าหมายเพ่ือลด
ปัญหาการทุจริต คอรัปชันที่ทวีความรุนแรงในสังคมไทยให้ลดลง 

ส านักงานคณะกรรมการป องกันและปราบปรามการทุจริตกับกระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดท า
บันทึกข้อตกลงร่วมมือ เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 
2 (พ.ศ.2556-2560) โดยได้ก าหนดนโยบายคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการ
ป องกันและปราบปรามการทุจริต โดยใช้กลไกทางการศึกษา ให้ด าเนินโครงการส่งเสริมความรู้ด้านการ
ป องกันและปราบปรามทุจริตระดับอาชีวศึกษา และมอบหมายให้คณะอนุกรรมการส่งเสริมความรู้ด้าน
การป องกันและปราบปรามการ ทุจริตระดับอาชีวศึกษา (เลขาธิการ คณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็น
ประธานอนุกรรมการ) เป็นผู้รับผิดชอบการด าเนินการ ทั้งนี้ ส านักป องกันการทุจริตภาคการเมือง 
ส านักงานคณะกรรมการป องกันและปราบปรามการทุจริต ท าหน้าที่ฝ่ายเลขานุการ 
 การด าเนินโครงการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป องกัน
และปราบปรามการทุจริตในฐานะเยาวชนของชาติ โดยมุ่งหวังให้นักเรียนนักศึกษารู้ถึงบทบาทและหน้าที่
ของพลเมืองตามระบอบประชาธิปไตย เพ่ือเติบโตขึ้นเป็นพลเมืองดีของประเทศชาติและร่วมมือกันต่อต้าน
การทุจริตที่พบเห็นในชีวิตประจ าวันได้อย่างเหมาะสมกับสถานภาพของเยาวชน (ส านักงานคณะกรรมการ
ป องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา, 2559: 2-4) 
4. แนวคิด หลักการเกี่ยวกับการนิเทศติดตาม 

4.1 แนวคิดเกี่ยวกับการนิเทศการศึกษา 
การนิเทศการศึกษาเป็นงานในความรับผิดชอบของผู้บริหารโดยตรง ซึ่งผู้บริหารสามารถ

ด าเนินการได้ด้วยตนเอง หรืออาจมอบหมายให้ผู้ที่เกี่ยวข้องด าเนินการแทนได้    การนิเทศภายใน
สถานศึกษาจะส าเร็จได้ต้องอาศัยความร่วมมือจากผู้ที่เกี่ยวข้อง เช่น ผู้บริหาร ผู้นิเทศ ผู้รับการนิเทศ และ
ผู้ร่วมงาน ในการปฏิบัติงานต้องมีการยอมรับและให้เกียรติซึ่งกันและกัน ดังนั้น จึงควรจะมีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การถ่ายทอดความเชี่ยวชาญให้แก่ผู้ร่วมงานให้เกิดความรู้ ความเข้าใจมากขึ้น ทั้งนี้การ
นิเทศการจัดการเรียนการสอนต้องเกิดขึ้นจากความจ าเป็น  และต้องการในการแก้ปัญหาร่วมกัน 
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สอดคล้องกับความต้องการในการยกระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา รวมถึงเป็นการสร้างขวัญ
และก าลังใจแก่ผู้รับการนิเทศ ซึ่งจะส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้รับการนิเทศ ซึ่ง (เกรียงศักดิ์ 
สังข์ชัย, 2552: 68-69) ได้สรุปความหมายของการนิเทศการศึกษาของนักการศึกษาไว้ หมายถึง 
กระบวนการด าเนินงานร่วมกันระหว่างผู้นิเทศกับผู้รับการนิเทศ เพ่ือให้การช่วยเหลือแนะน า และให้ความ
ร่วมมือต่อครูในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการจัดกิจกรรมการเรียนอันจะส่งผลถึงผลการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยมีจุดมุ่งหมายของการนิเทศการสอน คือ มีจุดมุ่งหมายเพ่ือเป็นการปรับปรุง
กระบวนการสอนและกระบวนการกระบวนการเรียนรู้ ส่งเสริมพัฒนาความเจริญก้าวหนาในวิชาชีพที่
ส่งผลโดยตรงต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน สร้างขวัญและก าลังใจ และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบุคคลที่
เกี่ยวข้องในการท างานร่วมกัน โดยอาศัยการนิเทศช่วยเหลือ แนะน า ให้ความรู้และการฝึกปฏิบัติด้านการ
พัฒนาหลักสูตร เทคนิควิธีการเรียนการสอนใหม่ ๆ การใช้และการสร้างสื่อนวัตกรรมด้านการสอนและ
การท าวิจัยในชั้นเรียน เพ่ือให้ครูสามารถปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนการสอน หรือในวิชาชีพของ
ตนเองอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุดตามเป าหมาย  

4.2 กระบวนการในการนิเทศ  
กระบวนการในการนิเทศการศึกษา หมายถึง แบบแผนของการนิเทศการศึกษา ที่จัดล าดับไว้

อย่างต่อเนื่อง เป็นระเบียบแบบแผน มีล าดับขั้นตอนในการด าเนินงานไว้ชัดเจน มีเหตุผลและสามารถ
ด าเนินการได้ โดยมีนักการศึกษาหลายท่านได้น าเสนอกระบวนการในการ นิเทศไว้หลายท่าน แต่ในที่นี้ขอ
น าเสนอกระบวนการนิเทศที่ส าคัญ ดังนี้ กระบวนการนิเทศของ สงัด อุทรานันท์ (อัญชลี ธรรมะวิธีกุล, 
2552: 1) ซึ่งเป็นกระบวนการนิเทศท่ีสอดคล้องกับสภาพสังคมไทย 5 ขั้นตอน เรียกว่า “PIDRE” ดังนี้  

1. การวางแผน (P-Planning) เป็นขั้นตอนที่ผู้บริหาร ผู้นิเทศและผู้รับการนิเทศจะ ท าการ
ประชุม ปรึกษาหารือ เพ่ือให้ได้มาซึ่งปัญหาและความต้องการจ าเป็นที่ต้องมีการนิเทศ รวมทั้งวางแผนถึง
ขั้นตอนการปฏิบัติเกี่ยวกับการนิเทศที่จัดขึ้น  

2. ให้ความรู้ก่อนด าเนินการนิเทศ (Informing-I) เป็นขั้นตอนของการให้ความรู้ความเข้าใจถึง
สิ่งที่จะด าเนินการว่าต้องอาศัยความรู้ ความสามารถอย่างไรบ้าง จะมีขั้นตอนในการด าเนินการอย่างไร 
และจะด าเนินการอย่างไรให้ผลงานออกมาอย่างมีคุณภาพ ขั้นตอนนี้จ าเป็นทุกครั้งส าหรับเริ่มการนิเทศที่
จัดขึ้นใหม่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดก็ตาม และเม่ือมีความจ าเป็นส าหรับงานนิเทศที่ยังเป็นไปไม่ได้ผล หรือได้ผล
ไม่ถึงขั้นท่ีพอใจ ซึ่งจ าเป็นที่จะต้องทบทวนให้ความรู้ใน การปฏิบัติงานที่ถูกต้องอีกครั้งหนึ่ง  
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3. การด าเนินการนิเทศ (Doing-D) ปะกอบด้วยการปฏิบัติงาน 3 ลักษณะ คือ  
 การปฏิบัติงานของผู้รับการนิเทศ (ครู) การปฏิบัติงานของผู้ให้การนิเทศ (ผู้นิเทศ) การ

ปฏิบัติงาน ของผู้สนับสนุนการนิเทศ (ผู้บริหาร) 
4. การสร้างเสริมขวัญก าลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานนิเทศ (Reinforcing-R) เป็นขั้นตอน ของการสริม

แรงของผู้บริหาร ซึ่งให้ผู้รับการนิเทศมีความมั่นใจและบังเกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติงานขั้นนี้อาจ
ด าเนินไปพร้อม ๆ กับผู้รับการนิเทศที่ก าลังปฏิบัติงานหรือการปฏิบัติงานได้เสร็จสิ้นแล้วก็ได้  

5. การประเมินผลการนิเทศ (Evaluating-E) เป็นขั้นตอนที่ผู้นิเทศน าการประเมิน ผลการ
ด าเนินงานที่ผ่านไปแล้วว่าเป็นอย่างไร หลังจากการประเมินผลการนิเทศ หากพบว่ามี ปัญหาหรือมี
อุปสรรคอย่างใดอย่างหนึ่ง ท าให้การด าเนินงานไม่ได้ผล สมควรที่จะต้องปรับปรุง แก้ไข ซึ่งการปรับปรุง
แก้ไขอาจท าได้โดย การให้ความรู้เพ่ิมเติมในเรื่องที่ปฏิบัติใหม่อีกครั้ง ในกรณีที่ผลงานยังไม่ถึงขั้นน่าพอใจ 
หรือได้ด าเนินการปรับปรุงการด าเนินงานทั้งหมดไปแล้ว ยังไม่ถึงเกณฑ์ที่ต้องการ สมควรที่จะต้องวางแผน
ร่วมกันวิเคราะห์หาจุดที่ควรพัฒนา หลังใช้นวัตกรรม ด้านการเรียนรู้เข้ามานิเทศ 
 4.3 ประเภทของนวัตกรรมการนิเทศการศึกษา 
            นวัตกรรมการนิเทศการศึกษาจ าแนกออกได้หลายประเภทขึ้นอยู่กับวิธีการจ าแนก(ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, 2558 : 78-89) ซึ่งจ าแนกได้ 3 ประเภทคือ  
            1. นวัตกรรมการนิเทศที่เป็นเทคนิคหรือกิจกรรม ได้แก่ การนิเทศภายในเชิงระบบ การนิเทศ
แบบคลินิก การนิเทศแบบโค้ช เป็นต้น 
           2. นวัตกรรมที่เป็นสื่อ เครื่องมือนิเทศ เช่น คู่มือการนิเทศ ชุดฝึกอบรม หรือ เอกสาร
ประกอบการนิเทศต่าง ๆ 
           3. นวัตกรรมที่เป็นสื่อเทคโนโลยี เช่น ระบบการนิเทศออนไลน์ คลิปประกอบการนิเทศ 
โทรศัพท์มือถือเพ่ือการนิเทศ เป็นต้น 
 
5. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

พระครูประโชติจันทวิมล : นาม จนฺทโชโต (2555) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การส่งเสริมคุณธรรมและ
จริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี  
วัตถุประสงค์ คือ เพ่ือศึกษาการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ                                             
หอวัง  นนทบุรี  อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี และเพ่ือเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการส่งเสริม
คุณธรรมและจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนนวมินทรชินูทิศ หอวัง นนทบุรี อ าเภอปากเกร็ด จังหวัด
นนทบุรี ที่ก าลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ การหา
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ค่าความถี่และค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) ผลการวิจัยพบว่า 1) ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม นักเรียน
โรงเรียนนวมินทรชินูทิศ หอวัง นนทบุรี อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ที่ก าลังศึกษาอยู่ในระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าอยู่ในระดับ
มากทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ ด้านความมีน้ าใจ ด้านความประหยัด ด้านความขยัน ด้านความมีวินัยและด้านความ
ซื่อสัตย์ 2) แนวทางการส่งเสริมคุณธกรรมและจริยธรรม นักเรียนโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง 
นนทบุรี อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ที่ก าลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ควรได้รับ
การปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมด้านนี้เป็นพิเศษ เพราะสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่เปลี่ยนไปตามยุค
สมัย ซึ่งเต็มไปด้วยการแข่งขันและเร่งรีบ จึงท าให้พฤติกรรมเด็กได้รับอิทธิพลจากสภาพการณ์ดังกล่าว 
 ไชยพร เรืองแหล้ (2556) ได้ท าการศึกษาแนวทางในการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมแก่นักเรียน
โรงเรียนประถมศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาขอนแก่น เขต 1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ 
ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน จ านวน 437 คน ได้มาโดยวิธีสุ่มแบบง่ายเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวม
รวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า แนวทางการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในโรงเรียนสังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ควรมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมแก่
นักเรียนอย่างหลากหลายครอบคลุมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 ทั้ง 8 ด้าน และเมื่อพิจารณาค่าร้อยละสูงสุดของแต่ละด้าน พบว่า 1) ด้านรัก
ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ คือ กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ 2) ด้านความซื่อสัตย์ สุจริต คือ กิจกรรมการอบรม
คุณธรรม จริยธรรมในวันศุกร์ทุกสัปดาห์ 3) ด้านการมีวินัย คือ กิจกรรมการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบของ
โรงเรียน 4) ด้านการใฝ่รู้ใฝ่เรียน คือ กิจกรรมการเข้าใช้ห้องสมุด 5) ด้านอยู่อย่างพอเพียง คือ กิจกรรม
การออมทรัพย์ส าหรับนักเรียนทุกคน 6) ด้านความมุ่งมั่นในการท างาน คือกิจกรรมการท าความสะอาด
บริเวณรับผิดชอบ 7) ด้านรักความเป็นไทย คือ กิจกรรมการแต่งกายชุดพ้ืนบ้านในวันศุกร์ และ 8) ด้านมี
จิตสาธารณะ คือ กิจกรรมการพัฒนาหมู่บ้านร่วมกับชุมชนในวันส าคัญ 
 จิรภา ค าทา และ สมบัติ วรินทรนุวัตร (2559) ได้ท าการศึกษาคุณธรรมและจริยธรรมของ
นักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 จ านวน 316 
คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามความคิดเห็น สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ 
ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบที และการวิเคราะห์ความ
แปรปรวนแบบทางเดียว ผลการวิจัยพบว่า นักศึกษามีระดับคุณธรรมและจริยธรรมโดยรวมอยู่ในระดับ
มากและเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่านักศึกษามีคุณธรรมและจริยธรรมอยู่ในระดับมาก 5 ด้าน โดย
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เรียงล าดับค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อยได้ ดังนี้ ด้านความเมตตา ด้านความรับผิดชอบ ด้านความ
อดทนอดกลั้น ด้านความมีวินัย และด้านความเสียสละ ส่วนด้านความซื่อสัตย์ และด้านความกตัญญู
กตเวที นักศึกษามีคุณธรรมและจริยธรรมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อศึกษาเปรียบเทียบคุณธรรมและ
จริยธรรมของนักศึกษาที่มีเพศต่างกัน นักศึกษาที่มีสถานภาพของครอบครัวต่างกัน และนักศึกษาที่ มี
รายได้ต่อเดือนของผู้ปกครองต่างกัน มีคุณธรรมและจริยธรรม โดยรวมและรายด้านในแต่ละด้านแตกต่าง
กัน นักศึกษาที่ก าลังศึกษาในระดับชั้นปีต่างกัน มีคุณธรรมและจริยธรรมโดยรวมแตกต่างกันและเมื่อ
พิจารณารายด้าน พบว่า ด้านความมีวินัยไม่แตกต่างกัน ส่วนด้านอ่ืน ๆ แตกต่างกันและนักศึกษาที่ระดับ
การศึกษาของผู้ปกครองต่างกัน มีคุณธรรมและจริยธรรมโดยรวมไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 
พบว่า ด้านความเมตตามีความแตกต่างกัน ส่วนด้านอ่ืน ๆ ไม่แตกต่างกัน ผลการวิจัยในครั้งนี้จะเป็น
ประโยชน์ต่อผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรที่เกี่ยวข้องในสถาบันอุดมศึกษา สามารถน าไปใช้เป็น
แนวทางในการจัดกิจกรรมส่งเสริมด้านคุณธรรมและจริยธรรมแก่นักศึกษา 
 จากหลักการ แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัย ดังกล่าว สรุปเป็นกรอบแนวคิดในการนิเทศติดตาม 
ดังนี้ 
 

แนวคิดหลักการเสริมสร้างคณุธรรม จริยธรรม  
และธรรมาภิบาล 

 

คู่มือการเสริมสรา้ง

คุณธรรม จรยิธรรม 

และธรรมาภิบาล 

การนิเทศ

ติดตาม 

สภาพการใช้คู่มือ

การเสริมสร้าง

คุณธรรม จรยิธรรม

และธรรมาภิบาล 

ของสถานศึกษา 
ผลการใช้คู่มือ
การเสริมสร้าง
คุณธรรม 
จริยธรรม และ
ธรรมาภิบาล 
ของสถานศึกษา 

ความพึงพอใจของครู

ท่ีมีต่อการใช้คู่มือ 

ให้เหตุผลเชิง
คุณธรรม จรยิธรรม 
และธรรมาภิบาลของ
ผู้เรยีน 
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บทที่ 3  
วิธีการด าเนินงาน 

 
 การนิเทศติดตามการด าเนินการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล
ของสถานศึกษาขยายผลในเขตภาคเหนือ ประจ าปีงบประมาณ 2561 ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือนิเทศ
ติดตามสภาพการด าเนินงานโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล และเพ่ือศึกษา
ผลการด าเนินงานโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล ของสถานศึกษาสังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาในเขตภาคเหนือ ซึ่งศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษา
ภาคเหนือ ได้ด าเนินการดังนี้ 
  
1.ก าหนดกลุ่มเป้าหมาย 

 กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษา คือ ครู ผู้เรียน ผู้บริหารและบุคลากรในสถานศึกษาสังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน ในเขตภาคเหนือ จ านวน 9 แห่ง ได้มา
โดยการสมัครเข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย  

1. วิทยาลัยการอาชีพสอง   
2. วิทยาลัยการอาชีพลอง  
3. วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง  
4. วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย  
5. วิทยาลัยอาชีวศึกษาแม่สาย  
6. วิทยาลัยการอาชีพพิชัย  
7. วิทยาลัยกาญจนาภิเษกเชียงราย  
8. วิทยาลัยเทคนโนโลยีโปลิเทคนิคลานนาเชียงใหม่  
9. วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก  

2. ก าหนดและแต่งตั้งผู้นิเทศติดตาม 
 ผู้นิเทศติดตามประกอบด้วย ศึกษานิเทศก์ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ 
จ านวน 4 คน ครู ผู้บริหารหรือผู้แทนจากสถานศึกษาต้นแบบในการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม 
และธรรมาภิบาล ของสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ปี2560 จ านวน 11 คน รวมผู้
นิเทศท้ังหมด จ านวน 15 คน  
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3. การด าเนินการ 
 การด าเนินการนิเทศติดตามได้แบ่งเป็น 3 ขั้นตอน รายละเอียด ดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 จัดท าแผนการนิเทศติดตามการด าเนินการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และ
ธรรมาภิบาล ของสถานศึกษากลุ่มเป้าหมาย โดยด าเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าเครื่องมือ
นิเทศติดตาม การด าเนินงานโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมในสถานศึกษา ในวันที่ 12 
มิถุนายน 2561  ณ โรงแรมอโมร่า ท่าแพ จังหวัดเชียงใหม่ จากการประชุมได้สรุปเป็นแผนการนิเทศ
ติดตามโครงการการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ของศูนย์ส่ง เสริม
และพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 
ตารางแผนการนิเทศติดตามโครงการการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลใน

สถานศึกษา ของศูนย์ส่งเสิรมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ 
 

สถานศึกษา ผู้ประสานงาน วันที่นิเทศ ผู้นิเทศ 
วิทยาลัยการอาชีพสอง นายรัชประเสริญ   เปล่งแสง 

นายทวีรัตน์  ชัยชนะ 
นางสาวพัชราวดี กาวีชัย 

1 ส.ค.2561 นายเกียรติศักดิ์  สมบูรณ์ 
นางสาวรัชต์ธร พรหมศิลป์ 
นางสาวพรรณลักษณ์ มหาวัน 
นายวิทยา  ใจวิถี วิทยาลัยการอาชีพลอง นายบรรจง  วงศ์ใจมา 

นายเอกภพ ศรีรมย์ 
นางสาวพัชรียา  แสนมะโน 

2 ส.ค.2561 

วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง นายนันท์นิพัทธ์  สาลีวัน 
นายวัตพล  ทะวงค์ 
นางสาวเกศินี  ป๊อกนันตา 

