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 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อจัดทําคูมือจัดกิจกรรมพัฒนาคุณธรรม  8 ประการ ของ

โรงเรียนวาสเุทว ี จัดทําในรูปแบบแผนการจัดกิจกรรมพฒันาคุณธรรม  8 ประการ เพื่อเปนคูมือสําหรับ

ครูผูสอน ไดศึกษาและใชเปนแนวทางในการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณธรรม 8 ประการของนักเรียนใน   

8 ประการ คือ  1) ดานความขยัน  2) ดานความประหยัด  3) ดานความซื่อสัตย  4) ดานความมีวินยั   

5) ดานความสุภาพ  6) ดานความสะอาด  7) ดานความสามัคค ี8) ดานความมนี้าํใจ  และผูบริหาร

การศึกษาไดใชเปนแนวทางในการนิเทศ กาํกับ และติดตามการจัดกิจกรรมพัฒนานกัเรียน ในการ

จัดทําคูมือคร้ังนี ้ไดดําเนนิการ 3 ข้ันตอนคือข้ันตอนที่ 1  ศึกษาขอมูลที่เกีย่วของ โดยการคนควาจาก

หนงัสือ เอกสาร งานวิจัยและคูมือตาง ๆ และเขียนโครงรางของคูมือ  ข้ันตอนที่ 2 จัดทําเนื้อหาสาระ

ของคูมือ ข้ันตอนที ่3  ประเมินความเหมาะสมของคูมือ โดยผูเชี่ยวชาญ  25 คน ประกอบดวย

ผูเชี่ยวชาญจํานวน  5  คน ผูบริหารโรงเรียนจํานวน  10 คน  และครูผูปฏิบัติการสอนจํานวน 10 คน  

เปนผูประเมนิ   

ผลของการศึกษา ไดคูมือซึ่งมีเนื้อหาประกอบดวย 3 ตอน คือ ตอนที ่1 ความรูพื้นฐานสําหรับ

ครูผูจัดกิจกรรมพัฒนาคุณธรรม 8 ประการ  ตอนที่ 2 หนาที่ของผูบริหารและครูในการจัดกิจกรรม

พัฒนาคุณธรรม  8 ประการ ตอนที ่3  การจัดกิจกรรมพฒันาคุณธรรม  8 ประการของโรงเรียน ผลการ

ประเมินความเหมาะสมในการนําคูมือไปใช ผูเชี่ยวชาญ ผูบริหารและครู มีความเหน็วาโดยภาพรวม

คูมือนี้มีความเหมาะสมการนําไปใชอยูในระดับมากที่สุด  ( X   = 4.80, S.D. = 0.26) 
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 The  purpose of this study was to build a manual on the implementation of the         

8 basic moral principles  development activities for Vasudevi School  1. The manual was 

built in the form of plans  for the 8 basic moral principles  development activities which the 

teacher could  study and use as guidelines in implementing the 8 basic moral principles 

development activities of the students. The 8 aspects of the basic moral principles included: 

1) diligence, 2) economy, 3) honesty, 4) discipline, 5) politeness, 6) cleanness, 7) unity, and   

8) spirits. School administrator could  also use the manual as guidelines in supervising and 

monitoring the implementations of the student development activities. Three  stages were 

implemented in the building of the manual . Stage 1: Studying related information from 

books, documents ,research reports and various manuals . Then the manual content was 

drafted. Stage  2:  Writing the essential content of the manual. Stage 3: Evaluating the 

appropriateness of the manual. A group  of 25 evaluators consisted of 5 experts,10 school 

administrators, and 10 teachers evaluated the manual. 

  The study produced the manual which consisted of 3 sections. Section 1: Fundamental 

knowledge for the teachers who would implement the 8 basis moral principles development   

activities. Section 2: The roles of the school administrators and teachers in the implementations 

of the 8 basic moral principles development   activities. The evaluation of the experts on the 

appropriateness of the manual in terms of its usability as a whole was found to be at the 

highest level ( X  = 4.8, S.D = 0.26) 
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ประกาศคุณูปการ 
 

 สารนิพนธฉบับนี้ สําเร็จไดดวยความอนุเคราะหใหการชวยเหลือและไดรับความกรุณาอยางยิ่ง

จากอาจารย ดร. จารุวรรณ  พลอยดวงรัตน  อาจารยทีป่รึกษาสารนพินธ  ที่ไดกรุณาใหความชวยเหลือ 

