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ค ำน ำ 

 

แบบสอบถามการประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน โดยใช้ค่านิยมหลัก 12 
ประการ ของโรงเรียนบ้านคอบบอน ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 

เพ่ือเผยแพร่ให้นักเรียนในกลุ่มเป้าหมายได้สอบถาม คณะครู  ผู้บริหาร คณะกรรมการสถานศึกษา เพ่ือ
ประเมินบริบทโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนโดยใช้ค่านิยม 12 ประการ ซึ้งทุกโรงเรียนต้องน า
หลักนี้มาใช้เพราะเป็นนโยบาย ของ คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

             แบบสอบถาม มีทั้งส้ิน 5 ฉบับ ในแต่ละฉบับจะแบ่งออกเปน็ 2 ตอน คือ แบบสอบถาม
สถานภาพ และแบบประเมินโครงการการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน โดยใช้ค่านิยมหลัก 12 
ประการ 

                 

 

                                 วิโรจน์  เสมพงค์ 
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ฉบับที่ 1 
 

 
แบบสอบถำม 

กำรประเมินโครงกำรพัฒนำคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน  
โดยใช้ค่ำนิยมหลัก 12 ประกำร ของโรงเรียนบ้ำนคลองบอน 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำชัยภูมิ เขต 2 
 
ค ำช้ีแจง 
 1. ผู้ตอบแบบสอบถามได้แก่ คณะครู ผู้บริหาร คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านคลองบอน 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2  
 2. แบบสอบถามฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินบริบทโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน โดยใช้
ค่านิยมหลัก 12 ประการ ของโรงเรียนบ้านคลองบอน ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 
 3. แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 2 ตอน ดังนี้ 
  ตอนท่ี 1 แบบสอบถามสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
  ตอนท่ี 2 แบบประเมินบริบทโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน โดยใช้ค่านิยมหลัก 12 
ประการ ของโรงเรียนบ้านคลองบอน ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 มีเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

5  คะแนน  หมายถึง มีความสอดคล้อง/ ความต้องการ/ ความคาดหวังอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
4  คะแนน  หมายถึง มีความสอดคล้อง/ ความต้องการ/ ความคาดหวังอยู่ในระดับมาก 
3  คะแนน  หมายถึง มีความสอดคล้อง/ ความต้องการ/ ความคาดหวังอยู่ในระดับปานกลาง 
2  คะแนน  หมายถึง มีความสอดคล้อง/ ความต้องการ/ ความคาดหวังอยู่ในระดับน้อย 
1  คะแนน  หมายถึง มีความสอดคล้อง/ ความต้องการ/ ความคาดหวังอยู่ในระดับน้อยที่สุด 

 
ตอนที่ 1  โปรดท าเครื่องหมายถูก () ลงในช่องท่ีตรงกับข้อมูลพื้นฐานของท่าน 

สถำนภำพ 
(     )  ครู 
(     )  ผู้บริหาร 
(     )  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 
 

ตอนที่ 2 แบบประเมินบริบทโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน โดยใช้ค่านิยมหลัก 12 ประการ ของโรงเรียน
บ้านคลองบอน ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 
 
ตอนที่ 3 ความคิดเห็น/ ข้อเสนอแนะ  

……………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………

……………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………....

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

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

ขอขอบคุณท่ีให้ความร่วมมือ 
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ข้อ 
 

รำยกำรประเมิน 
ควำมจ ำเป็น/ 

ควำมสอดคล้อง/ 
ควำมชัดเจน/ ควำมเป็นไปได้ 
5 4 3 2 1 

ควำมสอดคล้องของวัตถุประสงค์โครงกำรกับนโยบำยทำงกำรศึกษำ (ข้อ 1 – 5) 

1 วัตถุประสงค์ของโครงการสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 

     

2 วัตถุประสงค์ของโครงการสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ.2551 

     

3 วัตถุประสงค์ของโครงการสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

     

4 วัตถุประสงค์ของโครงการสอดคล้องกับนโยบายของส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 

     

5 วัตถุประสงค์ของโครงการสอดคล้องกับนโยบายและบริบทของโรงเรียนบ้าน
คลองบอน 

     

ควำมต้องกำรจ ำเป็นและควำมคำดหวังต่อโครงกำร (ข้อ 6 – 10) 
6 โครงการมีความสอดคล้องกับความต้องการของนักเรียน      
7 โครงการมีความสอดคล้องกับความต้องการของผู้ปกครอง และชุมชน      
8 โครงการมีความสอดคล้องกับสภาพปัญหาของโรงเรียนในปัจจุบัน      
9 โครงการเป็นความคาดหวังของผู้ท่ีเกี่ยวข้องในการพัฒนานกัเรียนให้มี

