การประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
ของนักเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ต้าน(ราษฎรบารุง)
ตาบลแม่ต้าน อาเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก

นายสุเชษฐ์ รัตนเสถียร
ผู้อำนวยกำรสถำนศึกษำ

โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ต้าน(ราษฎรบารุง)
ตาบลแม่ต้าน อาเภอท่าสองยาง
สานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๒

ชื่อผลงานวิชาการ

กำรประเมินโครงกำรพัฒนำคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน
โรงเรียนชุมชนบ้ำนแม่ต้ำน(รำษฎรบำรุง)
ตำบลแม่ต้ำน อำเภอท่ำสองยำง จังหวัดตำก

ผู้ประเมิน
หน่วยงำน

นำยสุเชษฐ์ รัตนเสถียร
โรงเรียนชุมชนบ้ำนแม่ต้ำน(รำษฎรบำรุง) อำเภอท่ำสองยำง จังหวัดตำก

บทคัดย่อ
กำรศึกษำครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษำผล กำรประเมินโครงกำรพัฒนำคุณธรรมจริยธรรม
ของนักเรียนโรงเรียนชุมชนบ้ำนแม่ต้ำน(รำษฎรบำรุง) จำนวน 4 ด้ำนคือควำมเหมำะสม ของบริบท
ของโครงกำรเกี่ยวกับควำมสอดคล้องระหว่ำงวัตถุประสงค์ของโครงกำรกับนโยบำยของ
กระทรวงศึกษำธิกำร
นโยบำยของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน นโยบำยของ
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำตำก เขต 2 นโยบำยโรงเรียน และควำมต้องกำรจำเป็น
ของโรงเรียน ควำมเหมำะสมของปัจจัยเบื้องต้นของโครงกำรเกี่ยวกับควำมเหมำะสม/เพียงพอของ
โครงกำรย่อย 4 โครงกำร
เกี่ยวกับวิทยำกร งบประมำณ ระยะเวลำ สถำนที่ วัสดุอุปกรณ์
ควำมรู้ควำมสำมำรถของคณะทำงำน กำรสนับสนุนของฝ่ำยบริหำรโรงเรียน ผู้ปกครอง และ
บุคลำกรในชุมชน ควำมเหมำะสมของ กระบวนกำรดำเนินงำนตำมโครงกำรเกี่ยวกับควำมร่วมมือของ
คณะทำงำนและผู้เกี่ยวข้อง ปฏิทินกำรปฏิบัติงำน บทบำทหน้ำที่ ขั้นตอน จุดเด่น จุดด้อย กำร
นิเทศติดตำมผลและสิ่งที่ต้องแก้ไขในกำรดำเนินงำน และเพื่อ เพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงกำร
เกี่ยวกับ พฤติกรรมคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน ด้ำนควำมรับผิดชอบ ควำมซื่อสัตย์
ควำมมีเหตุผล ควำมกตัญญูกตเวที ควำมมีวินัย ควำมเสียสละ ควำมสำมัคคี ควำมประหยัด กำร
พึ่งตนเอง ควำมขยันหมั่นเพียรและควำมเมตตำ ควำมพึงพอใจของบุคลำกรในชุมชนที่มีต่อโครงกำร
พัฒนำคุณธรรมจริยธรรมของนัก เรียนซึ่งได้แก่ โครงกำรเข้ำค่ำยอบรมคุณธรรม โครงกำรธนำคำรควำม
ดี โครงกำรเข้ำร่วมกิจกรรมวันสำคัญทำงศำสนำ โครงกำรสร้ำงเสริมคุณธรรมประจำวันพระ
ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำงที่ใช้ในกำรศึกษำครั้งนี้ ได้แก่ หัวหน้ำกลุ่มสำระ ครู-บุคลำกร
ทำงกำรศึกษำที่เกี่ยวข้องหรือรับผิดชอบกิจกรรมในแต่ละโครงกำรย่อย คณะกรรมกำรติดตำมและ
ประเมินผลแต่ละโครงกำร นักเรียนและผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนชุมชนบ้ำนแม่ต้ำน(รำษฎรบำรุง)
ปีกำรศึกษำ 2559 บุคลำกรในชุมชนในเขตบริกำรของโรงเรียนชุมชนบ้ำนแม่ต้ำน(รำษฎรบำรุง)
รวมจำนวนทั้งสิ้น 132 คน
เครื่องมือที่ใช้ในกำรศึกษำเป็นแบบสอบถำมที่ผู้ประเมินได้สร้ำงขึ้น จำนวน 6 ฉบับ ข้อคำถำม
เป็นแบบมำตรำส่วนประมำณค่ำ 5 ระดับ ค่ำควำมเที่ยง (Reliability) ของแบบสอบถำม โดยวิธีกำร
ประมำณค่ำสัมประสิทธิ์แอลฟำ ( - Coefficient) ของครอนบำค (Cronbach) ได้ค่ำควำมเที่ยง
ของแบบสอบถำมพฤติกรรมของนักเรียนด้ำนคุณธรรมจริยธรรม เท่ำกับ 0.83 ค่ำควำมเที่ยงของ
แบบสอบถำมควำมพึงพอใจของบุคลำกรในชุมชนที่มีต่อโครงกำรพัฒนำคุณธรรมจริยธรรมของ
นักเรียนโรงเรียนชุมชนบ้ำนแม่ต้ำน(รำษฎรบำรุง)เท่ำกับ 0.89 สถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ ได้แก่ ค่ำ
ร้อยละ ค่ำเฉลี่ย ค่ำควำมเที่ยง และส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน

ผลการศึกษา พบว่า
1. ผลประเมินบริบทของโครงกำรเกี่ยวกับควำมสอดคล้องระหว่ำงวัตถุประสงค์ของโครงกำร
กับนโยบำยของกระทรวงศึกษำธิกำร
นโยบำยของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
นโยบำยของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ ตำก เขต 2 นโยบำยโรงเรียน และควำม
ต้องกำรจำเป็นของโรงเรียนมีควำมสอดคล้องอยู่ในระดับมำก ทั้งนี้ อำจเนื่องจำกกำรวำงแผนจัดทำ
โครงกำรพัฒนำคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนบ้ำนหนองกระทุ่ม ได้มีกำรศึกษำกรอบนโยบำย
ของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน วิเครำะห์สภำพปัจจุบันและปัญหำของโรงเรียนทั้ง
ภำยนอกและภำยใน ประเมินสถำนภำพของโรงเรียน เพื่อหำควำมต้องกำรจำเป็น แล้วจัดวำงทิศ
ทำงกำรพัฒนำ กำหนดเป็นนโยบำยโรงเรียนในด้ำนกำรพัฒนำคุณธรรมจริยธรรมที่ชัดเจน แผนงำน
โครงกำร และรำยละเอียดของโครงกำรต่ำง ๆ เกิดขึ้นจำกกำรร่วมคิด ร่วมทำของคณะกรรมกำร ซึง่
กระบวนกำรดังกล่ำวสอดคล้องกับกระบวนกำรจัดทำแผนกลยุทธ์ของสำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
ที่ว่ำกำรจัดทำแผนกลยุทธ์ให้ประสบควำมสำเร็จอย่ำงมีประสิทธิภำพและ
ประสิทธิผล
คือ
กำรมีส่วนร่วมในกำรดำเนินกำรของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในกำรวิเครำะห์
สภำพแวดล้อม ประเมิน และจัดวำงทิศทำงกำรจัดกำรศึกษำของโรงเรียน
2. ผลกำรประเมินปัจจัยเบื้องต้นของโครงกำร พบว่ำ มีควำมเหมำะสม/เพียงพอ
อยู่ในระดับมำกทุกโครงกำร มีรำยกำรที่มีควำมเหมำะสม/เพียงพอในระดับมำกที่สุด คือ กำร
สนับสนุนของฝ่ำยบริหำรและกำรสนับสนุนของผู้ปกครองและบุคลำกรในชุมชน
ทั้งนี้ อำจ
เนื่องมำจำกควำมละเอียดรอบคอบในกำรวำงแผนทุกขั้นตอน มีกำรศึกษำและใช้ข้อมูลประกอบกำร
วำงแผนทุกโครงกำร แต่ละโครงกำรย่อมมีรำยละเอียดที่สำมำรถนำไปสู่กำรปฏิบัติที่ชัดเจน นอกจำกนี้
เมื่อปฏิบัติตำมโครงกำรแล้ว จะมีกำรตรวจสอบและประเมินทุกขั้นตอน นำผลกำรประเมินมำ
วิเครำะห์ พิจำรณำหำสำเหตุข้อบกพร่อง และปรับปรุงแก้ไขทุกกิจกรรม ดังนั้น ปัจจัยเบื้องต้นของ
โครงกำรจึงมีควำมเหมำะสม/เพียงพอมำกขึ้น โดยเฉพำะในด้ำนกำรสนับสนุนของฝ่ำยบริหำรและกำร
สนับสนุนของผู้ปกครองและบุคลำกรในชุมชน นับเป็นองค์ประกอบสำคัญที่ทำให้ปัจจัยเบื้องต้นของ
โครงกำรทุกโครงกำรมีควำมเหมำะสม/เพียงพอมำกขึ้น
3. ผลกำรประเมินกระบวนกำรดำเนินงำนตำมโครงกำร พบว่ำ มีกำรปฏิบัติอยู่ในระดับมำก
และระดับมำกที่สุด ทั้งนี้ อำจเนื่องมำจำกควำมชัดเจนของโครงกำรที่สำมำรถนำไปสู่กำรปฏิบัติได้ทุก
กิจกรรม จึงมีกำรดำเนินกำรตำมแผนอย่ำงต่อเนื่อง ควำมสำมำรถในกำรบริหำรโครงกำรกำรให้กำร
นิเทศ ติดตำม ดูแล และให้ขวัญกำลังใจ ในกำรทำงำน ทำให้เกิดควำมร่วมมือของคณะทำงำนแต่ละ
โครงกำรและผู้เกี่ยวข้อง กำรประเมินผลระหว่ำงปฏิบัติงำน กำรหำจุดเด่น จุดด้อยของแต่ละกิจกรรม
และนำผลกำรประเมินมำปรับปรุงกำรปฏิบัติงำนทำให้กระบวนกำรดำเนินงำนมีประสิทธิภำพและเกิด
ประสิทธิผลมำก
4. ผลกำรประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงกำร
4.1 ด้ำนพฤติกรรมคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน พบว่ำ นักเรียนมีกำร
ปฏิบัติเกี่ยวกับพฤติกรรมเชิงจริยธรรมในด้ำนควำมรับผิดชอบ ควำมมีเหตุผล ควำมมีวินัย ควำมเสียสละ
ควำมสำมัคคี กำรประหยัด กำรพึ่งตนเอง ควำมขยันหมั่นเพียร ควำมเมตตำ อยู่ในระดับมำก
และมีกำรปฏิบัติเกี่ยวกับพฤติกรรมเชิงจริยธรรมในด้ำนควำมกตัญญูกตเวทีอยู่ในระดับมำกที่สุด