แนะนาํ แกไข ปรับปรุง ติดตาม และกํากับ การจัดทําสารนิพนธ ต้ังแตเร่ิมตนจนเสรจ็สมบูรณ ผูศึกษา

ขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสงูไว  ณ ที่นี ้

 ขอกราบขอบพระคุณรองศาสตราจารย ดร.พวงรัตน  เกษรแพทย อาจารย ดร. ราชัญ  บุญธิมา   

และอาจารย ดร. นิตย  โรจนรัตนวาณิชย  ที่ไดกรุณาเปนคณะกรรมการพิจารณาโครงการสารนิพนธ และ

กรรมการสอบสารนิพนธที่ไดสละเวลาอนัมีคา เพื่อใหขอเสนอแนะในการทาํสารนิพนธใหถูกตอง  

และมีคุณภาพตามหลักสูตรปริญญาการศึกษามหาบณัฑิต 

 ขอกราบขอบพระคุณ  อาจารย ดร. นิตย  โรจนรัตนวาณิชย  ผูอํานวยการสํานกับริหารยุทธศาสตร  

และบูรณาการการศึกษากรุงเทพมหานคร  อาจารย ดร. สมชาย  เทพแสง  อาจารยภาควิชาการบริหารการศึกษา 

รองศาสตราจารย ดร. ธํารงรัตน  อมรรักษา รองศาสตราจารยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี   

อาจารย ทพิยา แสงไชย รองผูอํานวยการสาํนกังานการบริหารวทิยาลยัแสงธรรม  และซสิเตอรรวงกาญจนา  ชนิะผา 

ผูรับใบอนุญาตโรงเรียนวาสเุทว ีที่ไดกรุณาเปนผูเชี่ยวชาญในการตรวจสอบโครงรางคูมอื และประเมนิ

ความเหมาะสมคูมือจัดกิจกรรมพัฒนาคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ รวมทั้งใหขอเสนอแนะและ

ปรับปรุงแกไขแบบสอบถามซึ่งเปนเครื่องมือการศึกษาในครั้งนี้ และขอขอบพระคุณนางสาวอิสรีย  เนียมเกาะเพ็ชร 

ที่ใหคําแนะนาํในการวิเคราะหขอมูล 

 ขอขอบพระคุณอธิการ ผูจัดการ ผูอํานวยการ ผูชวยผูอํานวยการทกุฝาย และ หัวหนาหมวด

แตละกลุมสาระ คณะครูของโรงเรียนวาสุเทวทีุกทานเปนอยางสูงมา ณ ทีน่ี้ ที่ไดกรุณาใหขอเสนอแนะ

ในการตรวจสอบเนื้อหาสาระ ข้ันตอนตางๆ และประเมนิความเหมาะสมจนทําใหคูมือเสร็จสมบูรณ

และมีประสิทธิภาพ  
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ที่ใหอบรมส่ังสอน ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรูอีกทัง้คุณธรรมจริยธรรมซึ่งเปนประสบการณอันมีคายิ่ง

แกผูศึกษา  
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 สังคมในปจจบัุนเกิดการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว ทัง้ดานเศรษฐกจิ การเมือง เทคโนโลย ี

สภาพแวดลอม และการหลัง่ไหลของวัฒนธรรมตะวนัตก ทาํใหเกิดความเจริญทางวัตถุมากขึ้น และคน

สวนใหญใหความสาํคัญกบัคานยิมทางวัตถุมากเกนิไป จนกอใหเกิดปญหานานปัการ (วรินทรา ปนงาม.  

2550: 1) โดยเฉพาะปญหาเด็กและเยาวชนในวัยเรียน เชนปญหาสุขภาพจิตเกิดความเครยีดและปรับตัว

ไมได การฆาตัวตาย ปญหาการลวงละเมดิสิทธิ การกลัน่แกลงรังแก ความรุนแรงและการทารุณกรรม

ในรูปแบบตางๆ ปญหายาเสพติด การไมประสบความสําเร็จในดานการเรียนและอาชีพ (เจริญ ภักดีวานิช. 