คุณธรรม จริยธรรม 
     

10 โครงการเป็นความคาดหวังของผู้ท่ีเกี่ยวข้องท่ีต้องการให้นักเรียนมีคุณลักษณะ
ตามค่านิยม 12 ประการ 
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ฉบับที่ 2 
 

แบบสอบถำม 
กำรประเมินโครงกำรพัฒนำคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน  

โดยใช้ค่ำนิยมหลัก 12 ประกำร ของโรงเรียนบ้ำนคลองบอน 
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำชัยภูมิ เขต 2 

 
ค ำช้ีแจง 
 1. ผู้ตอบแบบสอบถามได้แก่ คณะครู ผู้บริหาร คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านคลองบอน 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2  
 2. แบบสอบถามฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินปัจจัยน าเข้าโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน โดย
ใช้ค่านิยมหลัก 12 ประการ ของโรงเรียนบ้านคลองบอน ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 
 3. แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 2 ตอน ดังนี้ 
  ตอนท่ี 1 แบบสอบถามสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
  ตอนท่ี 2 แบบประเมินปัจจัยน าเข้าโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน โดยใช้ค่านิยมหลัก 12 
ประการ ของโรงเรียนบ้านคลองบอน ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 มีเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

5    คะแนน หมายถึง   มีความพร้อมอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
4    คะแนน หมายถึง   มีความพร้อมอยู่ในระดับมาก 
3    คะแนน หมายถึง   มีความพร้อมอยู่ในระดับปานกลาง 
2    คะแนน หมายถึง   มีความพร้อมอยู่ในระดับน้อย 
1    คะแนน หมายถึง   มีความพร้อมอยู่ในระดับน้อยที่สุด 

 
ตอนที่ 1  โปรดท าเครื่องหมายถูก () ลงในช่องท่ีตรงกับข้อมูลพื้นฐานของท่าน 

สถำนภำพ 
(     )  ครู 
(     )  ผู้บริหาร 
(     )  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
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ตอนที่ 2 แบบประเมินปัจจัยน าเข้าโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน โดยใช้ค่านิยมหลัก 12 ประการ ของ
โรงเรียนบ้านคลองบอน ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ข้อ 
 

รำยกำรประเมิน 
ระดับควำมพร้อมของปัจจัย 
5 4 3 2 1 

ด้ำนบุคลำกร (ข้อ 1 – 6) 

1 บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในการด าเนินงานโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
ของนักเรียน โดยใช้ค่านิยมหลัก 12 ประการ โรงเรียนบ้านคลองบอน 

     

2 มีการจัดโครงสร้างงาน ก าหนดหน้าท่ีรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร
โครงการชัดเจนบริหารงานโดยเน้นการมีส่วนร่วม การสร้างความรู้ รัก สามัคคี  

     

3 มีบุคลากรรับผิดชอบงาน กิจกรรมท่ีเหมาะสมและเพียงพอ      
4 บุคลากรมีการพัฒนาความรู้ ความเข้าใจและทักษะในการด าเนินกิจกรรม      
5 บุคลากรมีส่วนร่วมในการประสานงานกับชุมชนและองค์กรต่างๆในการสร้าง

เครือข่ายการขับเคล่ือนค่านิยมหลัก 12 ประการ 
     

6 มีการจัดปฏิทินปฏิบัติงานโครงการ โดยก าหนดกิจกรรม ระยะเวลา 
ผู้รับผิดชอบ 

     

ด้ำนงบประมำณ (ข้อ 7 - 12) 
7 มีงบประมาณเพียงพอและเหมาะสมในการสนับสนุนการด าเนินงานโครงการ

พัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน โดยใช้ค่านิยมหลัก 12 ประการ 
โรงเรียนบ้านคลองบอน 

     

8 มีแผนการใช้งบประมาณในการสนับสนุนโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
ของนักเรียน โดยใช้ค่านิยมหลัก 12 ประการ โรงเรียนบ้านคลองบอน 

     

9 มีการระดมทุนสนับสนุนโครงการพฒันาคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน  
โดยใช้ค่านิยมหลัก 12 ประการ โรงเรียนบ้านคลองบอน 

     

10 แหล่งเงินทุนอื่นให้การสนับสนุนงบประมาณเพื่อด าเนินงานโครงการ      
11 มีการก าหนดระยะเวลาการติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานโครงการตาม

แผนการใช้งบประมาณในโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน  
โดยใช้ค่านิยมหลัก 12 ประการ โรงเรียนบ้านคลองบอน 

     

12 งบประมาณเบิกจ่ายได้ตามก าหนดเวลา      
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ตอนที่ 3 ความคิดเห็น/ ข้อเสนอแนะ  

……………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………

……………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………....