2 ส.ค.2561 นายบัณฑิต  นวนเนตร 
นางสาวพวงผกา  เมถิน 
นางสุดสาย ศรีศักดา 
นางจารุณี มณีขัติ์ 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย นายอนุพล  บุญกวี 
นายพยุงศักดิ ์ บุญศิร ิ

2 ส.ค.2561 นางปิยะพร  พูลเพิ่ม 
นางสาวจตุพร  เมืองมา 
นางสุดสาย ศรีศักดา 
นางจารุณี มณีขัติ์ 
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สถานศึกษา ผู้ประสานงาน วันที่นิเทศ ผู้นิเทศ 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาแม่สาย นายสถิต  สมกาศ 

นายสุริยนต์  ศรีชมพู 
10 ก.ค.2561 นางปิยะพร  พูลเพิ่ม 

นางสาวจตุพร  เมืองมา 
นายวิทยา  มั่นเติม 
นางสุดสาย ศรีศักดา 
นางจารุณี มณีขัติ์ 

วิทยาลัยกาญจนาภิเษกเชียงราย ว่าที่ พ.ต.พัฒนา  สาธร 
นายวีระพงษ ์ ชัยประหลาด 
นางสาวภัควลัณชญ์  เขาฟัง 

11 ก.ค.2561 

วิทยาลัยการอาชีพพิชัย นางสาวคมคาย นาคคลีห์ 
นางเกียรติ ์ บาลเยี่ยม 
นางนิตยา  บุญเลิศล้ า 

1 ส.ค.2561 นายวิทยา  ใจวิถี 
นายวรากร  โชติสีนิล 
นางสาวสุภันตรี  เกิดสา 

วิทยาลัยเทคนโนโลยีโปลิเทคนิค
ลานนาเชียงใหม่ 

นายครรชิต  เมฆขลา  
นายอุทัย  ศรีสุวรรณ์ 
นายศักรินทร ์บรรจงสิริสิทธิ์ 

3 ส.ค.2561 นายวิทยา  ใจวิถี 
นายบัณฑิต  นวนเนตร 
นางสาวพวงผกา  เมถิน 

วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก นางอรอนงค์  ชมก้อน 
นางสาวกัณชราพร  ยกยิ่ง  

1 ส.ค.2561 นายวิทยา  ใจวิถี 
นายวิทยา  มั่นเติม 
นายแจ๊ค  น้อยสอนเจริญ 

 
ขั้นตอนที่ 2 นิเทศติดตามการด าเนินงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ของสถานศึกษา

กลุ่มเป้าหมายในเขตภาคเหนือจ านวน  9  แห่ง ประกอบด้วย  
 1) วิทยาลัยการอาชีพสอง   
 2) วิทยาลัยการอาชีพลอง  
 3) วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง  
 4) วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย  
 5) วิทยาลัยอาชีวศึกษาแม่สาย  
 6) วิทยาลัยการอาชีพพิชัย  
 7) วิทยาลัยกาญจนาภิเษกเชียงราย  
 8) วิทยาลัยเทคนโนโลยีโปลิเทคนิคลานนาเชียงใหม่  
 9) วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก  

โดยมีก าหนดการนิเทศติดตามผลการด าเนินกิจกรรม ในวันที่ 10-11 กรกฎาคม 2561 และวันที่ 1-3 
สิงหาคม 2561 ตามตารางแผนการนิเทศติดตามโครงการการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและ                 
ธรรมาภิบาล ในสถานศึกษา ของศูนย์ส่งเสิรมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ โดยมีแนวทางในการ
ปฏิบัติ คือ 
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1) แจ้งก าหนดการ นิเทศติดตามแก่ผู้ประสานงานของสถานศึกษาขยายผล เพ่ือรับการ 
นิเทศติดตาม ตามก าหนดการ ดังนี้ 

 
ก าหนดการนิเทศติดตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 

 
เวลา รายละเอียดการนิเทศติดตาม 

เวลา 08.00 น. พบผู้บริหารเพื่อขออนุญาตนิเทศติดตาม 
 พบครูกลุ่มเป้าหมายเพ่ือชี้แจงวัตถุประสงค์ของการนิเทศ 
เวลา 09.00 น. ด าเนินการนิเทศติดตาม การด าเนินงานโครงการเสริมสร้างคุณธรรม 

จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 
สถานศึกษาน าเสนอผลการด าเนินงาน  

เวลา 13.00 น. เยี่ยมชั้นเรียน เยี่ยมชมการด าเนินกิจกรรม และสัมภาษณ์นักเรียน 
นักศึกษา และครูกลุ่มเป้าหมาย 

เวลา 15.00 น. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ / สรุปผลการนิเทศ / ข้อสังเกตจากผู้นิเทศ และ
ข้อคิดเห็นเสนอแนะ 

 
2) สรุปผลการนิเทศติดตาม เพ่ือน าข้อมูลเสนอต่อที่ประชุม คณะกรรมการสรุปผล และ 

รายงานการนิเทศติดตามผล  
 

  ขั้นตอนที่ 3 ประชุมปฏิบัติการน าเสนอข้อมูลการนิเทศ วิเคราะห์ข้อมูลการนิเทศติดตาม/
สรุปผลและรายงานผลการนิเทศของสถานศึกษากลุ่มเป้าหมายในเขตภาคเหนือ  จ านวน 9 แห่งโดย
รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล /แปลผล สรุปผล และเขียนรายงานผล ระหว่างวันที่ 14 – 17 
สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมอโมร่า ท่าแพ จังหวัดเชียงใหม่ 
 
เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

การนิเทศติดตามการขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลใน
สถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาประจ าปี 2561 ใช้เครื่องมือในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลดังนี้ คือ  

1. แบบนิเทศติดตามการจัดกิจกรรมคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา  
ประกอบด้วย 3 ตอน คือตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป เกี่ยวกับข้อมูลของผู้รับการนิเทศ และสถานศึกษาที่รับ
การนิเทศติดตาม เป็นข้อค าถามปลายเปิด จ านวน 2 ข้อ ตอนที่ 2 เป็นแบบสัมภาษณ์ครูผู้สอน
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เกี่ยวกับสภาพการน าเอกสารเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ไปใช้ใน
การจัดกิจกรรมพัฒนา ผู้เรียน เป็นข้อค าถามแบบเลือกตอบ จ านวน 4 ข้อ ตอนที่ 3 เป็นบันทึกการ
นิเทศ ประกอบด้วยข้อค าถามปลายเปิด จ านวน 2 ข้อ 

2. แบบสัมภาษณ์ความคิดเห็นของครูผู้สอนที่มีต่อการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมสร้าง 
คุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ประกอบด้วยข้อค าถามปลายเปิด จ านวน 4 ข้อ 

3. แบบสัมภาษณ์ความคิดเห็นของผู้เรียนทีม่ีต่อการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมสร้าง 
คุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ประกอบด้วย 2 ตอน คือ  ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
เป็นค าถามปลายเปิด และเลือกตอบ จ านวน 2 ข้อ  ตอนที่ 2 ความคิดเห็นที่ได้รับจากการเข้าร่วม
กิจกรรม เป็นข้อค าถามปลายเปิด จ านวน 5 ข้อ 

4. แบบสอบถามความพึงพอใจของครูผู้สอนที่มีต่อการใช้เอกสารเสริมสร้างคุณธรรม  
จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ประกอบด้วย 3 ตอน คือ ตอนที่ 1 สถานภาพของผู้ตอบ
แบบสอบถาม เป็นค าถามแบบเลือกตอบ จ านวน 2 ข้อ ตอนที่ 2 ความพึงพอใจของผู้ตอบ
แบบสอบถาม ที่มีตอการใช้เอกสารเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 
เป็นแบบอัตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ จ านวน 5 รายการหลัก ตอนที่ 3 ข้อคิดเห็น
และข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ เป็นข้อค าถามปลายเปิด 
 5. แบบวัดการให้เหตุผลเชิงคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลของผู้เรียน ที่เข้าร่วม
กิจกรรมในสถานศึกษา เป็นข้อค าถามแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก ประกอบด้วย 
  ด้านความพอเพียง  จ านวน 10 ข้อ 
  ด้านความมีวินัย  จ านวน 10 ข้อ 
  ด้านความสุจริต  จ านวน 10 ข้อ 
  ด้านจิตอาสา  จ านวน 10 ข้อ 
 ตัวเลือกแต่ละตัวเลือกแสดงระดับเหตุผลเชิงคุณธรรม จริยธรรม 4 ระดับ โดยยึดหลัก ดังนี้ 
 ระดับ 4 เป็นตัวเลือกท่ีแสดงถึงการสร้างลักษณะนิสัย หรือการตอบสนองโดยค านึงถึงผลที่
จะเกิดตามมา หรือคุณค่าของการกระท า แสดงถึงมีคุณธรรม จริยธรรม ระดับดีมาก ให้คะแนน 4 
คะแนน 
 ระดับ 3 เป็นตัวเลือกท่ีแสดงถึงการจัดระบบคุณค่า หรือการตอบสนองโดยเห็นคุณค่าของ
การปฏิบัติตามระเบียบสังคม แสดงถึงมีคุณธรรม จริยธรรม ระดับดี ให้คะแนน 3 คะแนน 
 ระดับ 2 เป็นตัวเลือกท่ีแสดงถึงการสร้างคุณค่าหรือการตอบสนอง โดยต้องการให้ผู้อื่นคล้อย
ตามตน แสดงถึงมีคุณธรรม จริยธรรม ระดับพอใช้ ให้คะแนน 2 คะแนน 
 ระดับ 1 เป็นตัวเลือกที่แสดงถึงการตอบสนอง หรือการตอบสนองโดยยึดเอาความพอใจ               
หรือประโยชน์ของตนเอง แสดงถึงมีคุณธรรม จริยธรรม ระดับน้อย ให้คะแนน 1 คะแนน 
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การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือใช้การตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาโดยค่าดัชนีความ
สอดคล้อง (IOC) จากผู้เชี่ยวชาญจ านวน 5 ท่าน ได้แก่ 1) นายเกียรติศักดิ์  สมบูรณ์ 2) นายวิทยา                
มั่นเตมิ 3) นางปิยะพร  พูลเพิ่ม 4) นางสุดสาย  ศรีศักดา 5) นางสายฝน  แสนใจพรม พบว่ามีค่าดัชนี
ความสอดคล้องตามเครื่องมือดังนี้ 

1) แบบบันทึกการนิเทศติดตามการจัดกิจกรรมคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลใน 
สถานศึกษา มีค่าดัชนีความสอดคล้องอยู่ระหว่าง 0.80 – 1.00 

2) แบบสัมภาษณ์ความคิดเห็นของครูผู้สอนที่มีต่อการเข้าร่วมกิจกรรมโครงการเสริมสร้าง 
คุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา มีค่าดัชนีความสอดคล้องอยู่ระหว่าง 0.80 – 
1.00 

3) แบบสัมภาษณ์ความคิดเห็นของผู้เรียนที่มีต่อการเข้าร่วมกิจกรรมในโครงการเสริมสร้าง 
คุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา มีค่าดัชนีความสอดคล้องอยู่ระหว่าง 0.80 – 
1.00 

4) แบบสอบถามความพึงพอใจของครูผู้สอนที่มีต่อการใช้เอกสารเสริมสร้างคุณธรรม  
จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา มีค่าดัชนีความสอดคล้องอยู่ระหว่าง 0.60 – 1.00  

5) แบบวัดการให้เหตุผลเชิงคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา มีค่าดัชนี 
ความสอดคล้องอยู่ระหว่าง 0.60 – 1.00 
 
การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ 
 การวิเคราะห์ข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการทางสถิติ ดังนี้ 

1. ข้อมูลที่ได้จากแบบบันทึกการนิเทศ วิเคราะห์ข้อมูลโดย วิเคราะห์ข้อมูลโดย ใช้ค่าสถิติ 
ความถี่ ร้อยละ และ การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analsis)  

2. ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ ครูผู้สอน และผู้เรียน วิเคราะห์ข้อมูลโดย ใช้ค่าสถิติ 
ความถี่ ร้อยละ และ การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analsis)  

3. ข้อมูลที่ได้จากการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของครูที่มีต่อการใช้เอกสารคู่มือ 
แนวทาง วิเคราะห์ข้อมูลโดย ใช้ค่าสถิติความถ่ี ร้อยละ ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ การวิเคราะห์
เนื้อหา (Content Analsis) 

4. ข้อมูลที่ได้จากแบบวัดการใช้เหตุผลเชิงคุณธรรม จริยธรรม วิเคราะห์ข้อมูลโดย ใช้ 
ค่าสถิติความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉลี่ย 
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เกณฑ์การแปลความหมาย 
  การแปลความหมายข้อมูลแบบประเมินความพึงพอใจ โดยการค านวณค่าเฉลี่ยและค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานแล้วน ามาแปลความหมาย ดังนี้  

ค่าเฉลี่ย 4.51-5.00  หมายถึง  มีความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุด      
ค่าเฉลี่ย 3.51-4.50  หมายถึง  มีความพึงพอใจในระดับมาก      
ค่าเฉลี่ย 2.51-3.50  หมายถึง  มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง      
ค่าเฉลี่ย 1.51-2.50  หมายถึง  มีความพึงพอใจในระดับน้อย      
ค่าเฉลี่ย 1.00-1.50  หมายถึง  มีความพึงพอใจในระดับน้อยที่สุด 
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บทที่  4 
ผลการด าเนินงาน 

 
การนิเทศติดตามการขยายผลโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล  

ในสถานศึกษา เขตภาคเหนือ ประจ าปีงบประมาณ 2561 ได้ผลการด าเนินงาน แบ่งเป็น 5 ตอน ดังนี้ 
ตอนที่ 1 ข้อมูลพ้ืนฐานทั่วไปของสถานศึกษาที่ได้รับการขยายผล โครงการเสริมสร้าง

คุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา เขตภาคเหนือ ประจ าปีงบประมาณ 2561 
 1.1 ข้อมูลสถานศึกษาขยายผลจ าแนกตามประเภทสถานศึกษา 
    ตอนที่ 2 ผลการด าเนินงานของสถานศึกษาที่ได้รับการขยายผล โครงการเสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา เขตภาคเหนือ  ประจ าปีงบประมาณ 2561 
     ตอนที่ 3 ผลการนิเทศติดตามสถานศึกษาทีได้รับการขยายผลโครงการเสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา เขตภาคเหนือ  ประจ าปีงบประมาณ 2561 
 ตอนที่ 4 ผลการประเมินความพึงพอใจของครูที่มีต่อการใช้คู่มือการเสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 
 ตอนที่ 5 ผลการประเมินการให้เหตุผลเชิงคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลใน
สถานศึกษา ของผู้เรียน 
 
ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานทั่วไปของสถานศึกษาอาชีวศึกษาที่ได้รับการขยายผลโครงการเสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา เขตภาคเหนือ  ประจ าปีงบประมาณ 2561 

1.1 ข้อมูลสถานศึกษาอาชีวศึกษาที่ได้รับการขยายผล จ าแนกตามประเภท 
 
ตารางท่ี  4.1  แสดงจ านวนและร้อยละของสถานศึกษาอาชีวศึกษาท่ีได้รับการขยายผล โครงการ 
เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา เขตภาคเหนือประจ าปีงบประมาณ 
2561  จ าแนกตามประเภทสถานศึกษา 

ประเภท สถานศึกษา ครู ผู้เรียน 
สถานศึกษา
ภาครัฐ 

1. วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก 3 100 
2. วิทยาลัยการอาชีพลอง 3 277 
3. วิทยาลัยการอาชีพสอง 10 349 
4. วิทยาลัยการอาชีพพิชัย 22 229 
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ตารางท่ี  4.1  (ต่อ) 

ประเภท สถานศึกษา คร ู ผู้เรียน 
 5. วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง 10 523 

6. วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย 2 45 
7. วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 2 0 

สถานศึกษา
ภาคเอกชน 

1. วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ 5 32 
2. วิทยาลัยอาชีวศึกษาแม่สาย 2 0 

รวม 59 1,555 

 จากตารางที่ 4.1 แสดงจ านวนและร้อยละของสถานศึกษาอาชีวศึกษาที่กลุ่มเป้าหมายในเขต
ภาคเหนือประจ าปีงบประมาณ 2561  จ าแนกตามประเภทสถานศึกษา พบว่า มีจ านวน 9 แห่ง จ าแนก
ตามประเภทสถานศึกษา พบว่า เป็นสถานศึกษาอาชีวศึกษาภาครัฐ จ านวน 7 แห่ง สถานศึกษา
อาชีวศึกษาภาคเอกชน จ านวน 2 แห่ง ครู จ านวน 59 คน ผู้เรียน จ านวน 1,555 คน 
 
ตอนที่ 2 ผลการด าเนินงานของสถานศึกษาที่ได้รับการขยายผล โครงการเสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา เขตภาคเหนือ  ประจ าปีงบประมาณ 2561 
 
ตารางที่ 4.2 ข้อมูลการนิเทศติดตาม การด าเนินงานของสถานศึกษาที่ได้รับการขยายผลโครงการ
เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา เขตภาคเหนือ  ประจ าปีงบประมาณ 
2561  จากแบบนิเทศติดตามสรุปได้ ดังนี้  

การใช้เอกสารเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และ ธรรมาภิบาลในสถานศึกษา จ านวน
สถานศึกษา 

1. วิธีการน าเอกสารเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และ ธรรมาภิบาล ไปใช้จัด
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

 

   1.1 กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม 5 
   1.2 บูรณาการรายวิชา 3 
   1.3  องค์การวิชาชีพ 2 
   1.4  กิจกรรมลูกเสือ 2 
   1.5  อื่น ๆ  2 
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ตารางท่ี 4.2 (ตอ่) 

การใช้เอกสารเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และ ธรรมาภิบาลในสถานศึกษา จ านวน
สถานศึกษา 

2. จ านวนแผนกิจกรรมที่น าไปใช้จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
    2.1   1 หน่วย 0 
    2.2   2 หน่วย 0 
    2.3   3  หน่วย 2 
    2.4   4  หน่วย 0 
    2.5   5 หน่วย 0 
    2.6   6 หน่วย 4 
3. ลักษณะการน าแผนกิจกรรมไปใช้จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
   3.1 ใช้ตามแผนกิจกรรมทั้งหมด 4 
   3.2 น าแผนมาประยุกต์ใช้ 3 
4. แผนกิจกรรมที่ครูน าไปใช้พัฒนาผู้เรียนสอดคล้องกับหลักคุณธรรม 
   ตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติในหลักธรรมใดบ้าง 

 

    4.1 หลักธรรมทางศาสนา 5 
    4.2 หลักความพอเพียง 5 
    4.3 หลักวิถีทางวัฒนธรรมไทย 5 

 จากตารางที่ 4.2 พบว่า สถานศึกษามี วิธีการน าเอกสารคู่มือเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม 
และ ธรรมาภิบาล ไปใช้จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โดยใช้กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม มากที่สุด (จ านวน
สถานศึกษา = 5 แห่ง) จ านวนแผนกิจกรรมที่น าไปใช้จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ใช้ มากที่สุด จ านวน 6 
หน่วย (จ านวนสถานศึกษา = 4 แห่ง) ลักษณะการน าแผนกิจกรรมไปใช้จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน มาก
ที่สุด ใช้ตามแผนกิจกรรมทั้งหมด (จ านวนสถานศึกษา = 4 แห่ง) และแผนกิจกรรมที่ครูน าไปใช้พัฒนา
ผู้เรียนสอดคล้องกับหลักคุณธรรมตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติในหลักธรรมใดบ้าง เท่ากัน
ทั้ง 3 รายการ คือ หลักธรรมทางศาสนา เท่ากับ หลักความพอเพียง และเท่ากับ หลักวิถีทางวัฒธรรม
ไทย (จ านวนสถานศึกษา = 5 แห่ง) 
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ตอนที่ 3 ผลการสัมภาษณ์ความคิดเห็นของครูผู้สอนที่มีต่อการเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา เขตภาคเหนือ  ประจ าปีงบประมาณ 2561 
  