ทั้งนี้
อำจเนื่องมำจำกนักเรียนได้เข้ำร่วมกิจกรรมตำมโครงกำรพัฒนำคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน
โรงเรียนชุมชนบ้ำนแม่ต้ำน(รำษฎรบำรุง) อย่ำงสม่ำเสมอและต่อเนื่อง อำทิ โครงกำรสร้ำงเสริม
คุณธรรมประจำวันศุกร์ ซึ่งมีลักษณะกำรจัดให้นักเรียนได้สวดมนต์ไหว้พระและนั่งสมำธิปฏิบัติ
ธรรมทุกวันศุกร์ โครงกำรเข้ำค่ำยอบรมธรรม โครงกำรธนำคำรควำมดี
โครงกำรเข้ำร่วม
กิจกรรมวันสำคัญทำงศำสนำ
ซึ่งกิจกรรมของโครงกำรต่ำง ๆ ดังกล่ำว ล้วนเป็นกิจกรรมที่
เสริมสร้ำงและพัฒนำคุณธรรมจริยธรรม พัฒนำนักเรียนให้รู้จักและเข้ำใจตนเอง รักและเห็นคุณค่ำ
ของตนเองและผู้อื่น
4.2 ด้ำนควำมพึงพอใจของบุคลำกรในชุมชนที่มีต่อโครงกำรพัฒนำคุณธรรมจริยธรรม
ของนักเรียนโรงเรียนชุมชนบ้ำนแม่ต้ำน(รำษฎรบำรุง)พบว่ำ
มีควำมพึงพอใจอยู่ในระดับมำก
โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกำรจัดให้มีโครงกำรเข้ำค่ ำยอบรมธรรม
มีควำมพึงพอใจที่มีค่ำเฉลี่ยสูง ที่สุด
ทั้งนี้ อำจเนื่องมำจำกบุคลำกรในชุมชนมีส่วนร่วมรับรู้ในกำรจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมจำก
กำรประชำสัมพันธ์โครงกำรของโรงเรียน มีส่วนร่วมในกำรจัดกิจกรรม กำรแก้ไขปัญหำนักเรียน มีส่วน
ร่วมในกำรสนับสนุนงบประมำณ และกำรอำนวยควำมสะดวกต่ำง ๆ ในกำรดำเนินงำนของโครงกำร
นอกจำกนี้ยังได้รับทรำบกำรรำยงำนผลกำรเรียน ควำมประพฤติของนักเรียน และกำรได้รับกำรยก
ย่องเชิดชูเกียรติของโรงเรียน ผู้บริหำร
ครู – บุคลำกรทำงกำรศึกษำ และนักเรียน ทั้งด้ำน
วิชำกำร ด้ำนคุณธรรมจริยธรรมจำกโรงเรียนอย่ำงสม่ำเสมอ ต่อเนื่องและเป็นระบบ