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

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

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

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

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

ขอขอบคุณท่ีให้ความร่วมมือ 

 

 

ข้อ 
 

รำยกำรประเมิน 
ระดับควำมพร้อมของปัจจัย 
5 4 3 2 1 

ด้ำนสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ และสถำนที่ (ข้อ 13 - 17) 

13 วัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในการจัดกิจกรรมมีเพียงพอ        
14 มีเอกสาร หนังสือ คู่มือ ท่ีเกี่ยวข้องกับโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 

ของนักเรียน โดยใช้ค่านิยมหลัก 12 ประการ โรงเรียนบ้านคลองบอน 
     

15 มีเอกสาร หนังสือ คู่มือ ท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม โดยใช้
ค่านิยมหลัก 12 ประการ เหมาะสมกับวัยของนักเรียน 

     

16 อาคารสถานท่ีในการด าเนินการสะอาด ปลอดภัยและเอื้อต่อการเรียนรู้ตาม
โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน โดยใช้ค่านิยมหลัก 12 
ประการ โรงเรียนบ้านคลองบอน 

     

17 มีสถานท่ี/ห้องเรียน และแหล่งเรียนรู้ในการจัดการเรียนการสอนเพียงพอ      
ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร (ข้อ 18 - 22) 

18 มีการบรรจุโครงการไว้ในแผนพฒันาการจัดการศึกษา และแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี 

     

19 มีการบริหารโครงการได้ทันตามก าหนดเวลาท่ีระบุไว้      
20 มีการบริหารงบประมาณในการด าเนินการอย่างถูกต้อง และเหมาะสม      
21 มีการวิเคราะห์ รูปแบบและแนวทางการด าเนินงานโครงการให้สอดคล้องกับ

วัตถุประสงค์การด าเนินงาน 
     

22 มีระบบสารสนเทศของโครงการท่ีถูกต้อง ชัดเจน และเป็นปัจจุบัน      
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ฌ 

 

ฉบับที่ 3 
 

แบบสอบถำม 
กำรประเมินโครงกำรพัฒนำคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน  

โดยใช้ค่ำนิยมหลัก 12 ประกำร ของโรงเรียนบ้ำนคลองบอน 
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำชัยภูมิ เขต 2 

 
ค ำช้ีแจง 
 1. ผู้ตอบแบบสอบถามได้แก่ คณะครู ผู้บริหาร คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้ปกครองนักเรียน
โรงเรียนบ้านคลองบอน ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2  
 2. แบบสอบถามฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินกระบวนการโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน โดย
ใช้ค่านิยมหลัก 12 ประการ ของโรงเรียนบ้านคลองบอน ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 
 3. แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 2 ตอน ดังนี้ 
  ตอนท่ี 1 แบบสอบถามสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
  ตอนท่ี 2 แบบประเมินปัจจัยน าเข้าโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน โดยใช้ค่านิยมหลัก 12 
ประการ ของโรงเรียนบ้านคลองบอน ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 มีเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

5    คะแนน หมายถึง   มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
4    คะแนน หมายถึง   มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก 
3    คะแนน หมายถึง   มีความเหมาะสมอยู่ในระดับปานกลาง 
2    คะแนน หมายถึง   มีความเหมาะสมอยู่ในระดับน้อย 
1    คะแนน หมายถึง   มีความเหมาะสมอยู่ในระดับน้อยที่สุด 

 
ตอนที่ 1  โปรดท าเครื่องหมายถูก () ลงในช่องท่ีตรงกับข้อมูลพื้นฐานของท่าน 

สถำนภำพ 
(     )  ครู 
(     )  ผู้บริหาร 
(     )  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
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ตอนที่ 2 แบบประเมินกระบวนการโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน โดยใช้ค่านิยมหลัก 12 ประการ 
โรงเรียนบ้านคลองบอน ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

ข้อ 
 

รำยกำรประเมิน 
ระดับควำมเหมำะสม 

5 4 3 2 1 

1. กิจกรรมบันทึกควำมดี 

 1.1 มีการแต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินการ      
1.2 มีการวางแผนการด าเนินกิจกรรม      
1.3 มีการด าเนินกิจกรรมตามแผนงานท่ีก าหนดไว้      
1.4 มีการก ากับติดตาม ประเมินผลกิจกรรม      
1.5 มีการประชุม สรุปผล เพื่อน าไปปรับปรุงพัฒนา      

2. กิจกรรมรักกำรอ่ำน 
 2.1 มีการแต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินการ      