ตารางที่ 4.3 แสดงความถี่ บันทึกการนิเทศติดตามการจัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และ
ธรรมาภิบาล ของสถานศึกษาอาชีวศึกษาที่ได้รับการขยายผลโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และ
ธรรมาภิบาลในสถานศึกษา เขตภาคเหนือ  ประจ าปีงบประมาณ 2561 

บันทึกผลการนิเทศ ความถ่ี 
1. ข้อสังเกตบางประการจากการนิเทศ  

1.1 สถานศึกษาบางแห่งไม่ได้เข้ารับการอบรมขยายผล ไม่เข้าใจในการด าเนินการตามคู่มือ 
น ากิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมไปใช้ ไม่เป็นไปตามรูปแบบท่ีก าหนด ใช้รูปแบบการ
บรรยายเนื้อหาตามหัวข้อท่ีก าหนดในคู่มือจัดกิจกรรมฯ ไม่ใช้รูปแบบวิธีการจัดกิจกรรมตาม
คู่มือ 

5 

1.2 รายวิชาท่ีสถานศึกษานิยมน าไปบูรณาการ ได้แก่ รายวิชาหน้าที่พลเมืองและศีลธรรม 
ศิลปะวัฒนธรรมไทย มุนษยสัมพันธ์กับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

3 

1.3 สถานศึกษาบางแห่งยังไม่เริ่มด าเนินการ ไม่ได้ลงมือปฏิบัติ ไม่มีการด าเนินการใน
สถานศึกษา 

2 

1.4 สถานศึกษาบางแห่งมีความเข้าใจคลาดเคลื่อน เกิดความสับสน ระหว่างสถานศึกษา
คุณธรรม กับ กิจกรรมเสริมสรา้งคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 

2 

1.5 รูปแบบการจัดกิจกรรมส่วนใหญ่ มีการบูรณาการให้สอดคล้องกับบริบทของชุมชนใน
เขตอ าเภอที่สถานศึกษาตั้งอยู่ 

1 

1.6 จัดกิจกรรมในชั่วโมงกิจกรรมของสถานศึกษา ให้กับผู้เรียนระดับ ปวช. และ ปวส. 1 
1.7 ผู้เรียนส่วนใหญ่ให้ความร่วมมือในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้และให้ความร่วมมือ

ในการปฏิบัติกิจกรรมเป็นอย่างดี 
1 

1.8 จัดกิจกรรมแต่ละเรื่องให้กับผู้เรียน จ านวน 100 คน พร้อมกัน ผู้เรียน รู้สึก            
เบ่ือหน่าย ไม่สนุก ไม่มีส่วนร่วมในการท าจัดกิจกรรมการบรรยายอบรมให้ความรู้เนื้อหาตาม
หัวข้อท่ีก าหนดในคู่มือจัดกิจกรรม 

1 

1.9 มอบหมายงานให้แต่ละแผนกวิชาได้ขยายผลแล้วแต่ละแผนกวิชายังไม่ด าเนินการ 1 
1.10 มีการเผยแพร่ความรู้ด้วยการบอกเล่า และอธิบายด้วยวาจาให้กับครูในแผนกให้

ช่วยกันสอน 
1 
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ตารางท่ี 4.3 (ต่อ) 

บันทึกผลการนิเทศ ความถี่ 
2. ข้อเสนอแนะจากการนิเทศ  

1.11 ใช้เล่มแนวทางการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อสร้างความตระหนักรู้และมีส่วน
ร่วมเข้าไปบูรณาการ 

1 

1.12 ครูอบรมเรียบร้อยแล้ว ก าลังจะด าเนินการ 1 
1.13 กิจกรรมที่เลือกไปให้ชมรมวิชาชีพไปบูรณาการ ผู้เรียนไม่ได้เลือกด้วยตนเอง 1 
2.1 อธิบาย แนะน าการใช้คู่มือจัดกิจกรรม ให้ผู้ด าเนินการมีความเข้าใจ เพิ่มขึ้น 2 
2.2 มีการเลือกใช้กิจกรรมน้อยเกินไป โดยใช้เพียงหน่วยละ 1 กิจกรรม จึงเสนอแนะให้

เลือกใช้กิจกรรมเพ่ิมอีกอย่างน้อย 2-3 กิจกรรมเพ่ือความเหมาะสมของเวลาที่ก าหนดไว้แต่
ละหน่วยการเรียน 

2 

2.3 ควรขยายผลให้กับทีมผู้น าองค์การหรือทีมลูกเสือพ่ีเลี้ยงเพ่ือจะได้แบ่งเบาภาระของ
ครูแกนน า และส่งเสริมให้ผู้เรียนมีภาวะผู้น า 

2 

2.4 แนะน ารูปแบบการจัดกิจกรรมตามคู่มือจัดกิจกรรมฯ ทั้ง 4 รูปแบบ 1 
2.5 ยกตัวอย่าง รูปแบบการจัดกิจกรรมตามคู่มือจัดกิจกรรมฯ ของสถานศึกษาน าร่อง

ของปีที่ผ่านมา ที่ประสบผลส าเร็จ ได้ผลตอบรับจากผู้เรียนในระดับดี  
1 

2.6 เสนอแนะให้ลองเปลี่ยนวิธีด าเนินการและทดลองใช้กิจกรรมตามคู่มือจัดกิจกรรมโดย
ให้ทดลองกับผู้เรียนกลุ่มตัวอย่าง ที่เหมาะสมกับจ านวนครูที่ท าหน้าที่วิทยากร 

1 

2.7 ควรพัฒนาการจัดเก็บข้อมูลการรายงานผลการด าเนินงานในรูปแบบ PDCA และ
รูปแบบการรายงานผลงานวิจัย 

1 

2.8 ผู้บริหารควรเข้ามาดูแลให้ค าชี้แนะ แนะน า และให้ค าปรึกษา 1 
2.9 ควรจัดให้มีการอบรมการจัดท าแฟ้มสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส์ (E-Portfolio) ให้แก่

ผู้เรียน เพ่ือจัดเก็บผลงานและการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ 
1 

2.10 สามารถน ากิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ไปใช้กับผู้เรียนที่อาศัยอยู่หอพัก
ในสถานศึกษา ให้มีความต่อเนื่อง 

1 

2.11 การบูรณาการกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลใน
สถานศึกษา แนวทางการบูรณาการยังสามารถบูรณาการในรายวิชาได้ โดยน าร่องจากครู
ต้นแบบ บูรณาการในหน่วยใด หน่วยหนึ่ง สามารถเป็นกิจกรรมน าเข้าสู่บทเรียนได้ 

1 
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จากตารางที่ 4.3 พบว่า มีจ านวน 13 รายการ รายการที่มีความถีจ่ากมากไปหาน้อย 3 รายการ 
ได้แก่ ไม่ได้เข้ารับการอบรมขยายผล ไม่เข้าใจในการด าเนินการตามคู่มือ น ากิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม ไปใช้ไม่เป็นไปตามรูปแบบที่ก าหนด ใช้รูปแบบการบรรยายเนื้อหาตามหัวข้อที่ก าหนดในคู่มือ
จัดกิจกรรมฯ ไม่ใช้รูปแบบวิธีการจัดกิจกรรมตามคู่มือ เป็นล าดับแรก (ความถี่ = 5) รองลงมา รายวิชา
ที่สถานศึกษานิยมน าไปบูรณาการ ได้แก่ รายวิชาหน้าที่พลเมืองและศีลธรรม ศิลปวัฒนธรรมไทย 
มุนษยสัมพันธ์กับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (ความถี่ = 3) และ ยังไม่เริ่มด าเนินการ ไม่ได้ลงมือปฏิบัติ 
ไม่มีการด าเนินการในสถานศึกษา เท่ากับ มีความเข้าใจคลาดเคลื่อน เกิดความสับสน ระหว่าง
สถานศึกษาคุณธรรม กับ กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล (ความถี่ = 2) มี
จ านวน 11 รายการ เรียงล าดับรายการที่มีความถี่จากมากไปหาน้อย ได้แก่ อธิบาย แนะน าการใช้คู่มือ
จัดกิจกรรม ให้ผู้ด าเนินการมีความเข้าใจ เพ่ิมขึ้น เท่ากับ เลือกใช้กิจกรรมยังน้อยเกินไปเนื่องจาก
เลือกใช้หน่วยละ 1 กิจกรรม จึงเสนอแนะให้เลือกใช้กิจกรรมเพ่ิมอีกอย่างน้อย 2 -3 กิจกรรมเพ่ือความ
เหมาะสมของเวลาที่ก าหนดไว้แต่ละหน่วยการเรียน และเท่ากับ ควรขยายผลให้กับทีมผู้น าองค์การหรือ
ทีมลูกเสือพ่ีเลี้ยงเพ่ือจะได้แบ่งเบาภาระของครูแกนน า และส่งเสริมให้ผู้เรียนมีภาวะผู้น า เป็นล าดับแรก 
(ความถี่ = 2) รองลงมา แนะน ารูปแบบการจัดกิจกรรมตามคู่มือจัดกิจกรรมฯ ทั้ง 4 รูปแบบ เท่ากับ 
ยกตัวอย่าง รูปแบบการจัดกิจกรรมตามคู่มือจัดกิจกรรมฯ ของสถานศึกษาน าร่องของปีที่ ผ่านมา ที่
ประสบผลส าเร็จ ได้ผลตอบรับจากผู้เรียนในระดับดี เท่ากับ เสนอแนะให้ลองเปลี่ยนวิธีด าเนินการและ
ทดลองใช้กิจกรรมตามคู่มือจัดกิจกรรมโดยให้ทดลองกับผู้เรียนกลุ่มตัวอย่าง ที่เหมาะสมกับจ านวนครูที่
ท าหน้าที่วิทยากร เท่ากับ ควรพัฒนาการจัดเก็บข้อมูลการรายงานผลการด าเนินงานในรูปแบบ PDCA 
และรูปแบบการรายงานผลงานวิจัย เท่ากับ ผู้บริหารต้องเข้ามาดูแลให้ค าชี้แนะ แนะน า และให้
ค าปรึกษา เท่ากับ ควรจัดให้มีการอบรมการจัดท าแฟ้มสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส์ (E-Portfolio) ให้แก่
ผู้เรียน เพ่ือจัดเก็บผลงานและการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง เท่ากับ สามารถน ากิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรม ไปใช้กับผู้เรียนอยู่หอพักในสถานศึกษา ให้มีความต่อเนื่อง และเท่ากับ การบูรณาการ
กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา แนวทางการบูรณาการยัง
สามารถบูรณาการในรายวิชาได้ โดยน าร่องจากครูต้นแบบ บูรณาการในหน่วยใด หน่วยหนึ่ง สามารถ
เป็นกิจกรรมน าเข้าสู่บทเรียนได้ (ความถ่ี = 1) 
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            2. ความคิดเห็นของครูผู้สอนที่มีต่อการเข้าร่วมกิจกรรมในโครงการเสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา เขตภาคเหนือ  ประจ าปีงบประมาณ 2561 
 
ตารางที่ 4.4 แสดงความถี่ การสัมภาษณ์ความคิดเห็นของครูผู้สอนที่มีต่อการเข้าร่วมกิจกรรมใน
โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 
    

รายการความคิดเห็น ความถี่ 
1. การเตรียมการวางแผนพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมให้แก่ผู้เรียน   

1.1 ครู ศึกษาท าความเข้าใจเนื้อเรื่องและกิจกรรมตามหน่วยการเรียนรู้ทั้ง 6 หน่วย 
ตามคู่มือ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนน าไปใช้ในการด าเนินกิจกรรม 

3 

1.2 มีการแจ้งให้ผู้เรียน ทราบถึงวัตถุประสงค์ของการด าเนินกิจกรรมตามโครงการ 3 
1.3 หลังจากเข้ารับการอบรมจากโรงแรมทาวอินทาวน์ ได้ด าเนินการจัดท ารายงาน

เสนอต่อผู้บริหารเพ่ือด าเนินงานตามแผน แต่ไม่ได้รับความร่วมมือ การแนะน าจาก
ผู้บริหารในการด าเนินการ 

1 

1.4 ไม่สามารถประชุมชี้แจงการด าเนินการ แก่คณะครู บุคลากรทางการศึกษา             
เพ่ือสร้างความเข้าใจ และการให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงาน 

1 

1.5 มีการประชุมผู้ที่เก่ียวข้อง เช่น ผู้บริหาร ครูผู้สอนรายวชิาลูกเสือ หัวหน้าแผนก
วิชา เพื่อสร้างความเข้าใจในการบูรณาการรายวิชา 

1 

1.6 มีความเข้าใจคลาดเคลื่อนของผู้ที่เกี่ยวข้อง ระหว่างสถานศึกษาคุณธรรม และ 
โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 

1 

1.7 ยังไม่มีการด าเนินกิจกรรมตามคู่มือ  1 
2. น าคู่มือจัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในรายวิชา
กิจกรรมเสริมหลักสูตรมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา กิจกรรมอย่างไร 

 

2.1 น ากิจกรรมตามคู่มือมาใช้จัดกิจกรรมกับผู้เรียน ให้มีความน่าสนใจ และเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด 

1 

2.2 น ากิจกรรมในคู่มือ 1 เรื่อง  ได้แก่เรื่อง รู้จักพ่อ หน่วยที่ 3 กิจกรรมที่ 3.1 
น ามาใช้กับนักเรียน นักศึกษา จ านวน 100 คน โดยใช้ชั่วโมงกิจกรรม จ านวน 2 ชั่วโมง 

1 

2.3 น ากิจกรรมในคู่มือ หน่วยที่ 2, 4, 5 ใช้แนวทางท่ี 4 โครงการปฐมนิเทศ ชุด
กิจกรรมยิ้มง่าย ไหว้สวย สุจริต จิตอาสา บูรณาการในรายวิชาหน้าที่พลเมืองและศีลธรรม 
และใช้แนวทางที่ 3  บูรณาการในรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

1 
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ตารางที่ 4.4 (ต่อ) 
    

รายการความคิดเห็น ความถี่ 
3. การใช้คู่มือการจัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลใน
รายวิชากิจกรรมเสริมหลักสูตร ผู้เรียนมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอย่างไรบ้าง 

 

3.1 ผู้เรียนมีจิตอาสา ช่วยเหลือเพ่ือน ครู และชุมชน 1 
3.2 ผู้เรียนมีความรับผิดชอบ สามารถท างานที่ได้รับมอบหมายจากครูผู้สอน และส่งได้

ตรงเวลา 
1 

3.3 ผลการใช้กิจกรรมกับนักเรียน นักศึกษา จ านวน 100 คน พบว่า มีนักเรียน 
นักศึกษา บางส่วนไม่มีส่วนร่วมในการท ากิจกรรม 

1 

3.4 ลักษณะของกิจกรรม เป็นการบรรยาย เล่าเรื่อง ในหลวงรัชกาลที่ 9 1 
3.5 การแต่งกายของผู้เรียนเป็นระเบียบ เหมาะสมตามสภาพ 1 
3.6 ผู้เรียนมีความมั่นใจในการสนทนาสื่อสาร อย่างเหมาะสม 1 

4. สิ่งที่ควรปรับปรุงหรือส่งเสริมในการจัดการเรียนการสอนกิจกรรมเสริมหลักสูตร  
4.1 ควรปรับกิจกรรมเป็นกลุ่มย่อย  1 
4.2 ควรมีครูที่ท าหน้าที่วิทยากรในการควบคุมดูแลนักเรียน นักศึกษาในการท า

กิจกรรม 
1 

4.3 ควรมีการจัดกิจกรรมอย่างหลากหลาย เป็นกระบวนการ ครอบคลุมเนื้อหาสาระ
ทุกหน่วย ตามคู่มือ 

1 

4.4 ควรสร้างความเข้าใจและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของครู บุคลากร และผู้เรียน ก่อน
ด าเนินกิจกรรม 

1 

4.5 ควรพิจารณารูปแบบตามคู่มือการจัดกิจกรรมเสนอทั้ง 4 รูปแบบ ที่เหมาะสมกับ
บริบทของสถานศึกษา และสามารถครอบคลุม นักเรียน นักศึกษา ทุกคน 

1 

 จากตารางที่ 4.4  พบว่า การเตรียมการวางแผนพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมให้แก่ผู้ เรียน               
มีจ านวน 7 รายการ เรียงล าดับรายการที่มีความถี่จากมากไปน้อย ได้แก่ ครู ศึกษาท าความเข้าใจเนื้อ
เรื่องและกิจกรรมตามหน่วยการเรียนรู้ทั้ง 6 หน่วย ตามคู่มือ เพ่ือเตรียมความพร้อมก่อนน าไปใช้ในการ
ด าเนินกิจกรรม เท่ากับ มีการแจ้งให้ผู้เรียน ทราบถึงวัตถุประสงค์ของการด าเนินกิจกรรมตามโครงการ 
(ความถี่ = 3) เป็นล าดับแรก หลังจากเข้ารับการอบรมจากโรงแรมทาวอินทาวน์ ได้ด าเนินการจัดท า
รายงานเสนอต่อผู้บริหารเพ่ือด าเนินงานตามแผน แต่ไม่ได้รับความร่วมมือ การแนะน าจากผู้บริหารใน
การด าเนินการ เท่ากับ ไม่สามารถประชุมชี้แจงการด าเนินการ แก่คณะครู บุคลากรทางการศึกษาเพ่ือ



รายงานผลการนิเทศติดตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภบิาล 2561 

 

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ                                                                                                         32 

 

สร้างความเข้าใจ และการให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงาน เท่ากับ มีการประชุมผู้ที่เกี่ยวข้อง เช่น 
ผู้บริหาร ครูผู้สอนรายวิชาลูกเสือ หัวหน้าแผนกวิชา เพ่ือสร้างความเข้าใจในการบูรณาการรายวิชา 
เท่ากับ มีความเข้าใจคลาดเคลื่อนของผู้ที่เกี่ยวข้อง ระหว่างสถานศึกษาคุณธรรม และ โครงการ
เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา และเท่ากับ ยังไม่มีการด าเนินกิจกรรม
ตามคู่มือ เป็นล าดับรองลงมา น าคู่มือจัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลใน
รายวิชากิจกรรมเสริมหลักสูตรมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา กิจกรรมอย่างไร มีจ านวน 3 
รายการ ทุกรายการมีความถี่เท่ากัน ได้แก่ น ากิจกรรมตามคู่มือมาใช้จัดกิจกรรมกับผู้เรียน ให้มีความ
น่าสนใจ และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด เท่ากับ น ากิจกรรมในคู่มือ 1 เรื่อง  ได้แก่เรื่อง รู้จักพ่อ หน่วยที่ 3 
กิจกรรมที่ 3.1 น ามาใช้กับนักเรียน นักศึกษา จ านวน 100 คน โดยใช้ชั่วโมงกิจกรรม จ านวน 2 ชั่วโมง 
และเท่ากับ น ากิจกรรมในคู่มือ หน่วยที่ 2, 4, 5 ใช้แนวทางที่ 4 โครงการปฐมนิเทศ ชุดกิจกรรมยิ้มง่าย 
ไหว้สวย สุจริต จิตอาสา บูรณาการในรายวิชาหน้าที่พลเมืองและศีลธรรม และใช้แนวทางที่ 3      
บูรณาการในรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ความถี่ = 1) การใช้คู่มือการจัดกิจกรรม
เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในรายวิชากิจกรรมเสริมหลักสูตร ผู้เรียนมีการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอย่างไรบ้าง มีจ านวน 6 รายการ ทุกรายการมีความถี่เท่ากัน ได้แก่ ผู้เรียนมีจิต
อาสา ช่วยเหลือเพ่ือน ครู และชุมชน เท่ากับ ผู้เรียนมีความรับผิดชอบ สามารถท างานที่ได้รับ
มอบหมายจากครูผู้สอน และส่งได้ตรงเวลา เท่ากับ ผลการใช้กิจกรรมกับนักเรียน นักศึกษา จ านวน 
100 คน พบว่ามีนักเรียน นักศึกษา บางส่วนไม่มีส่วนร่วมในการท ากิจกรรม เท่ากับ ลักษณะของ
กิจกรรม เป็นการบรรยาย เล่าเรื่อง ในหลวงรัชกาลที่ 9 เท่ากับ การแต่งกายของผู้เรียนเป็นระเบียบ 
เหมาะสมตามสภาพ และเท่ากับ ผู้เรียนมีความมั่นใจในการสนทนาสื่อสาร อย่างเหมาะสม (ความถี่ = 
1) สิ่งที่ควรปรับปรุงหรือส่งเสริมในการจัดการเรียนการสอนกิจกรรมเสริมหลักสูตร มีจ านวน 5 รายการ 
ทุกรายการมีความถ่ีเท่ากัน ได้แก่ควรปรับกิจกรรมเป็นกลุ่มย่อย เท่ากับ ควรมีครูที่ท าหน้าที่วิทยากรใน
การควบคุมดูแลนักเรียน นักศึกษาในการท ากิจกรรม เท่ากับ ควรมีการจัดกิจกรรมอย่างหลากหลาย 
เป็นกระบวนการ ครอบคลุมเนื้อหาสาระทุกหน่วย ตามคู่มือ เท่ากับ ควรสร้างความเข้าใจและส่งเสริม
การมีส่วนร่วมของครู บุคลากร และผู้เรียน ก่อนด าเนินกิจกรรม เท่ากับ ควรพิจารณารูปแบบตามคู่มือ
การจัดกิจกรรมเสนอทั้ง 4 รูปแบบ ที่เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา และสามารถครอบคลุม 
นักเรียน นักศึกษา ทุกคน (ความถ่ี = 1) 
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           3. ความคิดเห็นของผู้เรียนที่มีต่อการเข้าร่วมกิจกรรมในโครงการเสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรม และธรรมมาภิบาลในสถานศึกษา 
 