2546: คํานํา) การเกิดปญหาดังกลาวทําใหประเทศไทยตองปรับวิธีการ และกระบวนการบรหิารงาน 

เพื่อพัฒนาศักยภาพของประเทศ โดยอยางยิ่งพัฒนาดานการศึกษา ซึง่เปนพืน้รากฐานสาํคัญ ในการ

พัฒนาเยาวชนอนัเปนอนาคตของชาติ ซึง่เปนรากฐานของการพฒันาประเทศตองเร่ิมจากการพฒันา

คุณภาพของประชากรภายในประเทศเปนสําคัญ (สํานกังานคณะกรรมการการพัฒนา การเศรษฐกจิและ

สังคมแหงชาต.ิ 2545: ข) 

 การกําหนดทศิทางการพัฒนาในแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที ่10 

(พ.ศ. 2550-2554) จึงมุงใหคนเปนศนูยกลางของการพฒันา เพราะคนเปนปจจัยชีข้าดความสาํเร็จ

ของการพฒันาในทุกเรื่อง การพัฒนาเศรษฐกิจเปนเพยีงเครื่องมืออยางหนึ่งที่ชวยใหคนมีความสุข และมี

ชีวิตที่ดีข้ึน ยทุธศาสตรหลกัของการพัฒนาในแผนการพฒันาเศรษฐกจิและสังคมแหงชาติ ฉบับที ่10  

จึงเนนการพฒันาคนและการพัฒนาสิง่แวดลอมทางสงัคมใหมีความมั่นคง สรางเสริมความเขมแข็ง

ของชุมชนและครอบครัว เพือ่เปนการสนับสนุนการพฒันาศักยภาพและคุณภาพชีวิตของมนุษย 

(สํานักงานคณะกรรมการการพัฒนาเศรษฐกิจ และสงัคมแหงชาติ. 2549 ช-ฏ) 

 การพฒันาคนใหมีคุณภาพนัน้คนตองเปนผูมีคุณธรรมและจรยิธรรมสอดคลองกับแนวทางการ

เสริมสรางคุณธรรมของรัฐบาลที่ตางมุงพฒันาใหผูเรียนมีคุณธรรมนําความรู (กระทรวงศึกษาธิการ. 

2546:12) ดังที่ ศ.ดร.วิจิตร ศรีสะอาน รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ กลาวเปดประชุม

และปาฐกถาพิเศษ ในการประชุมระดมความคิดปญหาเยาวชนในสถานศึกษา ณ โรงแรม 

รามาการเดน ต้ังแตวนัที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2549 (สํานักงานเลขาธกิารสภาการศึกษา. 2550: 26-36)  

วารัฐบาลนี้ ถอืวา เร่ืองการเสริมสรางคุณธรรมในสังคมไทยเปนนโยบายทางดานสงัคม กระทรวงที่

เกี่ยวของตางพยายามบูรณาการและการทํางานรวมกัน ความเชื่อมโยงระหวางกระทรวงตองเกิดขึ้น  
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รวมถึงสถาบนัหลักในชุมชน เชน สถาบันครอบครัว สถาบันศาสนา สถาบันการศึกษา และองคกร

ชุมชน ที่จะตองชวยกันสรางเครือขาย  และทํางานดวยกันอยางใกลชดิ นโยบายสงัคมในสวนที่

เกี่ยวของกับการศึกษา เราจะตองเรงรัดการปฏิรูปการศึกษา โดยยึดหลักของคุณธรรมนาํความรู  

พรอมที่จะขยายโอกาสทางการศึกษาของประชาชนใหกวางขวางและทั่วถงึ  เสริมสรางความตระหนกั

ในคุณคา ของคุณธรรม จริยธรรม  และใหถือเปนภารกจิที่สําคัญของสถานศกึษาทุกระดับ ต้ังแต

การศึกษาระดับข้ันพืน้ฐานทีจ่ะตองสรางวฒันธรรมสถานศึกษาที่เนนคุณธรรม ประกอบดวย  

 8  คุณธรรม คือ ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย มีวินยั สุภาพ  สะอาด  สามัคคี และมีน้าํใจ  แตสําหรับดานความ

มั่นคงของประเทศนัน้จะเนนโครงการคุณธรรมนําไทย  โดยมจีุดเนนคุณธรรม จริยธรรมใน 3 เร่ืองคือ ซื่อสัตย 

กตัญูและมวีินยั (วิจิตร  ศรีสะอาน. 2550: 27) 

  กระทรวงศึกษาธิการตระหนกัถึงปญหาที่สงเสริมกระทบตอพฤติกรรมและคานิยมของ

เด็กและเยาวชนดังกลาว จึงไดพยายามขอใหหนวยงานทีเ่กี่ยวของตางๆ ดําเนนิการไปตามอํานาจ