2.2 มีการวางแผนการด าเนินกิจกรรม      
2.3 มีการด าเนินกิจกรรมตามแผนงานท่ีก าหนดไว้      
2.4 มีการก ากับติดตาม ประเมินผลกิจกรรม      
2.5 มีการประชุม สรุปผล เพื่อน าไปปรับปรุงพัฒนา      

3. กิจกรรมวันภำษำไทย/ วันสุนทรภู่ 
 3.1 มีการแต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินการ      

3.2 มีการวางแผนการด าเนินกิจกรรม      
3.3 มีการด าเนินกิจกรรมตามแผนงานท่ีก าหนดไว้      
3.4 มีการก ากับติดตาม ประเมินผลกิจกรรม      
3.5 มีการประชุม สรุปผล เพื่อน าไปปรับปรุงพัฒนา      

4. กิจกรรมส่งเสริมกำรออม 
 4.1 มีการแต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินการ      

4.2 มีการวางแผนการด าเนินกิจกรรม      
4.3 มีการด าเนินกิจกรรมตามแผนงานท่ีก าหนดไว้      
4.4 มีการก ากับติดตาม ประเมินผลกิจกรรม      
4.5 มีการประชุม สรุปผล เพื่อน าไปปรับปรุงพัฒนา      

5. กิจกรรมร่วมด้วยช่วยกันท ำควำมสะอำดเขตพื้นที่รับผิดชอบ 
 5.1 มีการแต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินการ       

5.2 มีการวางแผนการด าเนินกิจกรรม      
5.3 มีการด าเนินกิจกรรมตามแผนงานท่ีก าหนดไว้      
5.4 มีการก ากับติดตาม ประเมินผลกิจกรรม      
5.5 มีการประชุม สรุปผล เพื่อน าไปปรับปรุงพัฒนา      
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ข้อ 
 

รำยกำรประเมิน 
ระดับควำมเหมำะสม 

5 4 3 2 1 

11. กิจกรรมลูกเสือเนตรนำรี 

 11.1 มีการแต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินการ       
11.2 มีการวางแผนการด าเนินกิจกรรม      
11.3 มีการด าเนินกิจกรรมตามแผนงานท่ีก าหนดไว้      
11.4 มีการก ากับติดตาม ประเมินผลกิจกรรม      
11.5 มีการประชุม สรุปผล เพื่อน าไปปรับปรุงพัฒนา      

12. กิจกรรมพออยู่ พอกิน พอเพียง 
 12.1 มีการแต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินการ       

12.2 มีการวางแผนการด าเนินกิจกรรม      
12.3 มีการด าเนินกิจกรรมตามแผนงานท่ีก าหนดไว้      
12.4 มีการก ากับติดตาม ประเมินผลกิจกรรม      
12.5 มีการประชุม สรุปผล เพื่อน าไปปรับปรุงพัฒนา      

13. กิจกรรมสภำนักเรียน 
 13.1 มีการแต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินการ       

13.2 มีการวางแผนการด าเนินกิจกรรม      
13.3 มีการด าเนินกิจกรรมตามแผนงานท่ีก าหนดไว้      
13.4 มีการก ากับติดตาม ประเมินผลกิจกรรม      
13.5 มีการประชุม สรุปผล เพื่อน าไปปรับปรุงพัฒนา      

14. กิจกรรมงำมอย่ำงไทย 
 14.1 มีการแต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินการ      

14.2 มีการวางแผนการด าเนินกิจกรรม      
14.3 มีการด าเนินกิจกรรมตามแผนงานท่ีก าหนดไว้      
14.4 มีการก ากับติดตาม ประเมินผลกิจกรรม      
14.5 มีการประชุม สรุปผล เพื่อน าไปปรับปรุงพัฒนา      

15. กิจกรรมโครงงำนคุณธรรม 
 15.1 มีการแต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินการ       

15.2 มีการวางแผนการด าเนินกิจกรรม      
15.3 มีการด าเนินกิจกรรมตามแผนงานท่ีก าหนดไว้      
15.4 มีการก ากับติดตาม ประเมินผลกิจกรรม      
15.5 มีการประชุม สรุปผล เพื่อน าไปปรับปรุงพัฒนา      
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ข้อ 
 

รำยกำรประเมิน 
ระดับควำมเหมำะสม 

5 4 3 2 1 

6. กิจกรรม สุข สุดศุกร์เรำพบกัน 

 6.1 มีการแต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินการ      
6.2 มีการวางแผนการด าเนินกิจกรรม      
6.3 มีการด าเนินกิจกรรมตามแผนงานท่ีก าหนดไว้      
6.4 มีการก ากับติดตาม ประเมินผลกิจกรรม      
6.5 มีการประชุม สรุปผล เพื่อน าไปปรับปรุงพัฒนา      

7. กิจกรรมสติมำ ปัญญำเกิด 
 7.1 มีการแต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินการ       