ตารางท่ี 4.5 แสดงความถี่ การสัมภาษณ์ความคิดเห็นของผู้เรียนที่มีต่อการเข้าร่วมกิจกรรมในโครงการ
เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 

รายการความคิดเห็นของผู้เรียนที่ได้รับจาการเข้าร่วมกิจกรรม ความถี่ 
1. กิจกรรมที่ผู้เรียนเข้าร่วม  

1.1 ภาษาไทย ภาษาถิน่ 2 
1.2 ชุมชนที่รัก  2 
1.3 การแสดงพื้นบ้าน 2 
1.4 ลูกโป่งแห่งความด ี 2 
1.5 กิจกรรมหน่วยที่ 3 กิจกรรมที่ 3.1 รู้จักพ่อ 1 
1.6 กิจกรรมโครงการปฐมนิเทศ  1 
1.7 ยิ้มง่าย ไหว้สวย สจุริต จิตอาสา  1 
1.8 ต้นไม้ความด ี 1 
1.9 ประเพณีไทยในท้องถ่ิน 1 

2. กิจกรรมที่ผู้เรียนชอบมากทีสุ่ด  
2.1 ลูกโป่งแห่งความดี เพราะท าให้ได้รู้จักเพื่อนมากข้ึน และสนกุสนาน ปลูกจิตส านึกใน

การท าประโยชน์ต่อสังคม 
2 

2.2 ภาษาไทย ภาษาถิน่ เพราะมีเพื่อนต่างถิ่นมาเรียนร่วมกัน 2 
2.3 รู้สึกประทับใจ  1 
2.4 ชอบกิจกรรมนันทนาการ การเรียนรู้กิจกรรม มากกว่า การบรรยาย 1 
2.5 กิจกรรมชุมชนที่รัก เพราะสอนให้ผู้เรียนได้ปฏบิัติการกับสิง่รอบข้าง รู้จักคิด  1 
2.6 การแสดงพื้นบ้าน เพราะท าให้ผู้เรียนได้รู้จักศิลปวฒันธรรมของแต่ละภาค 1 

3. ผู้เรียนอยากให้มีกิจกรรมแบบนี้อีกหรือไม่เพราะอะไร  
3.1 มี เพราะท าให้ผู้เรียนมีวินัย มีความรับผิดชอบในหนา้ที่ของตนเอง 2 
3.2 ไม่อยากเข้าร่วมอีก 1 
3.3 มี เพราะได้ฝึกทักษะความคิด การวางแผนในการท างาน 1 
3.4 มี เพราะเป็นการฝึกให้ผู้เรียน มีความซื่อสัตย์ สุจริต 1 
3.5 ผู้เรียนสนใจกิจกรรมการเรียนรู้ตามคู่มือการจัดกิจกรรมเนื่องจากผู้เรียนคาดหวังจะมี

ความสนุกสนานมากกวา่การบรรยาย 
1 
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ตารางท่ี 4.5 (ต่อ) 

รายการความคิดเห็นของผู้เรียนที่ได้รับจาการเข้าร่วมกิจกรรม ความถี่ 
4. ผู้เรียนคิดว่ากิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษาให้
ประโยชน์หรือข้อคิดอะไรบ้าง 

 

4.1 ท าให้ผู้เรียนได้เห็นถึงความสามัคคีของเพื่อนในห้องเรียน  2 
4.2 ผู้เรียนไม่สนใจ 1 
4.3 ผู้เรียนเห็นว่าถ้าได้เรียนรู้ครบทุกกิจกรรมอย่างต่อเนื่องตามคู่มือการจัดกิจกรรมจะท า

ให้เกิดประโยชน์ต่อผู้เรียน  
1 

4.4 ผู้เรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมมีการปรับเปลีย่นพฤติกรรมในทางที่ดีขึ้น 1 
4.5 ผู้เรียนมีความร่วมมือในการท ากิจกรรม มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นภายในห้องเรียน 1 
4.6 ผู้เรียนเกิดความกล้า ช่วยเหลือสังคม  1 

5. ผู้เรียนคิดว่าควรมีการปรับปรุงกิจกรรมอย่างไร  
5.1 ควรปรับกิจกรรมให้น่าสนใจ สนุกสนาน มีจ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่มาเกินไป 1 
52 ควรมีการจัดกิจกรรมไม่เน้นการบรรยาย หรือเล่าเร่ือง 1 
5.3 ควรมีการจัดกิจกรรมเป็นกลุ่มย่อย 1 
5.4 ควรให้ผู้เรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมครบทุกหน่วย และ ทุกคน 1 
5.5 ควรมีเวลาในการท ากิจกรรมมากกว่านี้  2 
5.6 ควรมีกิจกรรมที่ให้ผู้เรียนไมเ่กิดความเครียด สนุกสนาน 1 

 จากตารางที่ 4.5  พบว่า กิจกรรมที่ผู้เรียนเข้าร่วม มีจ านวน 9 รายการ เรียงล าดับรายการที่มี
ความถี่จากมากไปน้อย ได้แก ่กิจกรรมภาษาไทยภาษาถิ่น /ชุมชนที่รัก /การแสดงพ้ืนบ้าน /ลูกโป่งแห่ง
ความดี (ความถี่ = 2) เป็นล าดับแรก กิจกรรมรู้จักพ่อ /โครงการปฐมนิเทศ /ยิ้มง่าย ไหว้สวย สุจริต จิต
อาสา /ต้นไม้แห่งความดี / ประเพณีไทยในท้องถิ่น (ความถ่ี = 1) เป็นล าดับรองลงมา ผู้เรียนต้องการให้
มีการจัดกิจกรรมในครั้งต่อไปจ านวน 5 รายการ ส าหรับความคิดเห็นเกี่ยวกับประโยชน์ของกิจกรรม
พบว่ามี 6 รายการ เรียงล าดับรายการที่มีความถี่จากมากไปน้อย ได้แก่ อยากให้มีการจัดกิจกรรมอีก 
เพราะท าให้ผู้เรียนมีวินัย มีความรับผิดชอบในหน้าที่ของตนเอง (ความถี่ = 2) เป็นล าดับแรก รายการที่
ผู้เรียนไม่อยากเข้าร่วมอีก อยากให้มีการจัดกิจกรรมเพราะได้ฝึกทักษะความคิด การวางแผนในการ
ท างาน เป็นการฝึกให้ผู้เรียนมีความซื่อสัตย์สุจริต ท าให้ผู้เรียนเกิดสนใจกิจกรรมการเรียนรู้ตามคู่มือการ
จัดกิจกรรมเนื่องจากผู้เรียนความหวังจะมีความสนุกสนานมากกว่าการจัดกิจกรรมแบบบรรยาย 
(ความถ่ี = 1) ตามล าดับ มีจ านวน 6 รายการ เรียงล าดับรายการที่มีความถ่ีจากมากไปน้อย ได้แก่ ท าให้
ผู้เรียนได้เห็นถึงความสามัคคีของเพ่ือนในห้องเรียน (ความถ่ี = 2) เป็นล าดับแรก ผู้เรียนไม่สนใจ ผู้เรียน
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เห็นว่าถ้าได้เรียนรู้ครบทุกกิจกรรมอย่างต่อเนื่องตามคู่มือการจัดกิจกรรมจะท าให้เกิดประโ ยชน์ต่อ
ผู้เรียน ผู้เรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในทางที่ดีขึ้น มีความร่วมมือในการท า
กิจกรรม มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นภายในห้องเรียน ผู้ เรียนเกิดความกล้า ช่วยเหลือสังคม                   
(ความถี่ = 1) ตามล าดับ ผู้เรียนคิดว่าส่วนข้อคิดเห็นในการปรับปรุง มีจ านวน 6 รายการ เรียงล าดับ
รายการที่มีความถี่จากมากไปน้อย ได้แก่ ควรมีเวลาในการท ากิจกรรมให้มากกว่านี้ (ความถี่ = 2) เป็น
ล าดับแรก รายที่ผู้เรียนคิดว่าควรมีการปรับปรุงคือ ควรปรับกิจกรรมให้น่าสนใจ สนุกสนาน มีจ านวน
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมควรมีการจัดกิจกรรมไม่เน้นการบรรยาย หรือเล่าเรื่อง ควรมีการจัดกิจกรรมเป็นกลุ่ม
ย่อย ควรให้ผู้เรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมครบทุกหน่วย และ ทุกคน ควรมีเวลาในการท ากิจกรรมมากกว่านี้ 
และควรมีกิจกรรมที่ให้ผู้เรียนไม่เกิดความเครียด สนุกสนาน (ความถ่ี = 1) ตามล าดับ 
 
          ตอนที่ 4 ผลการประเมินความพึงพอใจของครูที่มีต่อการใช้คู่มือการเสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรม และธรรมาภิบาลของสถานศึกษา 
 จากการนิเทศติดตาม การใช้เอกสารเสริมสร้าง คุณธรรม จริยธรรม สถานศึกษาอาชีวศึกษาท่ี
ได้รับการขยายผล  โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล ในสถานศึกษา               
เขตภาคเหนือ ประจ าปีงบประมาณ 2561 มีผลการประเมินความพึงพอใจของครู ดังนี้ 

ตารางท่ี 4.6 แสดงสถานภาพ จ าแนกตาม เพศ และ หน้าท่ี ของครูท่ีใช้เอกสารเสริมสร้าง คุณธรรม 
จริยธรรม สถานศึกษาอาชีวศึกษาที่ได้รับการขยายผล โครงการเสริมสร้าง คุณธรรม จริยธรรม และ   
ธรรมาภิบาลในสถานศึกษา เขตภาคเหนือ ประจ าปีงบประมาณ 2561  

สถานศึกษา จ านวนครู 
ผู้ตอบแบบสอบถาม 

ร้อยละ 

เพศ   
     ชาย 33 62.26 
     หญิง 20 37.74 
หน้าที่   
     รองผู้อ านวยการฝา่ยพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 3 5.66 
      หัวหน้างานกิจกรรม 3 5.66 
      ครูประจ ารายวชิากิจกรรม 32 60.38 
      อื่น ๆ (ครูผู้สอน) 15 28.30 
 รวม 53 100.00 
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 จากตารางที ่4.6 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 62.26 และ     
เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 37.74  โดยผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ปฏิบัติหน้าที่ครูประจ ารายวิชา
กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 60.38 ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ (ครูผู้สอน) คิดเป็นร้อยละ 28.30 รองผู้อ านวยการ
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา และปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานกิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 5.66 
ตามล าดับ 

ตารางท่ี 4.7  แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ความพึงพอใจ ของครูท่ีมีต่อการใช้เอกสารเสริมสร้าง 
คุณธรรม จริยธรรม สถานศึกษาอาชีวศึกษาที่ได้รับการขยายผล โครงการเสริมสร้าง คุณธรรม จริยธรรม 
และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา เขตภาคเหนือ ประจ าปีงบประมาณ 2561 
 

รายการประเมินความพึงพอใจ ค่าเฉลี่ย 
(n=53) 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

แปลผล 

1 ส่วนประกอบตอนต้นหรือส่วนหน้า    
 1.1 หน้าปก 4.20 0.31 มาก 
 1.2 ปกใน 4.28 0.30 มาก 
 1.3 ค าน า 4.41 0.15 มาก 
 1.4 สารบัญ 4.36 0.18 มาก 
 1.5 ค าชี้แจงการน ากิจกรรมสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรมและ 

     ธรรมาภิบาล ตามค่านิยมของคนไทยไปใช้ 
4.28 0.16 มาก 

รวมเฉลี่ยส่วนประกอบตอนต้นหรือส่วนหน้า 4.30 0.22 มาก 
2 ส่วนเนื้อหา     
 2.1 การจัดแบ่งเป็นหน่วยกิจกรรมเป็น 6  หน่วยกิจกรรม 4.37 0.12 มาก 
 2.2 ระยะเวลาในจัดกิจกรรมหน่วยการเรียนละ 6 ชั่วโมง 4.36 0.11 มาก 
 2.3 กิจกรรมหน่วยที่ 1 : กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม     

     และธรรมาภิบาล ตามค่านิยมหลักของคนไทย 12 
ประการ 

4.46 0.44 มาก 

 2.4 กิจกรรมหน่วยที่ 2 : กิจกรรมปลูกจิตส านึกความเป็นคนดี 4.49 0.30 มาก 
 2.5 กิจกรรมหน่วยที่ 3 : กิจกรรมท าความดีตามรอย 

     พระยุคคลบาท 
4.44 0.31 มาก 
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ตารางท่ี 4.7 (ต่อ) 
รายการประเมินความพึงพอใจ ค่าเฉลี่ย 

(n=53) 
ส่วน

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

แปลผล 

 2.6 กิจกรรมหน่วยที่ 4 : กิจกรรมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม 4.57 0.37 มากที่สุด 
 2.7 กิจกรรมหน่วยที่ 5 : กิจกรรมตามหลักปรัชญา 

      เศรษฐกิจพอเพียง 
4.41 0.10 มาก 

 2.8 กิจกรรมหน่วยที่ 6 : กิจกรรมเพื่อพัฒนาตน ชุมชน 
ท้องถิ่น และประเทศชาติ 

4.46 0.25 มาก 

รวมเฉลี่ยส่วนเนื้อหา 4.44 0.26 มาก 
3 ส่วนประกอบตอนท้ายหรือส่วนท้าย     
 3.1 ส่วนอ้างอิง 4.32 0.07 มาก 
 3.2 ภาคผนวก 4.35 0.24 มาก 

รวมเฉลี่ยส่วนประกอบตอนท้ายหรือส่วนท้าย 4.34 0.18 มาก 
4 ความพึงพอใจต่อผลการจัดกิจกรรมที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน 4.53 0.29 มากที่สุด 
5 ประโยชน์โดยรวมของเอกสารกิจกรรมสร้างเสริมคุณธรรม 

จริยธรรม และ ธรรมาภิบาลตามค่านิยมของคนไทยไปใช้ 
4.60 0.29 มากที่สุด 

รวมเฉลี่ยทั้งหมด 4.40 0.25 มาก 

 จากตารางที่ 4.7  แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความพึงพอใจ ของครูท่ีมีต่อการใช้
เอกสารเสริมสร้าง คุณธรรม จริยธรรม สถานศึกษาอาชีวศึกษาท่ีได้รับการขยายผล  โครงการเสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา เขตภาคเหนือ ประจ าปี 2561ครูมีความพึงพอใจต่อ
การใช้เอกสารเสริมสร้าง คุณธรรม จริยธรรม สถานศึกษาอาชีวศึกษา โครงการเสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรม และธรรมาภิบาล ในเขตภาคเหนือ ประจ าปี 2561 โดยรวมอยู่ในระดับ มาก ( x  = 4.40) 
และเมื่อจ าแนกเป็นรายด้าน พบว่า ด้านประโยชน์โดยรวมของเอกสารกิจกรรมสร้างเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม และ ธรรมาภิบาลตามค่านิยมของคนไทยไปใช้ มีความพึงพอใจมากที่สุด ( x  = 4.60)  
รองลงมา คือ ความพึงพอใจต่อผลการจัดกิจกรรมที่เกิดข้ึนกับผู้เรียน มีค่าเฉลี่ย 4.53 ส่วนเนื้อหา ( x  = 
4.44) ส่วนประกอบตอนท้ายหรือส่วนท้าย ( x  = 4.34) และส่วนประกอบตอนต้นหรือส่วนหน้า ( x   
4.30)  ตามล าดับ 
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ตอนที่ 5 ผลการวัดการให้เหตุผลเชิงคุณธรรม จริยธรรม ของผู้เรียน 
 จากการนิเทศติดตาม การใช้เอกสารเสริมสร้าง คุณธรรม จริยธรรม สถานศึกษาอาชีวศึกษา    
ท่ีได้รับการขยายผล โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา                   
เขตภาคเหนือ ประจ าปีงบประมาณ 2561 มีผลคะแนนการทดสอบการให้เหตุผลเชิงจริยธรรมของ
นักเรียนนักศึกษา ดังนี้ 
 
ตารางท่ี 4.9  แสดงระดับคะแนนการให้เหตุผลเชิงคุณธรรม จริยธรรมของผู้เรียน โดยหลังจากการ   
จัดกิจกรรมคุณธรรม จริยธรรม สถานศึกษาอาชีวศึกษาที่ขยายผล โครงการเสริมสร้าง คุณธรรม 
จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา เขตภาคเหนือ ประจ าปี 2561 

สถานศึกษา n 
(คน) 

คะแนนสอบ
รวม 

คะแนน
เฉลี่ย 

ระดับ
คุณภาพ 

สถานศึกษาอาชีวศึกษาภาครัฐ     
      วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก 22 2437 110.77 ดี 
      วิทยาลัยการอาชีพสอง 349 47,556 136.26 ดีมาก 
      วิทยาลัยการอาชีพลอง 277 44,315 159.98 ดีมาก 
      วิทยาลัยการอาชีพพิชัย 104 10,488 100.85 พอใช้ 
      วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง 15 1,865 124.33 ดี 
       วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย * * * * 
       วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย * * * * 

รวม 767 106,661 126.44 ดี 
สถานศึกษาอาชีวศึกษาภาคเอกชน     
      วิทยาลัยอาชีวศึกษาแม่สาย * * * * 
      วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา      
      เชียงใหม ่

26 3,252 125.08 ดี 

รวม 26 3,252 125.08 ดี 
รวมทั้งหมด 793 10,9913 125.76   ดี 

* สถานศึกษาก าลังด าเนินการยังไม่ครบถ้วนตามคู่มือ 
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 จากตารางที่ 4.9 พบว่าคะแนนเฉลี่ยการทดสอบการให้เหตุผลเชิงจริยธรรมของนักเรียน
นักศึกษา โดยรวมอยู่ในระดับ ดี ( x  = 125.76) เมื่อพิจารณารายสถานศึกษา พบว่า มีสถานศึกษาที่มี
คะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับดีมาก จ านวน 2 แห่ง คือ วิทยาลัยการอาชีพสอง วิทยาลัยการอาชีพลอง                  
( x  =136.26, x  = 159.98) สถานศึกษาท่ีมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับดี จ านวน 3 แห่ง คือ วิทยาลัยการ
อาชีพบ้านตาก วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนาเชียงใหม่                     
( x  =110.77, x  = 124.33, x  = 125.08) ส่วนสถานศึกษาที่มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับพอใช้ จ านวน 
1 แห่ง คือ วิทยาลัยการอาชีพพิชัย ( x  = 100.85) 
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บทที่ 5 
สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
 การนิเทศติดตามการขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลใน
สถานศึกษา เขตภาคเหนือ ประจ าปีงบประมาณ 2561  โดยการใช้คู่มือการจัดกิจกรรมเสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในครั้งนี้ มีขอบเขต
เนื้อหา ในการนิเทศติดตาม 2 ประเด็น คือ 1) สภาพการใช้คู่มือการจัดกิจกรรมการจัดกิจกรรม
เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 2) ผลการใช้คู่มือการจัดกิจกรรมใน
การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล ด้านความพึงพอใจของครูผู้สอนต่อการใช้คู่มือ
การจัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล และในด้านพฤติกรรมให้เหตุผลเชิง
คุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลของผู้เรียนหลังการเข้าร่วมกิจกรรม กลุ่มเป้าหมายได้แก่ 
ครูผู้สอน ผู้เรียน ผู้บริหารและบุคคลากรของสถานศึกษาในเขตภาคเหนือ จ านวน 9 แห่ง ได้แก่ 
วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก วิทยาลัยการอาชีพลอง วิทยาลัยการอาชีพสอง วิทยาลัยการอาชีพพิชัย 
วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง วิทยาลัยเทคนิคการญจนาภิเษกเชียงราย วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 
วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ และวิทยาลัยอาชีวศึกษาแม่สาย เครื่องมือที่ใช้ในการ
เก็บรวบรวมข้อมูล จ านวน 5 ชุด ประกอบด้วย 1) แบบนิเทศติดตามการจัดกิจกรรม 2) แบบ
สัมภาษณ์ครูผู้สอนเกี่ยวกับการจัดกิจกรรม  3) แบบสัมภาษณ์ผู้เรียนเกี่ยวกับการเข้าร่วมกิจกรรม 4)
แบบประเมินความพึงพอใจของครูที่มีต่อการใช้คู่มือเสริมสร้างคุณธรรม และ 5) แบบวัดพฤติกรรม
การใช้เหตุผลเชิงจริยธรรม และธรรมาภิบาล  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย 
และการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) ได้ผลสรุปการด าเนินงาน อภิปรายผล  และ
ข้อเสนอแนะดังนี้ 

สรุปผลการนิเทศ 
 ผลการด าเนินงานการขยายผลโครงการโดยการใช้คู่มือการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม 
และธรรมาภิบาลของสถานศึกษาสามารถสรุปผลการวิจัยดังนี้ 

1. สภาพการด าเนินการ 
จากการนิเทศติดตามการด าเนินงานขยายผลโครงการโดยการใช้คู่มือการเสริมสร้าง  

คุณธรรมจริยธรรม และธรรมาภิบาลของสถานศึกษากลุ่มเป้าหมายขยายผล ในเขตภาคเหนือ พบว่า 
มีสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการจ านวน 9 แห่ง จ าแนกตามประเภทสถานศึกษาได้แก่ สถานศึกษา
อาชีวศึกษาภาครัฐ จ านวน 7 แห่ง สถานศึกษาอาชีวศึกษาภาคเอกชน จ านวน 2 แห่ง โดยมีครู 
จ านวน 59 คน ผู้เรียน จ านวน 1,555 โดยการน าเอกสารเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และ          



รายงานผลการนิเทศติดตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาล 2561 
 

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ      41 

 

ธรรมาภิบาล ไปใช้จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เป็นกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมในสถานศึกษาจ านวน 5 
แห่ง การน ากิจกรรมไปใช้เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา พบว่า
สถานศึกษาส่วนใหญ่มีการน าแผนกิจกรรมไปใช้จ านวน 6 หน่วย โดยน าไปใช้ตามแผนกิจกรรม
ทั้งหมด ส าหรับแผนกิจกรรมที่ครูน าไปใช้พัฒนาผู้เรียนพบว่าสอดคล้องกับหลักธรรมทางศาสนาหลัก
พอเพียงและหลักวิถีทาวัฒนธรรมไทย 
 ขั้นตอนวิธีการที่น ากิจกรรมไปด าเนินการในสถานศึกษา พบว่ามีการน าไปใช้อย่างเป็น
ระบบโดยมีการมีการประชุม วางแผน ชี้แจงรายละเอียดและข้ันตอนในการจัดท าแผนพัฒนาคุณธรรม 
และเตรียมเอกสารเพ่ือใช้ในการน ากิจกรรมมาสอดแทรกแผนการจัดการเรียนรู้ของแต่ละวิชา จัดท า
แผนจัดท าตารางเรียนตารางสอน แต่ละหน่วยการเรียนให้ครบทั้ง 6 หน่วยการเรียน  ศึกษาแนวทาง
วิธีการด าเนินการจัดกิจกรรมในหัวข้อต่างๆ เลือกกิจกรรมเพ่ือน าไปใช้ มีการประเมินพฤติกรรมด้าน
คุณธรรม จริยธรรมและธรรมมาภิบาล และมีการสรุปรายงานผล 
 ผลจากการสัมภาษณ์ผู้เรียนหลังจากการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม และ
ธรรมาภิบาลไปใช้  พบว่า ท าให้ผู้เรียนได้เห็นถึงความสามัคคีของเพ่ือนในห้องเรียน และผู้เรียนเห็นว่า
ถ้าได้เรียนรู้ครบทุกกิจกรรมอย่างต่อเนื่องตามคู่มือการจัดกิจกรรมจะท าให้เกิดประโยชน์ต่อผู้เรียน 
ผู้เรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในทางที่ดีขึ้น มีความร่วมมือในการท ากิจกรรม               
มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นภายในห้องเรียน ผู้เรียนเกิดความกล้า ช่วยเหลือสังคม  
 ข้อเสนอแนะจากการน ากิจกรรมไปใช้ พบว่า ควรสร้างความเข้าใจและส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของครู บุคลากร และผู้เรียน ก่อนด าเนินกิจกรรม และมีการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย เป็น
กระวบนการ ครอบคลุมเนื้อหาสาระทุกหน่วย ตามคู่มือ  
 
ผลการด าเนินการ 

 2.1 ผลการประเมินความพึงพอใจของครูที่มีต่อการใช้คู่มือการเสริมสร้าง คุณธรรม
จริยธรรม และธรรมาภิบาลของสถานศึกษา   

 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการประเมินความพึงพอใจโดยรวมของครูที่มีต่อการใช้ คู่มือ
เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลน าเสนอผลการประเมินความพึงพอใจ มีความพึง
พอใจต่อการใช้เอกสาร โดยรวมอยู่ในระดับ มาก มีค่าเฉลี่ย 4.40 และเมื่อจ าแนกเป็นรายด้าน พบว่า 
ด้านประโยชน์โดยรวมของเอกสารกิจกรรมสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม และ ธรรมาภิบาลตาม
ค่านิยมของคนไทยไปใช้ มีความพึงพอใจมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.60  รองลงมา คือ ความพึงพอใจต่อ
ผลการจัดกิจกรรมที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน มีค่าเฉลี่ย 4.53 ส่วนเนื้อหา มีค่าเฉลี่ย 4.44 ส่วนประกอบ
ตอนท้ายหรือส่วนท้าย มีค่าเฉลี่ย 4.34 และส่วนประกอบตอนต้นหรือส่วนหน้า มีค่าเฉลี่ย 4.30  
ตามล าดับ   
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2.2 การวัดการให้เหตุผลเชิงจริยธรรมการจัดกิจกรรมคุณธรรม จริยธรรม และ             
ธรรมาภิบาลของผู้เรียน 
 ผลการวัดการให้เหตุผลเชิงจริยธรรมการจัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และ   
ธรรมาภิบาลของผู้เรียน พบว่าคะแนนเฉลี่ยการทดสอบการให้เหตุผลเชิงจริยธรรมของนักเรียน
นักศึกษา โดยรวมอยู่ในระดับ ดี มีคะแนนเฉลี่ย 125.76 เมื่อเทียบกับเกณฑ์ระดับคุณภาพการมี
คุณธรรม จริยธรรม ตามคู่มือ  เมื่อพิจารณารายสถานศึกษา พบว่า มีสถานศึกษาที่มีคะแนนเฉลี่ยอยู่
ในระดับดีมาก จ านวน 2 แห่ง คือ วิทยาลัยการอาชีพสอง วิทยาลัยการอาชีพลอง สถานศึกษาที่มี
คะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับดี จ านวน 3 แห่ง คือ วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก วิทยาลัยการอาชีพ
จอมทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนาเชียงใหม่ ส่วนสถานศึกษาที่มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับพอใช้ จ านวน 1 แห่ง คือ วิทยาลัยการอาชีพพิชัย ตามล าดับ 

 
อภิปรายผล  

 ผลการด าเนินงานการขยายผลโครงการโดยการใช้คู่มือการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และ 

ธรรมาภิบาลของสถานศึกษาสามารถอภิปรายผลในประเด็นที่ส าคัญได้ดังนี้ 
 1. ผลการประเมินความพึงพอใจโดยรวมของครูที่มีต่อการใช้คู่มือเสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรม และธรรมาภิบาล มีความพึงพอใจต่อการใช้เอกสาร โดยรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อ
จ าแนกเป็นรายด้าน พบว่า ด้านประโยชน์โดยรวมของเอกสารกิจกรรมสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
และธรรมาภิบาลตามค่านิยมของคนไทยไปใช้ มีความพึงพอใจมากที่สุด รองลงมา คือ ความพึงพอใจ
ต่อผลการจัดกิจกรรมที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน ส่วนเนื้อหา ส่วนประกอบตอนท้ายหรือส่วนท้าย และ
ส่วนประกอบตอนต้นหรือส่วนหน้า ตามล าดับ เนื่องจากคู่มือมีการจัดท าเนื้อหาที่เป็นประโยชน์ต่อ
ผู้เรียน ช่วยส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลของผู้เรียน เป็นกิจกรรมที่ช่วยปลูก
จิตส านึก สร้างความตระหนักความเป็นคนดีและการอยู่ร่วมกันในสังคม ซึ่งสอดคล้องกับ พระครูประ
โชติจันทวิมล:นาม จนฺทโชโต (2555) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมของ
นักเรียนโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี  พบว่า การ
ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในนักเรียนชั้นระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ช่วยส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม ด้านความมีน้ าใจ ด้านความประหยัด ด้านความขยัน ด้านความมีวินัยและด้านความซื่อสัตย์ 
ไชยพร เรืองแหล้ (2556) ได้ท าการศึกษาแนวทางในการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมแก่นักเรียน
โรงเรียนประถมศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาขอนแก่น เขต 1 พบว่าแนวทางในด้านความ
เมตตา ด้านความรับผิดชอบ ด้านความอดทนอดกลั้น ด้านความมีวินัย และด้านความเสียสละ ส่วน
ด้านความซื่อสัตย์ และด้านความกตัญญูกตเวที นักศึกษามีคุณธรรมและจริยธรรมอยู่ในระดับมาก
ที่สุด 
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 2. ผลการวัดการให้เหตุผลเชิงจริยธรรมการจัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และ
ธรรมาภิบาลของผู้เรียน พบว่าคะแนนเฉลี่ยการทดสอบการให้เหตุผลเชิงจริยธรรมของนักเรียน
นักศึกษา โดยรวมอยู่ในระดับ ดี มีคะแนนเฉลี่ย 125.76 เมื่อเทียบกับเกณฑ์ระดับคุณภาพการมี
คุณธรรม จริยธรรม ตามคู่มือเมื่อพิจารณารายสถานศึกษา พบว่า มีสถานศึกษาที่มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับดีมาก จ านวน 2 แห่ง คือ วิทยาลัยการอาชีพสอง วิทยาลัยการอาชีพลอง สถานศึกษาที่มี
คะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับดี จ านวน 3 แห่ง คือ วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก วิทยาลัยการอาชีพ
จอมทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิค  ลานนา เชียงใหม่ ส่วนสถานศึกษาที่มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับพอใช้ จ านวน 1 แห่ง คือ วิทยาลัยการอาชีพพิชัย เนื่องจากจัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรมฯ มีกระบวนการอย่างเป็นระบบ มีการใช้กิจกรรมที่ผู้เรียนมีส่วนร่วม ผู้เรียนเกิดความ
สนุกสนาน  เกิดการเรียนรู้มากขึ้นโดยใช้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ส่งผลให้ครูมีแนวทางในการจัดกิจกรรม
ที่ง่าย และชัดเจนขึ้น สอดคล้องกับขวัญหญิง ศรีประเสริฐภาพ (2555: 49) ไดเ้สนอแนวคิดทักษะแห่ง
ศตวรรษที่ 21 และกรอบการประเมินทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 พบว่า แนวความคิดในด้าน
การจัดการศึกษาและ กรอบการประเมินเปลี่ยนแปลงไป ดังนั้นผู้สอน จะต้องปรับวิธีการสอนต้อง 
“สอนน้อย เรียนมาก” เพ่ือให้เด็กได้ลงมือปฏิบัติและค้นพบความรู้ด้วย ตนเอง ผ่านกระบวนการ
เรียนรู้โดยผู้สอนจะต้อง สอดแทรกจริยธรรมลงไปในกระบวนการเรียน การสอนซึ่งในการจัดกิจกรรม
ของวิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์  ก็ได้น าแนวคิดนี้มาใช้ในการจัดกิจกรรม โดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม  
นอกจากนี้ยังได้จัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับเทคนิคการสอนของ ทิศนา แขมมณี (2550) และของสุ
รางค์ โค้วตระกูล (2545)  โดยใช้วิธีการจัดการเรียนรู้ 6 วิธี ได้แก่ การเล่านิทาน การเล่นเกม การใช้
กรณตีัวอย่าง การใช้บทบาทสมมติ การใช้สถานการณ์จ าลอง และการสอนแบบกิจกรรมกลุ่มและกลุ่ม
สัมพันธ์  

ข้อเสนอแนะ 
1.ข้อเสนอแนะจากการด าเนินงาน 

1.1 เนื่องจากในคู่มือการจัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลใน 
สถานศึกษา มกีารเชื่อมต่อภาพเว็บไซต์คลิปวิดีโอจากเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ดังนั้น สถานศึกษาที่จะน าคู่มือ
กิจกรรมการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษาไปใช้ควรมีระบบการเชื่อมต่อ
เครือข่ายอินเตอร์เน็ตที่มีประสิทธิภาพ   
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 1.2 จากคู่มือกิจกรรมการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา มี 
ภาพนิ่งหรือคลิปวีดิโอตามท่ีอยู่ของเว็ปไซต์ในคู่มือที่จ าเป็นต้องใช้ ดังนั้น สถานศึกษาหรือผู้ที่น ากิจกรรมไป
ใช้ควรตรวจสอบภาพนิ่งหรือคลิปวีดิโอตามท่ีอยู่ของเว็ปไซต์ เพ่ือจัดหาสื่อทดแทนในการด าเนินกิจกรรมให้
บรรลุตามเป้าหมายในการด าเนินกิจกรรมจ าเป็นต้องมีวัสดุในการด าเนินงานดังนั้น ผู้บริหารหรือผู้เกี่ยวข้อง
กับการจัดสรรงบประมาณควรสนับสนุนงบประมาณให้เพียงพอ 

1.3 ในการด าเนินงานจัดกิจกรรมการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาล 
ในสถานศึกษาครูผู้สอนมีผลต่อผลสัมฤทธิผลของกิจกรรม ดังนั้นควรมีการก าหนดคุณสมบัติของครูผู้สอน
กิจกรรม และกระบวนการเตรียมความพร้อมของครูผู้สอน และแนวทางการพัฒนาครูผู้สอน เช่น การ
ฝึกอบรมให้ความรู้ครูและผู้เกี่ยวข้องให้มีความเข้าใจถูกต้องก่อนน าไปใช้ในการด าเนินกิจกรรม 
 1.4 ควรมีการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการจัดกิจกรรมตามคู่มือ การส่งเสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา และกิจกรรมสถานศึกษาคุณธรรม 

2.ข้อเสนอแนะในการด าเนินงานครั้งต่อไป   
2.1 จากผลการด าเนินงานสามารถพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน ด้านคุณธรรมจริยธรรม และ 

ธรรมาภิบาล ให้มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการท างาน เป็นพลเมืองดีของประเทศชาติ ควรจัดกิจกรรม
การเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาล ตามแนวทางในคู่มือให้กับผู้เรียนในสถานศึกษาอย่าง
ต่อเนื่อง 

2.2 ผลจากการด าเนินงานเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในครั้งนี้  พบว่า
ผู้เรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมมีพฤติกรรมหลังเข้าร่วมกิจกรรมดีขึ้น  ดังนั้นเพ่ือให้นักเรียนนักศึกษามีเจตคติ
และกิจนิสัยที่ดีในการท างาน เป็นพลเมืองดีของประเทศชาติ ควรมีการศึกษาความคงทนของ
พฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลที่เกิดต่อผู้เรียนในระยะยาว ต่อไป  

2.3 ควรมีการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการใช้คู่มือแนวทางในการจัดกิจกรรมการ เสริมสร้าง
คุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลเพ่ือให้ได้ข้อมูลในการพัฒนาการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและ
ธรรมาภิบาลให้มีประสิทธิภาพสูงสุด 

2.4 ควรมีการศึกษาพัฒนาแนวทางในการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาล
รูปแบบอื่นๆให้มีความหลากหลายมากขึ้น 
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ค าชี้แจง  

1. เครื่องมือชุดนี้ใช้สําหรับการนิเทศติดตาม การใช้เอกสารเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และ             ธรรมาภิ
บาล ในรายวชิากิจกรรมเสริมหลักสูตร ระดับประกาศนียบัตรวชิาชพี (ปวช.) และ ระดับประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสงู (ปวส.) 
มีทั้งหมด 4 ตอน 

2.  เพื่อให้ได้ข้อมูลอันเป็นประโยชน์ต่อการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเ้รียน ที่ใช้เอกสาร เสริมสร้างคณุธรรม จริยธรรม 
และ ธรรมาภิบาล ขอให้ผู้เก็บรวบรวมข้อมูล ตามความเปน็จริง  

ตอนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไป  

ชื่อ-สกุล ผู้รับการนิเทศ…………………………………………………………………………………………… 
สถานศึกษา..................................................จังหวัด……….…......จํานวนผู้เรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม……………คน  

ตอนที่ 2 สภาพการนําเอกสารเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และ ธรรมาภิบาล ไปใช้ในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

การใช้เอกสารเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และ ธรรมาภิบาล บันทึกเพิ่มเติมจากผู้นิเทศ 

1. วิธีการนาํเอกสารเสริมสร้างคณุธรรม จริยธรรม และ ธรรมาภิบาล ไปใชจ้ัดกิจกรรม 
พัฒนาผู้เรียน 

 กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม         บูรณาการรายวชิา         องค์การวิชาชีพ 

 กิจกรรมลูกเสือ          อื่น ๆ โปรดระบุ.......................................... 