7.2 มีการวางแผนการด าเนินกิจกรรม      
7.3 มีการด าเนินกิจกรรมตามแผนงานท่ีก าหนดไว้      
7.4 มีการก ากับติดตาม ประเมินผลกิจกรรม      
7.5 มีการประชุม สรุปผล เพื่อน าไปปรับปรุงพัฒนา      

8. กิจกรรมวันพระและวันส ำคัญของทำงศำสนำ 
 8.1 มีการแต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินการ      

8.2 มีการวางแผนการด าเนินกิจกรรม      
8.3 มีการด าเนินกิจกรรมตามแผนงานท่ีก าหนดไว้      
8.4 มีการก ากับติดตาม ประเมินผลกิจกรรม      
8.5 มีการประชุม สรุปผล เพื่อน าไปปรับปรุงพัฒนา      

9. กิจกรรม ณ แถวเรำพบกัน 
 9.1 มีการแต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินการ      

9.2 มีการวางแผนการด าเนินกิจกรรม      
9.3 มีการด าเนินกิจกรรมตามแผนงานท่ีก าหนดไว้      
9.4 มีการก ากับติดตาม ประเมินผลกิจกรรม      
9.5 มีการประชุม สรุปผล เพื่อน าไปปรับปรุงพัฒนา      

10. กิจกรรมค่ำยคุณธรรม 
 10.1 มีการแต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินการ       

10.2 มีการวางแผนการด าเนินกิจกรรม      
10.3 มีการด าเนินกิจกรรมตามแผนงานท่ีก าหนดไว้      
10.4 มีการก ากับติดตาม ประเมินผลกิจกรรม      
10.5 มีการประชุม สรุปผล เพื่อน าไปปรับปรุงพัฒนา      
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ตอนที่ 3 ความคิดเห็น/ ข้อเสนอแนะ  

……………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………

……………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………....

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

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

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

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

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

 

ขอขอบคุณท่ีให้ความร่วมมือ 
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ฉบับที่ 4 
 

แบบสอบถำม 
กำรประเมินโครงกำรพัฒนำคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน  

โดยใช้ค่ำนิยมหลัก 12 ประกำร ของโรงเรียนบ้ำนคลองบอน 
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำชัยภูมิ เขต 2 

 
ค ำช้ีแจง 
 1. ผู้ตอบแบบสอบถามได้แก่ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 – 6 ครู ผู้บริหาร ผู้ปกครอง และคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน โรงเรียนบ้านคลองบอน ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2  
 2. แบบสอบถามฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินผลผลิตโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน โดยใช้
ค่านิยมหลัก 12 ประการ ของโรงเรียนบ้านคลองบอน ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 
 3. แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 2 ตอน ดังนี้ 
  ตอนท่ี 1 แบบสอบถามระดับช้ันของผู้ตอบแบบสอบถาม 
  ตอนท่ี 2 แบบประเมินผลผลิตโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน โดยใช้ค่านิยมหลัก 12 
ประการ ของโรงเรียนบ้านคลองบอน ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 มีเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

5    คะแนน หมายถึง   มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
4    คะแนน หมายถึง   มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก 
3    คะแนน หมายถึง   มีการปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง 
2    คะแนน หมายถึง   มีการปฏิบัติอยู่ในระดับน้อย 
1    คะแนน หมายถึง   มีการปฏิบัติอยู่ในระดับน้อยที่สุด 

 
ตอนที่ 1  โปรดท าเครื่องหมายถูก () ลงในช่องท่ีตรงกับข้อมูลพื้นฐานของท่าน 

สถำนภำพ 
(     )  นักเรียน 
(     )  ครู 
(     )  ผู้บริหาร 
(     )  ผู้ปกครอง 
(     )  คณะกรรมการสถานศึกษา 
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ตอนที่ 2 แบบประเมินผลผลิตโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน โดยใช้ค่านิยมหลัก 12 ประการ ของโรงเรียน
บ้านคลองบอน ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ข้อ 
 

รำยกำรประเมิน 
ระดับกำรปฏิบัติ 

5 4 3 2 1 

1. รักชำติ ศำสนำ พระมหำกษัตริย์ 

 1.1 ยืนตรงเคารพธงชาติเมื่อได้ยินเพลงชาติ      
1.2 รู้สึกภาคภูมิใจท่ีได้เกิดมาเป็นคนไทย      
1.3 เข้าร่วมกิจกรรมในวันส าคัญทางศาสนา      
1.4 ใช้ข้อคิดทางศาสนามาช่วยบรรเทาเมื่อมีความทุกข์      
1.5 รู้สึกภาคภูมิใจท่ีประเทศชาติมีสถาบันพระมหากษัตริย์      
1.6 รู้สึกส านึกบุญคุณของพระมหากษัตริย์ท่ีท าให้ชาติมั่นคง      
1.7 สถาบันพระมหากษัตริย์เป็นท่ียึดเหนี่ยวจิตใจ      

2. ซ่ือสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมกำรณ์ในสิ่งที่ดีงำมเพื่อส่วนรวม 
 2.1 เก็บของได้ส่งคืนเจ้าของ      

2.2 ไม่หยิบของคนอื่นก่อนได้รับอนุญาต      
2.3 คืนเงินเมื่อแม่ค้าทอนเกิน      
2.4 สละเก้าอี้ของท่านให้คนชรา เด็ก หญิงมีครรภน์ั่ง      
2.5 ท าการบ้านเสร็จตามเวลาท่ีก าหนด      
2.6 สามารถท างานได้นาน ๆ โดยไม่เบ่ือหน่าย      
2.7 เมื่อท าผิดก็ยอมรับผิด ไม่ปัดความผิดไปให้ผู้อื่น      

3. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบำอำจำรย์ 
 3.1 ไหว้พ่อแม่ ผู้ปกครองผู้ใหญ่ในบ้านก่อนมาโรงเรียนและกลับจากโรงเรียน      

3.2 ต้ังใจเรียนเพื่อไม่ให้พ่อแม่ ผู้ปกครองผิดหวัง      
3.3 เมื่อเห็นครูเดินหิ้วของพะรุงพะรังก็จะช่วยครูถือของ      
3.4 ช่วยพ่อแม่ท างานบ้านด้วยความเต็มใจ      
3.5 เมื่อพ่อแม่ ผู้ปกครองส่ังสอน ก็รับฟังโดยไม่โต้เถียง      
3.6 ปฏิบัติตามค าสอนของพ่อแม่ และครูอย่างเคร่งครัด      
3.7 เมื่อพ่อแม่หรือครูอาจารย์ต าหนิก็น าไปปรับปรุงตนเอง      
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ข้อ 
 

รำยกำรประเมิน 
ระดับกำรปฏิบัติ 

5 4 3 2 1 

4. ใฝ่หำควำมรู้หม่ันศึกษำเล่ำเรียนทั้งทำงตรงและทำงอ้อม 

 4.1 มาโรงเรียนทุกวัน      
4.2 วิชาใดท่ีคะแนนไม่ดี จะขยันอ่านหนังสือให้มากขึ้น      
4.3 แบ่งเวลาหลังเลิกเรียน เพื่อทบทวนบทเรียน      
4.4 ได้รับค าชมจากเพื่อนว่าเป็นคนขยัน      
4.5 รักการอ่านหนังสือ      
4.6 แสวงหาความรู้อื่นเพิ่มเติมจากส่ือต่างๆ      
4.7 เมื่อมีเวลาว่างจะเข้าห้องสมุดเพื่อหาความรู้เพิ่มเติมอยู่เสมอ      

5. รักษำวัฒนธรรมและประเพณีไทยอันงดงำม 
 5.1 กล่าวขอบคุณเมื่อมีผู้ท าประโยชน์ให้แก่เรา      

5.2 แต่งกายเหมาะสมกับกาลเทศะ      
5.3 พูดจาสุภาพ ลงท้ายประโยคว่า “ค่ะ”หรือ “ครับ” เสมอ      
5.4 เข้าร่วมกิจกรรมประเพณีของท้องถิ่น      
5.5 ช่ืนชมและยกย่องผู้ท่ีใช้ภาษาไทยได้ถูกต้อง      
5.6 ช่ืนชมผู้ท่ีแต่งกายด้วยผ้าไทย      
5.7 กล่าวทักทายหรือยกมือไหว้เมื่อพบเจอคนรู้จัก      

6. มีศีลธรรม รักษำควำมสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน 
 6.1 ไม่รังแกสัตว์      

6.2 ไม่ชอบนินทาว่าร้ายเพื่อน      
6.3 พูดจาสุภาพท้ังต่อหน้าและลับหลัง      
6.4 ยกย่องชมเชยผู้ท่ีกระท าความดี      
6.5 เมื่อสัญญาว่าจะท าอย่างไร ก็ต้องพยายามท าให้ได้ตามท่ีพูด      
6.6 พูดกับเพื่อนด้วยความจริงใจ ไม่พูดปด      
6.7 ให้ก าลังใจหรือส่ิงของแก่ผู้ประสบทุกข์      

7. เข้ำใจ เรียนรู้ กำรเป็นประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง 
 7.1 ไม่เอาเปรียบเพื่อนเวลาท างานกลุ่มร่วมกัน      