 

2. จํานวนแผนกิจกรรมที่นําไปใช้จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

 1 หน่วย          2 หน่วย         3 หน่วย 

 4 หน่วย          5 หน่วย         6 หน่วย 

 

3. ลักษณะการนําแผนกิจกรรมไปใช้จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

 ใช้ตามแผนกิจกรรมทั้งหมด         นําแผนมาประยุกต์ใช ้

 

4. แผนกิจกรรมที่ครูนําไปใชพ้ฒันาผู้เรียนสอดคล้องกับหลักคุณธรรมตามแผนแม่บท 
ส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติในหลกัธรรมใดบ้าง 

 หลักธรรมทางศาสนา  หลักความพอเพียง  หลักวิถีทางวัฒนธรรมไทย 

 

 
ตอนที่ 3  บันทึกการสัมภาษณ ์

แบบนิเทศติดตามการการจัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และ ธรรมาภิบาล 
ในรายวิชากิจกรรมเสริมหลักสูตร 

สําหรับศึกษานิเทศก์ 
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3.1  ข้อสังเกตบางประการจากการนิเทศ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
 

3.2 ข้อเสนอแนะจากการนิเทศ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

 
 

ลงชื่อ…………………………………………ผู้นิเทศ 
(…………………………………………….) 

 
ลงชื่อ…………………………………………ผู้นิเทศ 

(…………………………………………….) 
 

ลงชื่อ…………………………...………………ผู้นิเทศ 
(…………………………………………….) 

 
วันที…่……….เดือน…………….ป…ี……….. 
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แบบสัมภาษณ์ความคิดเห็นของผู้เรียนที่มีต่อการเข้าร่วมกิจกรรม  

ในโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 
 ----------------------------------- 

ค าชี้แจง  แบบสัมภาษณ์นีส้ําหรับผู้นิเทศใช้สัมภาษณ์ความคิดเห็นของผู้เรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมโครงการเสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 
ตอนที่ 1  

1. สถานศึกษา........................................ ผู้ให้สัมภาษณ์ ..................................................................... 
2. ระดับการศึกษา  

     ปวช. จํานวน................คน     ปวส. จํานวน................คน 
ตอนที่ 2 ความคิดเห็นที่ได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรม 

1. กิจกรรมที่ผู้เรียนเข้าร่วม 
........................................................................................................................................................................................... 
...........................................................................................................................................................................................     
       2. กิจกรรมที่ผู้เรียนชอบมากที่สุดเพราะอะไร 
.................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................... 

3.  ผู้เรียนอยากให้มีกิจกรรมแบบนี้อีกหรือไม่เพราะอะไร 
4. ผู้เรียนคิดว่ากิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษาให้ประโยชน์ หรือข้อคิด 

อะไรบ้าง 
........................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................... 
...........................................................................................................................................................................................  

5. ผู้เรียนคิดว่าควรมีการปรับปรุงกิจกรรมอย่างไรบ้าง 
........................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................... 
 
       ลงชื่อ..............................................................ผู้สัมภาษณ์ 
             (.............................................................) 
 

สําหรับผู้นิเทศสัมภาษณ์
ผู้เรียน 
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แบบสัมภาษณ์ความคิดเห็นของครูผู้สอนที่มีต่อการเข้าร่วมกิจกรรม  
ในโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 

 
ค าชี้แจง  แบบสัมภาษณ์นีส้ําหรับผู้นิเทศใช้สัมภาษณ์ความคิดเห็นของครูผู้สอนที่เข้าร่วมกิจกรรมโครงการเสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 
ตอนที่ 1  

สถานศึกษา........................................จังหวัด............ ผู้ให้สัมภาษณ์ ..................................................................... 
1. วิทยาลัยของทา่นมีการเตรียมการวางแผนพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมให้แก่ผู้เรียนอย่างไรบา้ง 

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

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

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

2. ท่านได้นาํคู่มือจัดกิจกรรม เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในรายวชิากิจกรรมเสริมหลักสูตรมาใช้ใน

การจัดการเรียนการสอนรายวชิา/กิจกรรม อย่างไรบา้ง 

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

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

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

3. หลังจากใช้คู่มือการจัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในรายวชิากิจกรรมเสริมหลักสูตร

ผู้เรียนมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอย่างไรบ้าง ที่สังเกตเห็น 

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

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

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

4. สิ่งที่ควรปรับปรุง หรือส่งเสริมในการจัดการเรียนการสอนกิจกรรมเสริมหลักสูตร 

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

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

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

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

 

       ลงชื่อ..............................................................ผู้สัมภาษณ์ 
             (.............................................................) 

สําหรับผู้นิเทศสัมภาษณ์
ครูผู้สอน 
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แบบสัมภาษณ์ความคิดเห็นของผู้เรียนที่มีต่อการเข้าร่วมกิจกรรม  

ในโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 
 ----------------------------------- 

ค าชี้แจง  แบบสัมภาษณ์นี้สําหรับผู้นิเทศใช้สัมภาษณ์ความคิดเห็นของผู้เรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมโครงการเสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 
ตอนที่ 1  

3. สถานศึกษา........................................ ผู้ให้สัมภาษณ์ ..................................................................... 
4. ระดับการศึกษา  

     ปวช. จํานวน................คน     ปวส. จํานวน................คน 
ตอนที่ 2 ความคิดเห็นที่ได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรม 

2. กิจกรรมที่ผู้เรียนเข้าร่วม 
........................................................................................................................................................................................... 
...........................................................................................................................................................................................     
       2. กิจกรรมที่ผู้เรียนชอบมากที่สุดเพราะอะไร 
........................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................... 

3.  ผู้เรยีนอยากให้มีกิจกรรมแบบนี้อีกหรือไม่เพราะอะไร 
6. ผู้เรียนคิดว่ากิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษาให้ประโยชน์ หรือข้อคิด 

อะไรบ้าง 
........................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................... 
...........................................................................................................................................................................................  

7. ผู้เรียนคิดว่าควรมีการปรับปรุงกิจกรรมอย่างไรบ้าง 
........................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................... 
 
       ลงชื่อ..............................................................ผู้สัมภาษณ์ 
             (.............................................................) 
 

สําหรับผู้นิเทศสัมภาษณ์
ผู้เรียน 
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ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 

 
 
ค าชี้แจง  
 1. แบบสอบถามฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของเครื่องมือในการนิเทศติดตามประเมินการดําเนินการโครงการเสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรม และ ธรรมาภิบาลในสถานศึกษา เพื่อประเมินความพึงพอใจของครูที่มีต่อการใช้คู่เอกสารเสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรม ธรรมาภิบาล ในรายวิชากิจกรรมเสริมหลักสูตร ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และ ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 

2. แบบสอบถามฉบบันี้ม ี3 ตอนได้แก ่ 
ตอนที่ 1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม  
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถาม ที่มีต่อการใช้เอกสารเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และ    ธรรมาภิ

บาล ในรายวิชากิจกรรมเสริมหลักสูตร 
ตอนที่ 3 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่นๆ ของผู้ตอบแบบสอบถามที่มีต่อเอกสารเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม 

และธรรมาภิบาล ในรายวิชากิจกรรมเสริมหลักสูตร  

ตอนที่ 1 ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ตอบแบบสอบถาม  
คําชี้แจง โปรดทาํเครื่องหมาย √ ในช่องที่ตรงกับทา่น  

1. เพศ [ ] ชาย  [ ] หญิง  
2. หน้าที่รบัผิดชอบ  [ ] รองฯ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนฯ [ ] หัวหน้างานกิจกรรม 
 [ ] ครูประจํารายวชิากิจกรรม ฯ [ ] อื่น ๆ (โปรดระบ)ุ...............................  

ตอนที่ 2  ความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถาม ที่มีต่อการใช้เอกสารเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และ             ธรรมาภิ
บาล ในรายวชิากิจกรรมเสริมหลักสูตร  

คําชี้แจง โปรดทาํเครื่องหมาย √ ในช่อง ที่ตรงกับระดับความพึงพอใจของท่านโดยมีเกณฑ์ ดังนี ้ 
5  หมายถึง  พึงพอใจในระดับมากทีสุ่ด  
4  หมายถึง  พึงพอใจในระดับมาก  
3  หมายถึง  พึงพอใจในระดับปานกลาง  
2  หมายถึง  พึงพอใจในระดับน้อย  
1  หมายถึง  พึงพอใจในระดับน้อยทีสุ่ด 
 

 
รายการ ระดับความพึงพอใจ 

แบบสอบถามความพึงพอใจของครูที่มีต่อการใช้เอกสารเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ธรรมาภิบาล 

สําหรับคุณครู 
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5 4 3 2 1 
1. ส่วนประกอบตอนต้นหรือส่วนหน้า 

       1.1  หน้าปกนอก      
1.2 ปกใน      

       1.3 คํานาํ       
      1.4 สารบัญ      

1.5 คําชี้แจงการนํากิจกรรมสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม และ    
ธรรมาภิบาลตามค่านิยมของคนไทยไปใช้ (รายละเอียดชดัเจนเพียงพอที่จะ 
นําไปใช้ในการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร) 

     

2. ส่วนเน้ือหา 
      2.1 การจัดแบ่งเปน็หน่วยกิจกรรมเป็น 6  หน่วยกิจกรรม      
      2.2  ระยะเวลาในจัดกิจกรรมหน่วยการเรียนละ 6 ชั่วโมง      
      2.3 กิจกรรมหน่วยที่ 1 : กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และ          
ธรรมาภิบาล ตามค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ 

     

      2.4 กิจกรรมหน่วยที่ 2 : กิจกรรมปลูกจิตสํานึกความเป็นคนดี      
      2.5 กิจกรรมหน่วยที่ 3 : กิจกรรมทําความดีตามรอยพระยคุคลบาท      
      2.6 กิจกรรมหน่วยที่ 4 : กิจกรรมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม      
      2.7 กิจกรรมหน่วยที่ 5 : กิจกรรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง      
      2.8 กิจกรรมหน่วยที่ 6 : กิจกรรมเพื่อพัฒนาตน ชุมชน ทอ้งถ่ิน และ 
ประเทศชาต ิ

     

3. ส่วนประกอบตอนท้ายหรือส่วนท้าย  
      3.1 ส่วนอ้างอิง      
      3.2 ภาคผนวก      
4. ความพึงพอใจต่อผลการจัดกิจกรรมที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน      
5. ประโยชน์โดยรวมของเอกสารกิจกรรมสร้างเสริมคุณธรรม  
จริยธรรม และ ธรรมาภิบาลตามค่านิยมของคนไทยไปใช้ 

     

 

ตอนที่ 3 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่น ๆ  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………  
 
 ขอบคุณท่ีให้ความร่วมมือ 
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แบบวัดการใช้เหตผุลเชิงคุณธรรม จริยธรรม 
ค าชี้แจงการน าไปใช ้

แบบวัดการให้เหตุผลเชิงจริยธรรมฉบับนี้  เป็นแบบวัดคุณธรรม จริยธรรม ด้านความพอเพียง ด้านวินัย     ด้าน
สุจริต และด้านจิตอาสา ลักษณะของคําถามเป็นแบบสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมที่ประสบ               ใน
ชีวิตประจําวัน เป็นสถานการณ์สมมติ และมีรูปแบบการตอบแบบกําหนดตัวเลือก  4  ตัวเลือก ประกอบด้วย      ข้อคําถาม
ดังนี้ 

ด้านความพอเพียง  จํานวน   10 ข้อ 
ด้านความมีวินัย  จํานวน   10 ข้อ 
ด้านความสุจริต  จํานวน   10 ข้อ 
ด้านจิตอาสา  จํานวน   10 ข้อ 

ตัวเลือกแต่ละตัวเลือกแสดงระดบัเหตุผลเชิงคุณธรรม จริยธรรม  4  ระดับ โดยยึดหลักดังนี ้
ระดับ 4   เป็นตัวเลือกที่แสดงถึงการสร้างลักษณะนสิัย หรือการตอบสนองโดยคํานึงถึงผลที่จะเกิดตามมาหรือคุณค่า

ของการกระทํา แสดงถึงมีคุณธรรม จริยธรรม ระดับดีมาก ให้คะแนน 4 คะแนน 
        ระดับ 3   เป็นตัวเลือกที่แสดงถึงการจัดระบบคุณค่า หรือการตอบสนองโดยเห็นคุณค่าของการปฏิบัติตามระเบียบ
สังคม แสดงถึงมีคุณธรรม จริยธรรม ระดับดี ให้คะแนน 3 คะแนน 
        ระดับ 2   เป็นตัวเลือกที่แสดงถึงการสร้างคุณค่าหรือการตอบสนอง โดยต้องการให้ผู้อื่นคล้อยตามตน    แสดงถึงมี
คุณธรรม จริยธรรม ระดับพอใช้ ให้คะแนน 2 คะแนน 
 ระดับ 1   เป็นตัวเลือกที่แสดงถึงการตอบสนอง หรือการตอบสนองโดยยึดเอาความพอใจ หรือประโยชน์ของตนเอง 
แสดงถึงมีคุณธรรม จริยธรรม ระดับน้อย ให้คะแนน 1 คะแนน  

เกณฑ์ระดบัคุณภาพการมีคุณธรรม จริยธรรม 
คะแนน  131 – 160 หมายถึง  มีคุณธรรม จริยธรรม ในระดับ ดีมาก           
คะแนน 101 – 130     หมายถึง  มีคุณธรรม จริยธรรม ในระดับ ดี   
คะแนน   71 – 100      หมายถึง  มีคุณธรรม จริยธรรม ในระดับ พอใช้   
คะแนน    40 – 70         หมายถึง  มีคุณธรรม จริยธรรม ในระดับ น้อย   
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ค าชี้แจง  แบบวัดการให้เหตุผลเชิงคุณธรรม จริยธรรม ฉบับนี้เป็นสถานการณ์ทั่ว ๆ ไปเกี่ยวกับเหตุผลในการตัดสินใจของ
บุคคล โดยต้องการทราบเพียงว่า หากท่านต้องพบกับสถานการณ์นั้น ๆ ท่านจะปฏิบัติเช่นเดียวกับบุคคลในสถานการณ์นั้น
ด้วยเหตุผลใด และปฏิบัติดังนี้           

1. แบบวัดฉบับนี้มี 40 ข้อ แต่ละข้อมีตัวเลือกให้เลือกตอบ 4 ตัวเลือก เวลา 60 นาที 
 2. อ่านเรื่องในสถานการณ์ต่าง ๆ อย่างละเอียด แล้วเลือกตอบเพียงตัวเลือกเดียวซึ่งเป็นเหตุผลที่ตรงกับความรู้สึก
ของท่านมากที่สุด 
           3. หากมีข้อสงสัยใด ๆ ให้ถามก่อนตอบ 

4. ทําในกระดาษคาํตอบ และไม่ขีดเขียนในแบบวัด 
 
1. ในวันเปิดภาคเรียนใหม่ เพื่อน ๆ แต่ละคนใสชุ่ดนักศึกษาและรองเท้าใหม่ แต่นพยังใส่ชุดนักศึกษาและรองเท้าเก่า  

เพราะยังใช้ได้อยู่จึงไม่จาํเป็นต้องซื้อใหม่  ท่านคิดว่านพทําเช่นนั้นเพราะเหตุใด 
 ก. ลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จาํเป็น   

ข. ใช้สิ่งของให้เกิดความคุ้มค่ามากที่สุด  
ค. เป็นแบบอย่างที่ดีของการใชส้ิ่งของให้เกิดคุณค่า 
ง. เก็บเงินไว้ซื้อของอย่างอื่นที่อยากได้   

2. ปรีชาได้รับมอบหมายให้ เป็นหวัหน้ากลุ่มทาํรายงาน แต่มีเพื่อนบางคนในกลุ่มไม่ทาํงานทีไ่ด้รบัมอบหมาย  
ปรีชาจงึทํางานนัน้แทนเพื่อน  ท่านคิดวา่ปรชีาทาํเช่นนั้นเพราะเหตุใด  
 ก. ต้องการให้งานสําเร็จ  

ข. เม่ือครูทราบคงมอบหมายหน้าที่หัวหนา้ให้ทําอีก   
ค. เกรงจะขาดความเชื่อถือจากสมาชิกคนอืน่ ๆ   
ง. ครูเคยบอกเสมอว่าผู้ที่ทํางานจึงมีความรู ้ 

3. มนัสต้องนาํเสนอผลงานดา้นวชิาชีพที่หนา้ชัน้เรียนในวนัพรุ่งนี้  จึงตั้งใจทํางานจนเสร็จโดยไมไ่ด้นอนในคืนนั้น    
มนัสคิดอย่างไรจึงทาํเช่นนั้น  
 ก. มุ่งมั่นตั้งใจทําหนา้ที่ให้ดีที่สุด    

ข. เพื่อให้งานออกมาดีและได้คะแนนสูงๆ  
ค. เพื่อนในชั้นเรียนก็เป็นเหมือนเราทุกคน  
ง. ถ้างานไม่เสร็จจะต้องโดนทําโทษ  

4. ขณะที่มุทิตานํารายงานไปสง่ครูที่ห้องพักซึ่งไม่มีผู้ใดอยู่เลย พบว่ามีข้อสอบวิชาที่จะสอบในสปัดาห์หน้าวางอยู่ 
บนโตะ๊ครู แต่มุทิตากไ็ม่เปิดดูขอ้สอบนั้น  ทา่นคิดวา่ทาํไมมุทติาจึงทาํเช่นนั้น  
 ก. ถ้าครูทราบภายหลังคงถูกตําหนิ   

ค. การละเมิดสิ่งของคนอื่นเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้อง     
ค. เพื่อน ๆ คงชมเชยว่าเปน็คนซื่อสัตย์ 
ง. ถูกอบรมสั่งสอนเสมอว่าให้มีความซื่อสัตย์  
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5. ในการสอบกลางภาคเรียนสมหมายเตรียมตัวไม่พร้อมและมีความกังวลในการสอบมาก เมื่อมีโอกาสที่ครูกํากับ 
การสอบเผลอ สมหมายสามารถลอกคําตอบจากเพื่อนที่นั่งข้างเคียงได้แต่สมหมายก็ไม่ลอก ท่านคิดว่าเป็น
เพราะเหตุใดสมมายจึงไม่ลอก  
 ก. ผู้เรียนต้องเตรียมความพร้อมในการสอบ  

ข. กลัวถูกจับได้และปรับตกในวชิานัน้  
ค. อยากให้เพื่อนเห็นว่าเป็นคนซื่อตรง  
ง. ปฏิบัติตามกฎระเบียบของห้องสอบอย่างเคร่งครัด  

6. สุทัศน์ออกบริการชุมชน ( Fix it Center) กับสถานศึกษาเป็นประจํา  ท่านคิดว่าเหตุผลใดที่สุทัศน์ทําเช่นนั้น 
 ก. ทุกคนในสถานศึกษาก็ต้องออกบริการชุมชน  

ข. จะได้รับการยกย่องว่าเปน็ผู้อทุิศตนเพื่อส่วนรวม  
ค. นําความรู้ด้านทักษะวิชาชีพไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน  
ง. ได้รับค่าตอบแทนจากการปฏบิัติงาน  

7. กิ่งแก้วนักศึกษา ปวส. 2  จะสมคัรเป็นประธานนักเรียนเร็ว ๆ นี ้ เธอเห็นนักเรียน ปวช. 2  สองคนกําลังหาม
โซฟาตัวยาวไปที่ห้องผู้อํานวยการ  ก่ิงแก้วจึงเข้าไปช่วยหามโซฟา ท่านคิดว่าเป็นเพราะเหตุใด  
 ก. ต้องการได้รับคําชมเชย  

ข. ต้องการให้เขาลงคะแนนให้  
ค. ทุกคนต้องมีหน้าที่ช่วยงานโรงเรียน  
ง. ต้องการให้เป็นที่ยอมรับของทุกคน   

8. ถนนหน้าโรงเรียนเป็นหลุมเป็นบ่อ ครูจึงให้อุดมและเพื่อน ๆ ขนดินมาถมบริเวณหน้าโรงเรียน อุดมและเพื่อน ๆ 
เหนื่อยมากแต่ก็ยังทํางานต่อไปไม่ยอมหยุดพัก ท่านคิดว่าเป็นเพราะเหตุใด 
 ก. ต้องการได้รับคําชมวา่ขยัน  

ข. รีบทํางานให้เสร็จจะไดไ้ปเทีย่ว  
ค. เพื่อความสะดวกในการเดินทาง   
ง. หากหยุดพักจะเสียเวลามากขึ้น   

9. ในครอบครัวของอ้อยมีการแบ่งหน้าที่รับผดิชอบ วนัหนึ่งพี่ของอ้อยไม่สบายจงึขอให้อ้อยช่วยรดน้ําตน้ไม้แทน    
อ้อยทําตามที่พี่ขอร้อง ท่านคิดวา่เป็นเพราะเหตุใด 
 ก. ถ้าอ้อยทําสิ่งใดไม่ไดพ้ี่จะได้ชว่ยบ้าง   

ข. ถ้าแม่รู้ว่าไม่ช่วยพี่จะถูกแม่ดุ  
ค. เป็นพี่น้องต้องช่วยเหลือซึ่งกนัและกัน   
ง. ถ้าอ้อยไม่ช่วยพี่จะไม่สบายมากข้ึน   
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10. ร้านขายอุปกรณ์แห่งหนึ่งจาํหนา่ยทั้งอุปกรณ์ที่เปน็ของแท้และทําเลียนแบบ ถ้าท่านเป็นเจา้ของร้าน ทา่นจะแจ้ง
แก่ผู้มาซื้อว่าอุปกรณ์ชิ้นใดเปน็ของแท้และชิ้นใดทาํเลียนแบบ เพื่อให้ผู้ซื้อเป็นผู้ตัดสนิใจในการเลือกซื้อเอง
เพราะเหตุใด 
 ก. ไม่ต้องการแสดงข้อมูลเท็จ   

ข. ไม่ต้องการให้ผู้ซื้อเข้าใจผิด   
ค. ต้องการรักษาชื่อเสียงของร้าน   
ง. เป็นสิทธิ์ของผู้ซื้อที่จะตัดสนิใจ   

11. วันนี้ในหมู่บา้นมงีานประจาํปทีกุคนในหมู่บ้านจะมาร่วมงานกันและสมใจตัดสนิใจไปร่วมงาน ทา่นคิดวา่เหตุผล
ใดที่สมใจไปร่วมงาน 
 ก. เป็นสมาชิกในหมู่บ้านควรทําตามประเพณี   

ข. เห็นคนในหมู่บ้านส่วนใหญ่ไป   
ค. คนในหมู่บ้านจะได้เห็นวา่เราให้ความร่วมมือ   
ง. กลัวคนในหมู่บ้านตาํหน ิ  

12. เมื่อมะลิเข้าทํางานใหม่ ๆ เขามักจะทํางานบกพร่องและโดนหัวหน้าดุเสมอ แต่เขาก็พยายามศกึษาและฝึกฝนจน 
สามารถทาํงานไดด้ีเท่ากับคนอื่น  ท่านคิดว่ามะลิมีเหตุผลอะไรที่ทําเชน่นัน้ 
 ก. ไม่ต้องการให้หัวหน้าดุ   

ข. ไม่ให้เกิดความเสียหาย   
ค. เพื่อทํางานได้อย่างมีความสขุ   
ง. เพื่อให้ทํางานร่วมกับผู้อื่นได้     

13. อํานาจทราบวา่อีกหนึ่งเดือนจะถึงเวลาสอบ อํานาจจงึวางแผนอ่านหนังสือเพื่อเตรียมสอบทันที ท่านคิดว่าเปน็
เพราะเหตุใด 
 ก. เป็นตัวอย่างแก่เพื่อน    

ข. เกิดความมั่นใจในการสอบ   
ค. ให้ผู้ปกครองสบายใจ     
ง. ต้องการได้คะแนนสูง ๆ   

14. พรนภาออกไปจ่ายคา่สมัครสอบคัดเลือกที่ธนาคาร ซึ่งเป็นวนัสดุท้ายในการจา่ยค่าสมัคร  พรนภาจึงขออนุญาต 
ครูผู้สอนออกไปนอกสถานศึกษา  ท่านคิดว่าทําไมพรนภาจึงทําเช่นนัน้  
 ก. เป็นสิง่ที่ควรปฏบิัติ   

ข. ปฏิบัตติามระเบียบของสถานศึกษา  
ค. เป็นตัวอย่างแก่เพื่อน  
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ง. ครูผู้สอนจะได้ให้เวลาเรียน  
 
 
 
 

15. ฐิติยาและเพื่อนนั่งอ่านหนังสืออยู่ในห้องสมุดของวิทยาลัย  แตม่ีเพื่อนอีกกลุ่มหนึ่งคุยกันเสียงดังจนขาดสมาธิใน
การอ่านหนังสือ ฐิติยาจึงไปแจ้งให้บรรณารักษ์ทราบ  ท่านคิดวา่ฐิติยาทําเชน่นัน้เพราะเหตุใด  
 ก. ถ้าฐิติยาเตือนด้วยตนเองอาจจะถูกเพื่อนโกรธ   

ข. เพื่อนให้เป็นตัวแทนไปบอกบรรณารักษ์   
ค. ผู้ใช้ห้องสมุดที่ดีพึงปฏบิัติตามกฎและระเบียบข้อบังคบัของห้องสมุด 
ง. เพื่อนคนอื่น ๆ จะได้มีสมาธิในการศึกษาค้นควา้   

16.   พรศักดิ์ยืมหนังสือจากครูเพื่อใช้ประกอบการเรียน แต่น้องของพรศักดิ์ได้ทําหนังสือขาดไปหน้าหนึ่งและไม่
สามารถซ่อมได้ เพื่อนของพรศักดิ์แนะนําว่าไม่ต้องบอกครูให้ทราบ พรศักดิ์ก็บอกครูตามความจริง ท่านคิดว่า
ทําไมพรศักดิ์จึงบอกความจริงแก่ครู   
 ก. เราควรรับผิดชอบในสิ่งที่ตนเองกระทําลงไป ไม่ว่าจะเกิดอะไรข้ึน  

ข. เกรงครูจะเข้าใจผิดว่าเพื่อนคนอื่นทํา  
ค. ได้รับการอบรมเป็นประจําวา่ต้องมีความซื่อสัตย์  
ง. ครูคงจะยกโทษให้เมื่อบอกความจริง  

17. ญาญ่าเก่งภาษาอังกฤษและสอบได้คะแนนดีเสมอ และชอบช่วยเหลือเพื่อนที่สอบตกวิชาภาษาอังกฤษในเวลา
ว่าง ท่านคิดวา่เพราะเหตุใดญาญ่าจึงทาํเช่นนั้น 
 ก. การช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์เมือ่มีโอกาส เป็นสิ่งที่ควรกระทํา  

ข. เป็นหนา้ที่ของเพื่อนที่ดีต้องช่วยเหลือกัน  
ค. การสอบตกของเพื่อนจะเป็นภาระแก่ครูต้องสอนใหม่  
ง. ครูแนะนําให้ช่วยเหลือเพื่อน   

18. สุชาตนิั่งรถประจาํทางไปโรงเรียน แล้วเห็นชายคนหนึ่งทิ้งเศษตัว๋รถลงบนรถก่อนลงจากรถไป สชุาติจึงเก็บเศษ 
ตั๋วรถนั้นไปทิ้งที่ถังขยะ ท่านคิดว่าสุชาติทาํเช่นนั้นเพราะเหตุใด 
 ก. กลัวคนอื่นๆ เข้าใจวา่สชุาติเป็นคนทิ้ง  

ข. เป็นสิง่ที่ไม่ควรทาํ   
ค. ทุกคนต้องช่วยกันรักษาความสะอาด   
ง. ต้องการได้รับคําชมว่าเปน็คนดี   

19. แม่ให้เงินวีณาเป็นค่าอาหารกลางวันและคา่ใช้จา่ยสิ่งที่จําเปน็รายสัปดาห์ ๆ ละ 250 บาท วีณามักจะนําเงนิไป 

ซื้อของตามใจชอบจนบางครั้งเงนิไม่พอจ่ายตลอดสปัดาห์ จึงต้องขอยืมเพื่อน ถ้าท่านเปน็วีณาจะไม่ปฏบิัติ

เช่นนัน้เพราะอะไร 
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 ก. ต้องไม่ใช้จ่ายมากกวา่เงินที่มี   
ข. เป็นตัวอย่างแก่เพื่อน   
ค. ไม่อยากให้แม่ไม่สบายใจ    
ง. กลัวเพื่อนดูถูก    
 
 
 

20. เพื่อนของวินัยบางคนสวมรองเท้าผิดระเบยีบมาวิทยาลัย และชักชวนให้วินัยหาซื้อมาสวมบ้างแต่วินัยไม่ทาํตาม 
ท่านคิดวา่วินยัมีเหตุผลอะไรที่ทาํเช่นนั้น 
 ก. กลัวโดนครูดุ  

ข. ไม่ต้องการทําผิดระเบยีบ  
ค. ไม่ต้องการแตกต่างจากเพื่อนส่วนใหญ่  
ง. การแต่งกายถูกระเบียบเปน็สิง่ที่ต้องปฏิบัติ  

21. ทองคํามาตอกบัตรเข้าทํางานในตอนเช้าซึ่งมีคนเข้าแถวเพื่อตอกบัตรเป็นจาํนวนมากและใกล้เวลาเข้างาน  
เพื่อนสนิทของทองคํากําลังตอกบัตรอยู่ได้เรียกให้ทองคําไปตอกเพื่อจะได้ทันเวลา แต่ทองคําไม่ไปและเข้าแถว  
รอตามลําดับ ท่านคิดว่าทองคําทําเช่นนั้นเพราะเหตุใด 
 ก. อายคนที่เข้าแถวรออยู่  

ข. เป็นการยุติธรรมที่ใครมาก่อนควรจะได้ตอกบัตรก่อน  
ค. ถ้าทําเช่นนั้นคงจะเกิดความวุ่นวายขึน้ได้  
ง. เพื่อนที่ตอกบัตรให้อาจถูกตําหนิได ้ 

22. ผู้จัดการโรงงานได้ขอให้พนักงานในแต่ละแผนกมาทํางานทําความสะอาดแผนกของตนในวันหยุด สมควรก็มา
ทําความสะอาดตัง้แต่เช้าเหมือนมาทาํงานในวนัปกติและทาํอย่างเต็มความสามารถ ท่านคิดวา่สมควรมีเหตุผลใด 
ที่ทําเชน่นัน้ 
 ก. ต้องการทําหน้าที่ของตนอยา่งเต็มที่   

ข. ต้องการให้หัวหน้าแผนกเห็น   
ค. ต้องการให้แผนกสวยงาม   
ง. ต้องการเป็นตัวอย่างแก่เพื่อน   

23. ที่บ้านสมศรีมีเศษผ้าเหลือจํานวนหนึ่ง แม่จึงแนะนาํให้สมศรีนําเศษผ้าที่เหลือนํามาประดษิฐ์ทําเป็นผ้าห่มหรือ 

พรมเช็ดเท้า  ถ้าท่านเปน็สมศรจีะทําตามที่แม่แนะนาํเพราะเหตุใด 

 ก. ช่วยแม่ประหยัดรายจา่ย    
ข. สวยแปลกตาไม่เหมือนใคร    
ค. กลัวแม่เสียใจ   
ง. ประหยัดทรัพยากรธรรมชาต ิ     
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24. ถนอมไปลา้งมือพบวา่ก๊อกน้ําเปดิทิ้งไว้ เขาจึงปิดก๊อกน้ําที่เปิดทิง้ไว้ ทา่นคิดวา่ถนอมทําเชน่นัน้เพราะเหตุใด 

 ก. กลัวน้ําหมดไม่มีใช ้   
ข. เป็นแบบอย่างให้แก่คนอื่น ๆ  
ค. จะได้มีน้าํไว้ให้คนอื่นใช ้  
ง. ประหยัดทรัพยากรธรรมชาต ิ  
 
 
 

25. ถ้าท่านต้องปฏิบัตงิานในพืน้ที่ทีต่ิดป้ายวา่เขตอันตราย ทา่นจะปฏิบัติงานตามคําแนะนาํอย่างเคร่งครัดด้วย 
เหตุผลใด 
 ก. การปฏิบัติตามข้อแนะนําเปน็สิ่งที่ดี  

ข. ป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย   
ค. กลัวอันตรายที่จะเกิดกับตนเอง  
ง. เป็นแบบอยา่งแก่ผู้เข้าร่วมงาน   

26. ในชั่วโมงเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ครูมีประชุมด่วนจึงให้นักเรียนทาํงานที่มอบหมายและสง่เมื่อหมดชั่วโมง  
แต่สมคิดได้นาํงานวชิาอื่นมาทาํจนเกือบหมดเวลา จึงขอลอกงานจากเพื่อน ถ้าทา่นเปน็สมคิดทา่นจะไม่ทาํ
เช่นนัน้เพราะเหตุใด 
 ก. เป็นการเอาเปรียบเพื่อน   

ข. ไม่ได้ความรู้จากการทาํเอง   
ค. ถ้าครูทราบจะถูกลงโทษ   
ง. ควรทํางานตามที่ได้รับมอบหมาย   

27.   ครูมอบให้หัวหน้าชั้นเป็นผูดู้แลความเรียบร้อยและตรวจสอบจาํนวนเพื่อนในทุกวิชาที่เข้าเรียน ปรากฏว่าในวชิา 
ภาษาไทย เพื่อนมาเข้าเรียนไม่ครบจํานวนจึงได้แจ้งครูทราบ ทา่นคิดว่าหัวหน้าชั้นมีเหตุผลใดทีท่ําเช่นนั้น 
 ก. ครูจะได้ทราบความจริง   

ข. ปฏิบัติให้สมกับที่ครูไว้วางใจ   
ค. ปฏิบัติหน้าทีต่ามทีไ่ด้รับมอบหมาย   
ง. ถ้าไม่แจ้งให้ครูทราบอาจถูกตาํหนิได ้  

28.   อุทัยทํางานทีไ่ด้รับมอบหมายเสร็จแล้วจึงไปช่วยเพื่อนทาํงานให้เสร็จภายในเวลาที่กาํหนด ทา่นคิดว่าอุทัย 
มีเหตุผลอย่างไรที่ทาํเช่นนั้น 
 ก. เป็นหน้าที่เพื่อนที่ด ี  

ข. เป็นการใช้เวลาวา่งให้เป็นประโยชน์   
ค. เพื่อให้งานเพื่อนสําเร็จภายในเวลา   
ง. เพื่อนจะได้ชมว่ามนี้ําใจ   

29. วุฒิเห็นน้องลา้งจานเสร็จก็เทน้ําลงท่อ ถ้าท่านเปน็วุฒิจะให้น้องนําน้าํไปรดต้นไม้เพราะเหตุใด 
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 ก. คุณครูเคยสอนไว้   
ข. น้ําเป็นสิง่ที่ควรใช้ให้คุ้มค่า    
ค. คนอื่นจะได้มองวา่เรารู้จักใช้น้ําอย่างประหยัด   
ง. น้องจะได้รู้จักน้ําอย่างประหยัด    

  
  

30.   ในวิทยาลัยแห่งหนึ่งขณะทีส่มชายกําลังจะกลบับา้น  บังเอิญเห็นพัดลมในห้องเรียนห้องหนึ่งเปดิอยู่ และภารโรง 

ได้กลับไปแลว้ สมชายจึงเข้าไปปิดพัดลม ทา่นคิดว่าสมชายทําเช่นนัน้เพราะเหตุใด 

 ก. ถ้าครูรู้จะได้รับคําชม    
ข. ช่วยไม่ให้ภารโรงถูกตําหน ิ  
ค. เป็นสิ่งที่ควรทาํเมื่อกลับคนสดุท้าย   
ง. รักษาทรัพย์สินของวิทยาลัย   

31.   เจตั้งใจว่าคืนนีจ้ะทาํรายงานให้เสร็จเพื่อให้ส่งตามกําหนดในพรุง่นี้ แต่เพื่อนมาชวนให้ดูการถ่ายทอดการแข่งขัน 
ฟุตบอลนัดเชงิชนะเลิศซึ่งเจติดตามการเข่งขันนี้มาตลอด แต่เจได้บอกให้เพื่อนดูคนเดียวส่วนเขาจะทาํรายงาน 
ท่านคิดวา่ทาํไมเจจึงทาํเชน่นี้ 
 ก. ต้องการเป็นตัวอย่างที่ด ี  

ข. ควรทําในสิ่งที่ตั้งใจให้สาํเร็จ   
ค. เป็นการประพฤติที่เหมาะสม   
ง. ถ้าไม่มีรายงานส่งจะถูกลงโทษ   

32. มุ้ยเตะฟุตบอลไปถูกกระจกหน้าต่างแตกโดยไม่ได้ตัง้ใจ มุ้ยจึงบอกกับครูว่าตนเองเป็นผู้ทาํกระจกหน้าต่างแตก    
ท่านคิดวา่มุ้ยมีเหตุผลอย่างไรทีบ่อกความจริงกับครู 
 ก. หากไม่บอกแล้วครูทราบภายหลังจะถูกทําโทษ    

ข. เพื่อจะได้ซ่อมแซมให้เรียบร้อย   
ค. เพื่อให้ครูทราบว่าใครทําแตก   
ง. แสดงความรับผิดชอบในสิ่งทีไ่ด้กระทํา   

33.   เพื่อน ๆ ช่วยกันทาํงานกลุ่มที่ตอ้งเร่งทําให้เสร็จ แอนเป็นเพื่อนอีกกลุ่มที่ทํางานเสร็จแล้วจึงอาสาไปซื้ออาหาร 
กลางวันมาให้เพื่อน ๆ รับประทาน ทา่นคิดวา่แอนทาํเช่นนั้นเพราะเหตุใด 
 ก. เพื่อน ๆ จะได้ชมวา่มีน้าํใจ   

ข. เป็นเพื่อนควรช่วยกัน   
ค. เพื่อให้เพื่อนทํางานเสร็จให้ทนัเวลา   
ง. วันหลังเพื่อนๆจะได้ชว่ยเราบา้ง   
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34.   มานะเปน็พนักงานส่งเอกสาร เมื่อได้รับมอบหมายงานเขาวางแผนการเดินทางไปสง่เอกสารทุกครั้ง ท่านคิดวา่
มานะทําเชน่นัน้เพราะเหตุใด 
 ก. เป็นการประหยัดน้าํมัน   

ข. ป้องกันไม่ให้เสียเวลาในการเดินทาง  
ค. ป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาในการเดินทาง  
ง. ให้งานเสร็จอย่างรวดเร็ว  
 
 
 
 

35.   ในการทําโครงงานวิชาชีพ  ชาญฉลาดศึกษาคน้คว้าวางแผนการทํางานล่วงหนา้ และเลือกใชอุ้ปกรณ์ในการ
ปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม  ทา่นคิดวา่เหตุผลใดชาญฉลาดจึงทําเช่นนั้น  
 ก. ต้องการให้ครูพอใจ    

ข. ต้องการได้คะแนนมาก ๆ    
ค. ต้องการให้โครงงานมีความสมบูรณ์   
ง. ต้องการทํางานด้วยความรอบคอบ   

36.   อารีมาเรียนทุกวันแม้จะป่วยเธอก็ไม่ขาดเรียน ท่านคิดว่าเหตุใดอารีจึงทําเชน่นัน้ 
 ก. กลัวจะเรียนไม่ทันเพื่อน   

ข. เพื่อไม่ให้มีปัญหาเรื่องเวลาเรียน   
ค. เป็นการแสดงความสนใจการเรียน   
ง. เพื่อให้สามารถเรียนรู้ได้ครบถ้วน   

37.   อภิชาตไปซื้อของที่สหกรณ์ของวิทยาลัย และเจ้าหนา้ทีส่หกรณ์ทอนเงินเกินมา 100 บาท อภิชาตจึงคืนเงนิให้ 
เจ้าหน้าทีไ่ป ทา่นคิดวา่อภิชาตมีเหตุผลอย่างไรที่ทาํเช่นนั้น 
 ก. เงินส่วนเกินไม่ใช่ของเรา    