7.2 ร่วมท ากิจกรรมในโรงเรียนทุกกิจกรรมด้วยความเต็มใจ      
7.3 เมื่อต้องท างานเป็นกลุ่ม ท่านก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี      
7.4 เมื่อมีการลงช่ือใช้สิทธิใดก็ตาม ก็ใช้สิทธิของตนอย่างเต็มท่ี      
7.5 เช่ือว่าแม้คนเราจะเกิดมาต่างกัน แต่ก็มีสิทธิเท่าเทียมกัน      
7.6 พูดสนับสนุนหรือโต้แย้งกับผู้อื่นโดยใช้เหตุผลประกอบ      
7.7 ยอมรับฟังความคิดเห็นของคนอื่นท่ีต่างไปจากตน      
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ข้อ 
 

รำยกำรประเมิน 
ระดับกำรปฏิบัติ 

5 4 3 2 1 

8. มีระเบียบวินัย เคำรพกฎหมำย ผู้น้อยรู้จักเคำรพผู้ใหญ่ 

 8.1 แต่งกายถูกระเบียบ      
8.2 เข้าแถวเพื่อซื้อของหรือรับบริการก็จะปฏิบัติตามทุกครั้ง      
8.3 ร่วมกิจกรรมหน้าเสาธงทุกเช้า      
8.4 ปฏิบัติตามระเบียบและข้อตกลงของโรงเรียนอย่างเคร่งครัด      
8.5 ไหว้ครูทุกคนท่ีโรงเรียน แม้จะไม่เคยสอนก็ตาม      
8.6 กล่าวถึงผู้มีพระคุณ เช่น พ่อแม ่ครูอาจารย์ ด้วยความเคารพ      
8.7 ไม่พูดหรือหยอกล้อกันขณะครูก าลังสอน      

9. มีสติ รู้ตัว รู้คิด รู้ท ำ รู้ปฏิบัติตำมพระรำชด ำรัสของพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว 
 9.1 ไม่ชอบเพื่อนท่ีพูดจาหยาบคาย      

9.2 ไม่พูดจาประชดประชันหรือส่อเสียดคนอื่น      
9.3 ทบทวนหรือซักซ้อมความเข้าใจในงานก่อนลงมือท า      
9.4 แบ่งเวลาเรียนและเวลาเล่นได้อย่างเหมาะสม      
9.5 ข้ามถนนบริเวณสะพานลอยหรือทางม้าลาย      
9.6 สวมหมวกนิรภัยทุกครั้งท่ีซ้อนหรือขับขี่รถจักรยานยนต์      
9.7 หลีกเล่ียงการตัดสินปัญหาต่าง ๆ โดยใช้อารมณ์และความรุนแรง      

10. รู้จักด ำรงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยำมจ ำเป็น มีไว้พอมีพอกิน ถ้ำเหลือก็
แจกจ่ำยจ ำหน่ำย และพร้อมที่จะขยำยกิจกำรเมื่อมีควำมพร้อม 

 10.1 ใช้จ่ายเฉพาะท่ีจ าเป็น      
10.2 เลือกซื้อและใช้สินค้าท่ีมีประโยชน์สมคุณค่า      
10.3 มีความเป็นอยู่ไม่ฟุ้งเฟ้อ      
10.4 ก าหนดค่าใช้จ่ายแต่ละวัน      
10.5 ใช้หนังสือต าราอย่างถนอม      
10.6 ใช้น้ าและไฟฟ้าอย่างประหยัด      
10.7 ตักอาหารแต่พอดี รับประทานอาหารหมด ไม่เหลือท้ิง      
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ข้อ 
 

รำยกำรประเมิน 
ระดับกำรปฏิบัติ 

5 4 3 2 1 

11. มีควำมเข้มแข็งทั้งร่ำงกำยและจิตใจไม่ยอมแพ้ต่ออ ำนำจฝ่ำยต่ ำและกิเลส มีควำมละอำยและเกรงกลัวต่อบำป 

 11.1 ไม่เสพส่ิงเสพติด      
11.2 ไม่เล่นการพนัน      
11.3 ใช้เวลาว่างเพื่อเล่นกีฬาหรือท ากิจกรรมเพื่อสังคม      
11.4 กล้าพูดและท าในส่ิงท่ีถูกต้อง      
11.5 ไม่คิดร้ายต่อผู้อื่น      
11.6 ไม่ใส่ร้ายผู้อื่นหรือท าให้ผู้อื่นเส่ือมเสียช่ือเสียง      
11.7 ปฏิเสธเมื่อเพื่อนชวนให้ท าในส่ิงท่ีไม่ถูกต้อง      

12. ค ำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชำติ มำกกว่ำผลประโยชน์ของตนเอง 
 12.1 ช่วยรักษาความสะอาดของห้องเรียน      

12.2 ไม่ส่งเสียงดังโวยวายในท่ีสาธารณะ      
12.3 เก็บเศษขยะท่ีตกอยู่บนพื้นห้องเรียน      
12.4 ท้ิงขยะมูลฝอยลงในถังขยะท่ีจัดให้      
12.5 เก็บรักษาดูแลอุปกรณ์การเรียนของโรงเรียนให้เข้าท่ีและเป็นระเบียบ
เพื่อให้ใช้ได้นานๆ 

     

12.6 ไม่ขีดเขียนหรือฉีกหนังสือในห้องสมุด      
12.7 ร่วมบริจาคเงินและส่ิงของเพื่อส่วนรวม      
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ฉบับที่ 5 
 

แบบประเมินควำมพึงพอใจ 
ของผู้เก่ียวข้องกับกำรด ำเนินงำนโครงกำรพัฒนำคุณธรรม  

จริยธรรมนักเรียน โดยใช้ค่ำนิยมหลัก 12 ประกำร ของโรงเรียนบ้ำนคลองบอน 
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำชัยภูมิ เขต 2 

 
ค ำช้ีแจง  
 1. ผู้ตอบแบบสอบถามได้แก่ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 – 6 ครู ผู้บริหาร ผู้ปกครอง และคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน โรงเรียนบ้านคลองบอน ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2  
 2. แบบสอบถามฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินความพึงพอใจต่อโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน 
โดยใช้ค่านิยมหลัก 12 ประการ ของโรงเรียนบ้านคลองบอน ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 
 3. แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 2 ตอน ดังนี้ 
  ตอนท่ี 1 แบบสอบถามสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
  ตอนท่ี 2 แบบประเมินความพึงพอใจต่อโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน โดยใช้ค่านิยม
หลัก 12 ประการ โรงเรียนบ้านคลองบอน ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 มีเกณฑ์การให้คะแนน 
ดังนี้ 

5    คะแนน หมายถึง   มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
4    คะแนน หมายถึง   มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 
3    คะแนน หมายถึง   มีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง 
2    คะแนน หมายถึง   มีความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อย 
1    คะแนน หมายถึง   มีความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อยที่สุด 

 
ตอนที่ 1  โปรดท าเครื่องหมายถูก () ลงในช่องท่ีตรงกับข้อมูลพื้นฐานของท่าน 

สถำนภำพ 
(     )  นักเรียน 
(     )  ครู 
(     )  ผู้บริหาร 
(     )  ผู้ปกครอง 
(     )  คณะกรรมการสถานศึกษา 
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ตอนที่ 2  โปรดท าเครื่องหมายถูก () ลงในช่องท่ีท่านเห็นว่าตรงกับความคิดเห็นของท่านมากท่ีสุด 
 

ข้อที่ รำยกำร 
ระดับควำมพึงพอใจ 

5 4 3 2 1 
1 การประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับโครงการ      
2 ทราบเป้าหมาย/จุดเน้นของการด าเนิน โครงการ      
3 กระบวนการด าเนินงานของโครงการ      
4 ผลท่ีเกิดจากการด าเนินงานโครงการ      
5 การจัดสถานท่ีในโรงเรียนบรรยากาศเอื้อต่อการด าเนินงานโครงการ      
6 ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการด าเนินงานโครงการ      
7 ความร่วมมือของผู้ร่วมงาน หรือรับผิดชอบกิจกรรม      
8 กิจกรรมการด าเนินงานเป็นไปตามก าหนดเวลา      
9 งบประมาณท่ีใช้ในการด าเนินงานตามโครงการ      
10 วัสดุ อุปกรณ์ท่ีใช้ในการปฏิบัติงานตามโครงการ      
11 ประโยชน์ท่ีได้รับจากกิจกรรมตามโครงการท่ีจัดขึ้น      
12 นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม รวมทั้งความประพฤติดีขึ้น      
13 นักเรียนอยู่ร่วมกับเพื่อนๆ และคนอื่นๆ ในสังคมอย่างมีความสุข      
14 อยากให้โรงเรียนจัดโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน โดย

ใช้ค่านิยมหลัก 12 ประการ ของโรงเรียนบ้านคลองบอน ส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 ต่อไป 

     

15 ภาพรวมผลสัมฤทธิ์ของงาน หรือความส าเร็จของโครงการ      
 
ตอนที่ 3 ควำมคิดเห็น /ข้อเสนอแนะ  
………………………………………………………………………………………………………..………..………………………………………………………
……………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………
………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………
…………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………….……
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..… 
 

ขอขอบคุณท่ีให้ความร่วมมือ 
 
 
 
 