ข. ไม่ต้องการทําสิ่งที่ไม่ถูกต้อง   
ค. เจ้าหน้าที่สหกรณ์จะเดือดร้อน  
ง. หากเจ้าหน้าที่ทราบภายหลงัจะเสียชื่อเสียง   

38.   ผึ้งกับส้มเดินกลับบ้านด้วยกันเพราะบา้นอยู่ใกล้กัน ระหว่างทางผึ้งนึกข้ึนไดว้่าลืมสมุดการบา้นไว้ทีโ่รงเรียน 
ส้มจึงเดินกลบัไปโรงเรียนเปน็เพื่อนผึ้ง ทา่นคิดวา่ส้มทาํเช่นนั้นเพราะเหตุผลใด 
 ก. เดินทางกลับบ้านคนเดียวจะน่ากลัวมาก  

ข. เม่ือถึงโรงเรียนมีคนเห็นจะได้รับคําชมเชย  
ค. ห่วงใยเพื่อน  
ง. กลัวเพื่อนโกรธ   

39.   สุเทพแต่งกายตามระเบียบของวิทยาลัยโดยเคร่งครัด ท่านคิดวา่สุเทพปฏบิัติเช่นนั้นเพราะเหตุใด 
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 ก. ต้องการเป็นตัวอย่างที่ด ี  
ข. ไม่อยากให้อาจารย์ตําหน ิ  
ค. ภูมิใจที่ได้ปฏิบัติตามระเบียบ  
ง. เพื่อให้ดูเรียบร้อยสมเป็นนักศึกษา  

 40.   วิชัยได้รบัมอบหมายงานที่มีขัน้ตอนหลายขั้นตอน แต่ในการทํางานนั้นสามารถลัดขั้นตอนได้โดยที่ผลงานยงัคง 
ได้ผลเชน่เดิมแต่วิชัยยังคงทาํตามขั้นตอน  ท่านคิดว่าวชิัยทาํเชน่นั้นเพราะเหตุใด  
 ก. อาจเกิดอุบัติเหตุขึ้นได้   

ข. ถ้าหัวหน้างานเห็นอาจถูกลงโทษ   
ค. ต้องการให้ผลงานที่ทาํสมบูรณ์   
ง. การทํางานที่ถูกต้องต้องทําเปน็ขั้นตอน  

  ------------------------------------------------------- 
การตรวจให้คะแนนแบบวัดการให้เหตุผลเชิงคุณธรรม จริยธรรม  

ข้อ 
ตัวเลือก 

ข้อ 
ตัวเลือก 

ก ข ค ง ก ข ค ง 
1 3 4 2 1 21 1 4 3 2 
2 4 2 1 3 22 4 1 3 2 
3 4 2 3 1 23 4 3 1 2 
4 1 4 2 3 24 1 3 2 4 
5 3 1 2 4 25 4 3 2 1 
6 3 2 4 1 26 2 3 1 4 
7 1 2 4 3 27 2 3 4 1 
8 1 2 4 3 28 2 4 3 1 
9 2 1 4 3 29 2 4 1 3 
10 4 2 1 3 30 1 2 3 4 
11 4 3 1 2 31 1 3 4 2 
12 1 3 4 2 32 1 3 2 4 
13 3 4 2 1 33 1 3 4 2 
14 4 3 2 1 34 3 4 2 1 
15 1 2 4 3 35 2 1 3 4 
16 4 3 2 1 36 1 2 3 4 
17 4 2 3 1 37 4 3 2 1 
18 1 3 4 2 38 3 2 4 1 
19 4 2 3 1 39 2 1 4 3 
20 1 3 2 4 40 2 1 3 4 

 
 
 

ด้านพอเพียง      ได้แก่ข้อที่   1, 2, 13, 19, 23, 24, 29, 30, 34, 35 
ด้านมีวนิัย         ได้แก่ข้อที่   2, 3, 11, 14, 15, 20, 25, 31, 36, 39 
ด้านสจุริต         ได้แก่ข้อที่   4, 5, 10, 16, 21, 26, 27, 32, 37, 40 
ด้านจิตอาสา      ได้แก่ข้อที่   6, 7, 8,  9, 17, 18, 22, 28, 33, 38 
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ภาคผนวก ข 
ผลการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมลู 
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ผลการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ รายงานตามล าดับดังนี้ 
 

1.ผลการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาของแบบบันทึกการนิเทศติดตามการจัดกิจกรรม
คุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 
 

ข้อ ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ คนที่ ค่า IOC สรุป 
1 2 3 4 5 

1 1 1 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 
2.1 1 1 0 1 1 0.80 ใช้ได้ 
2.2 1 1 1 1 0 0.80 ใช้ได้ 
2.3 1 1 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 
2.4 1 1 1 0 1 0.80 ใช้ได้ 
3.1 1 1 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 
3.2 1 1 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 

 
จากตารางพบว่า ข้อค าถามของแบบบันทึกการนิเทศมีค่า IOC อยู่ระหว่าง 0.80-1.00 

แสดงว่า ข้อค าถามทุกข้อมีความตรงเชิงเนื้อหา และใช้ได้ 
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 2. ผลการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาของแบบสัมภาษณ์ครูผู้สอนเกี่ยวกับการจัด
กิจกรรมคุณธรรม จริยธรรม และธรรมมาภิบาล 
  

ข้อ ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ คนที่ ค่า IOC สรุป 
1 2 3 4 5 

1 1 1 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 
2 1 1 0 1 1 0.80 ใช้ได้ 
3 1 1 1 1 0 0.80 ใช้ได้ 
4 1 1 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 

 
จากตารางพบว่า ข้อค าถามของแบบสัมภาษณ์มีค่า IOC อยู่ระหว่าง 0.80-1.00 แสดงว่า ข้อ

ค าถามทุกข้อมีความตรงเชิงเนื้อหา และใช้ได้ 
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 3. ผลการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาของแบบสัมภาษณ์ผู้เรียนเกี่ยวกับการจัดกิจกรรม
คุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 
 

ข้อ ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ คนที่ ค่า IOC สรุป 
1 2 3 4 5 

1.1 1 1 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 
1.2 1 1 0 1 1 0.80 ใช้ได้ 
2.1 1 1 1 1 0 0.80 ใช้ได้ 
2.2 1 1 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 
2.3 0 1 1 1 1 0.80 ใช้ได้ 
2.4 1 1 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 
2.5 1 1 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 

 
จากตารางพบว่า ข้อค าถามของแบบสัมภาษณ์มีค่า IOC อยู่ระหว่าง 0.80-1.00 แสดงว่า ข้อ

ค าถามทุกข้อมีความตรงเชิงเนื้อหา และใช้ได้ 
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4. ผลการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาของแบบสอบถามความพึงพอใจของครูผู้สอนที่มีต่อเอกสาร
แนวทางการจัดกิจกรรมคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 
 

ข้อ ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ คนที่ ค่า IOC สรุป 
1 2 3 4 5 

ตอนที่ 1 
1 1 1 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 
2 1 1 0 0 1 0.80 ใช้ได้ 

ตอนที่ 2 
1.1 1 1 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 
1.2 1 0 1 1 1 0.80 ใช้ได้ 
1.3 0 1 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 
1.4 1 1 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 
1.5 1 1 0 0 1 0.60 ใช้ได้ 
2.1 1 1 1 1 0 0.80 ใช้ได้ 
2.2 0 1 1 0 1 0.60 ใช้ได้ 
2.3 1 1 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 
2.4 1 1 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 
2.5 1 1 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 
2.6 1 1 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 
2.7 1 1 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 
2.8 1 1 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 
3.1 1 0 1 1 1 0.80 ใช้ได้ 
3.2 1 1 1 1 0 0.80 ใช้ได้ 
4 1 1 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 
5 1 1 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 
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จากตารางพบว่า ข้อค าถามของแบบสัมภาษณ์มีค่า IOC อยู่ระหว่าง 0.60-1.00 แสดงว่า ข้อ
ค าถามทุกข้อมีความตรงเชิงเนื้อหา และใช้ได้ 
 
 5. ผลการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาของแบบวัดการให้เหตุผลเชิงจริยธรรมของผู้เรียน 
 

ข้อ ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ คนที่ ค่า IOC สรุป 
1 2 3 4 5 

1 1 1 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 
2 1 1 0 1 1 0.80 ใช้ได้ 
3 1 1 1 1 0 0.80 ใช้ได้ 
4 1 1 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 
5 1 1 1 1 1 1.00  
6 1 1 1 1 1 1.00  
7 1 1 1 1 1 1.00  
8 1 1 1 1 1 1.00  
9 1 1 1 1 1 1.00  
10 1 0 1 1 1 0.80  
11 1 1 1 1 1 1.00  
12 0 1 0 1 1 0.60  
13 1 1 0 1 1 0.80  
14 0 1 1 1 1 0.80  
15 1 1 1 1 1 1.00  
16 1 1 1 1 1 1.00  
17 1 1 1 1 1 1.00  
18 1 1 1 1 1 1.00  
19 1 1 1 1 1 1.00  
20 1 1 0 1 1 0.80  
21 1 1 1 1 1 1.00  
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ข้อ ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ คนที่ ค่า IOC สรุป 
1 2 3 4 5 

22 0 1 1 1 1 0.80  
23 1 1 1 1 1 1.00  
24 1 1 1 1 1 1.00  
25 1 1 0 1 1 0.80  
26 0 1 1 1 1 0.80  
27 1 1 1 1 1 1.00  
28 1 0 1 1 1 0.80  
29 1 1 1 1 1 1.00  
30 1 1 1 1 1 1.00  
31 1 1 0 1 1 0.80  
32 1 1 1 1 1 1.00  
33 0 1 1 1 1 0.80  
34 1 1 1 1 1 1.00  
35 1 1 1 1 0 0.80  
36 1 1 1 0 1 0.80  
37 1 0 1 1 1 0.80  
38 1 1 1 1 1 1.00  
39 1 1 0 1 1 0.80  
40 1 1 1 1 1 1.00  

 
จากตารางพบว่า ข้อค าถามของแบบสัมภาษณ์มีค่า IOC อยู่ระหว่าง 0.60-1.00 แสดงว่า ข้อ

ค าถามทุกข้อมีความตรงเชิงเนื้อหา และใช้ได้ 
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ภาคผนวก ค 

ภาพกิจกรรม 
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กิจกรรมที่ 1 ประชุมปฎิบัติการจัดท าแผนการนิเทศติดตามการด าเนินการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ของ

สถานศึกษากลุ่มเป้าหมาย 
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กิจกรรมที่ 2 นิเทศติดตามการด าเนินงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ของสถานศึกษากลุ่มเป้าหมายในเขต

ภาคเหนือ จ านวน 7 แห่ง 

  
การนิเทศตดิตามสภาพการด าเนินงานโครงการฯ วิทยาลัยการอาชีพลอง จังหวัดแพร ่

 

  

  
การนิเทศตดิตามสภาพการด าเนินงานโครงการฯ วิทยาลัยการอาชีพสอง จังหวัดแพร ่
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การนิเทศตดิตามสภาพการด าเนินงานโครงการฯ วิทยาลัยการอาชีพพิชัย จังหวัดอุตรดิษถ ์

 

  
การนิเทศตดิตามสภาพการด าเนินงานโครงการฯ วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก จังหวัดตาก 
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การนิเทศตดิตามสภาพการด าเนินงานโครงการฯ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแม่สาย จังหวัดเชียงราย 

 

  

การนิเทศตดิตามสภาพการด าเนินงานโครงการฯ วิทยาลัยโปลิเทคนคิลานนา จังหวัดเชียงใหม ่

 

  

การนิเทศตดิตามสภาพการด าเนินงานโครงการฯ วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 
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กิจกรรมที่ 3 ประชุมปฏิบัติการน าเสนอข้อมูลการนิเทศ วิเคราะห์ข้อมูลการนิเทศติดตาม/สรุปผลและรายงานผล

การนิเทศของสถานศึกษากลุ่มเป้าหมายในเขตภาคเหนือ  

 

  

  
ประชุมปฏิบตัิการน าเสนอข้อมลูการนิเทศ วิเคราะห์ข้อมลูการนเิทศติดตาม/สรุปผลและรายงานผลการนิเทศของสถานศึกษา

กลุ่มเป้าหมายในเขตภาคเหนือ โดยครูต้นแบบ 
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ภาคผนวก ง 
รายชื่อผู้แทนสถานศึกษาขยายผล 
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รายช่ือผู้แทนสถานศึกษาขยายผล  

โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม และธรรมาภิบาล ในสถานศึกษา 
โดยศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ 

วันที่ 30 กรกฎาคม 2561 ถึง วันที่ 3 สิงหาคม 2561 
------------------------ 

 
ที ่ ชื่อ-สกุล        สถานศึกษา 

 
1 นายรัชประเสริญ เปล่งแสง วิทยาลัยการอาชีพสอง 
2 นายทวีรัตน์  ชัยชนะ วิทยาลัยการอาชีพสอง 
3 นางสาวพัชราวดี  กาวีชัย  วิทยาลัยการอาชีพสอง 
4 นายบรรจง  วงศ์ใจมา วิทยาลัยการอาชีพสอง 
5 นายเอกภพ  ศรีรมย์  วิทยาลัยการอาชีพสอง 
6 นางสาวพัชรียา  แสนมะโน วิทยาลัยการอาชีพสอง 
7 นายนันท์นิพัทธ์  สาลีวัน  วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง 
8 นายวัตพล  ทะวงค์  วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง 
9 นางสาวเกศินี  ป๊อกนันตา วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง 
10 นางสาวคมคาย  นาคคลีห์ วิทยาลัยการอาชีพพิชัย 
11 นางเกียรติ์  บาลเยี่ยม วิทยาลัยการอาชีพพิชัย 
12 นางนิตยา  บุญเลิศล ้า วิทยาลัยการอาชีพพิชัย 
13 ว่าที่ พ.ต.พัฒนา  สาธร วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย 
14 นายวีระพงษ์  ชัยประหลาด วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย 
15 นางสาวภัควลัณชญ์ เขาฟัง  วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย 
16 นายครรชิต  เมฆขลา  วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ 
17 นายอุทัย  ศรีสุวรรณ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ 
18 นายศักรินทร์ บรรจงสิริสิทธิ์  วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ 
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รายช่ือผู้แทนสถานศึกษาขยายผล  
โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม และธรรมาภิบาล ในสถานศึกษา 

โดยศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ (ต่อ) 

 
ที ่ ชื่อ-สกุล        สถานศึกษา 

 
19 นางอรอนงค์  ชมก้อน  วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก 
20 นางสาวกัณชราพร ยกยิ่ง  วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก 
21 นายสถิต  สมกาศ  วิทยาลัยอาชีวศึกษาแม่สาย 
22 นายสุริยนต์  ศรีชมพู  วิทยาลัยอาชีวศึกษาแม่สาย 
23 นายอนุพล  บุญกวี วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 
24 นายพยุงศักดิ์  บุญศิริ  วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 
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ภาคผนวก จ 
รายชื่อคณะกรรมการผูจ้ัดท าสรุปรายงานผล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายช่ือคณะกรรมการผู้จัดท าสรุปรายงานผล 
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การนิเทศติดตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม และธรรมาภิบาล ภาคเหนือ 
โดยศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ  ระหว่างวันที่ 14-17 สิงหาคม 2561   

ณ  โรงแรมอโมร่า ท่าแพ จังหวัดเชียงใหม่ 
---------------------------------- 

   

 ที่ปรึกษา 
  

 
 
 
 
 

 
  ประธานกรรมการ 

 
 
 
 
 
 
 

เลขาคณะกรรมการ 
 
 
 
 
 

  
 
 

นางสุดสาย  ศรีศักดา 
ศึกษานิเทศก์ 
E-mall : Sunisa22@gmail.com 
FB: sudsai srisakda 
โทร : 081-2875496 

 

นายวิทยา  ใจวิถี   
ผู้อ านวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนา
อาชีวศึกษาภาคเหนือ 
E-mall : wittaya2503@gmail.com 
โทร : 097-9252858 

 

ดร.สายฝน    แสนใจพรม 
อาจารย์ประจ า คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ 
E-mall : Koonfon3@gmail.com 
FB: ฝนในลมหนาว 
โทร : 084-6115329 

mailto:Sunisa22@gmail.com
mailto:Sunisa22@gmail.com
mailto:Koonfon3@gmail.com
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กรรมการ 

 
 
 
 
 
 
 

  กรรมการ 
 
 
 
 
 
 

 
 กรรมการ 
 
 
 
 
 
  

 กรรมการ 
 
 
 
 
 

นายเกียรติศักดิ์   สมบูรณ์ 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ 
E-mall : kiatsomboon@gmail.com 
FB: kiatisak somboon 
โทร : 086-1142277 

นางจารุณี   มณีขัติย์ 
ศึกษานิเทศก์ 
E-mall : beauty.nooy@gmail.com 
FB: Nuy Maneekat 
โทร : 095-6863339 

นางปิยะพร   พูลเพิ่ม 
วิทยาลัยการอาชีพเทิง 
E-mall : pong232512@gmail.com 
FB: koopong_23@hotmail.com 
โทร : 093-1316523 

 

นายวิทยา   ม่ันเติม 
วิทยาลัยเทคนิคตาก 
E-mall : kun_kai@hotmail.com 
FB: ultraman Master 
โทร : 089-9990203 

 

mailto:kiatsomboon@gmail.com
mailto:beauty.nooy@gmail.com
mailto:kun_kai@hotmail.com
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กรรมการ 
 

 
 
 
 
 
 กรรมการ 

 
 
 
 
 
 
 กรรมการ  

 
 
 
 
 

 
 กรรมการ 
 
 

 
 
 
 
  
 

นางสาวรัชต์ธร   พรหมศิลป์ 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ 
E-mall : Ratchaning@gmail.com 
FB: Ratcha DeNing 
โทร : 085-9364149 

 

นางสาวพรรณลักษณ์   มหาวัน 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ 
E-mall : kukae.09@gmail.com 
FB: Phannalak Mahawan 
โทร : 088-2919118 

 

ว่าที่ ร.ต.หญิงวราภรณ์  สิริพรรณมงคล 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ 
E-mall : payaoa@hotmail.co.th 
FB: ปลายอ้อ เจ้าค่ะ 
โทร : 086-3063478 

 

นายวรากร   โชติสีนิล 
วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์ 
E-mall : varakorn1971@hotmail.com 
FB: varakorn chotisininl 
โทร : 081-9737739 

 

mailto:Ratchaning@gmail.com
mailto:payaoa@hotmail.co.th
mailto:varakorn1971@hotmail.com
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 กรรมการ 

 
 
 
 
 
 
 

 กรรมการ 

 
 
 
 
 
 
 กรรมการ 

 
 
 
 
 
 
 
         กรรมการ 
 

 
 
 
 
 

นางสาวสุภันตรี   เกิดสา 
วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์ 
E-mall : Taprimki@Gmail.com 
FB: Prim Suphantri 
โทร : 089-6390775 

นายประจิม   มูลแสน 
วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์ 
E-mall : mac53utt@gmail.com 
FB: - 
โทร : 080-9099251 

นายแจ๊ค  น้อยสอนเจริญ 
วิทยาลัยเทคนิคตาก 
E-mall : jack.noy2517@gmail.com 
FB: กัปตันแจ๊ค ส.เจริญฟาร์ม 
โทร : 084-6185068 

 

นายบัณฑิต  นวนเนตร 
วิทยาลัยการอาชีพฝาง 
E-mall : bunditnu99@fve.ac.th 
FB: Bundit Nuanned 
โทร : 091-0698343 

 

mailto:Taprimki@Gmail.com
mailto:mac53utt@gmail.com
mailto:jack.noy2517@gmail.com
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             กรรมการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นางสาวพวงผกา   เมถิน 
วิทยาลัยการอาชีพฝาง 
E-mall : methin_p@fve.ac.th 
FB: POUNGPAKA METHIN 
โทร : 082-1818833 

 

mailto:methin_p@fve.ac.th
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