หนาที่ของตนรวมมือกนัแกไข ปญหาดานคุณธรรม จริยธรรม อยางจรงิจังและตอเนือ่ง โดยเฉพาะ 

 “ครู” ตองเปนผูนําการเปลี่ยนแปลง (Change agent) ทีส่ามารถขับเคลื่อนองคการไดรวดเร็วที่สุด

เนื่องจากเปนบุคคลที่มีโอกาสและเวลามากที่สุดในการเสริมสรางคุณลักษณะที่ดีใหกับผูเรียน  

และโรงเรียนเปนศนูยกลางสําคัญของการรวมพลงัจากบคุคลทีเ่กีย่วของโดยเฉพาะครอบครัวที่สามารถ

ผลักดนัแนวคิดใหมๆใหเกิดผลเปนองคประกอบสําคัญดานคุณธรรมจริยธรรมดวย 

 ตามพระราชบญัญัติการศึกษาแหงชาต ิพ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเตมิ (ฉบับที ่2)  

พ.ศ. 2545 ซึ่งเปนกฎหมายการศึกษาที่มคีวามสาํคัญ ไดบัญญัติข้ึน โดยมีจุดมุงหมายและหลักการ 

เพื่อเปนแนวทางในการจัดการศึกษา ดังความที่วา การจัดการศึกษาตองเปนไปเพือ่พัฒนาคนไทยให

เปนมนุษยที่สมบูรณ ทัง้รางกาย จิตใจ สติปญญา ความรู และคุณธรรม มีจริยธรรม และวัฒนธรรมใน

การดํารงชวีิต สามารถอยูกบัผูอ่ืนไดอยางมีความสุข (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ. 

2545: 5) กระทรวงศกึษาธิการ ประกาศนโยบายเรงดวนเรื่องเรงรัดการปฏิรูปการศึกษา โดยยึดหลกั

คุณธรรมนําความรู เพื่อสรางความตระหนกั สํานึกในคณุคาของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง ความ

สมานฉนัท สันติวิธ ีวถิีประชาธิปไตย เพือ่พัฒนาคนโดยใชคุณธรรมพื้นฐานของกระบวนการเรียนรู

เชื่อมโยง ความรวมมือของสถาบนัครอบครัว  ชุมชน สถาบันศาสนา  และสถาบนัการศึกษา โดยมี

จุดเนนเพื่อพฒันาเยาวชนใหเปนคนดี มีความรู และอยูดีมีสุข เพื่อใหการขับเคลื่อนดังกลาวมีความ

ชัดเจน เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และสามารถนําไปสูการปฏิบัติไดอยางเปนรูปธรรม 8 คุณธรรมที่ควร

เรงปลูกฝง 
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 การจัดการศึกษาของไทยนัน้ เอกชนไดเขามามีบทบาทสําคัญยิ่งในการใหบริการทางการศึกษา

เพื่อแบงเบาภาระของรัฐโดยตลอด เนื่องจากบทบัญญัติทางกฎหมายไดเอื้อตอการใหภาคเอกชนมา

ลงทนุทางการศึกษา ซึ่งจะเห็นไดจากรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พทุธศักราช 2540  มาตรา 81 

ไดกําหนดใหรัฐจัดการศึกษาอบรมและสนับสนนุเอกชนจัดการศึกษาอบรมใหเกิดความรูคูคุณธรรม 

จัดใหมีกฎหมายเกีย่วกับการศึกษาแหงชาติปรับปรุงการศึกษาใหสอดคลองกับความเปลี่ยนแปลงทาง

เศรษฐกิจและสังคม รวมทัง้เปนกระบวนทีส่รางองคความรู สามารถสรางสังคมแหงการเรียนรู และ

สามารถพัฒนาประเทศอยางยั่งยืน บุคคลยอมมีสิทธิเสมอกันในการรบัการศึกษาอยางทัว่ถึงและจัด

การศึกษาที่มคุีณภาพจะตองใหความรูควบคูไปกับการสอนคุณธรรมจะขาดองคประกอบอยางใดอยาง

หนึง่ไปไมได ทั้งนี้คนมีความรูความสามารถและมีทักษะในการทํางานแตขาดคุณธรรม จริยธรรม ก็จะ

นําความรูไปใชในทางที่ผิดเกิดปญหาสงัคมและประเทศชาติ การจัดการเรียนการสอนจะตองจัดใหมี

การสอดแทรกกิจกรรมการเรยีนเพื่อกาวไปสูความเปนมนษุยของสังคมมากกวากาวสูวชิาการดานหนงัสือ

แตเพียงอยางเดียวและสนองนโยบายพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พทุธศักราช 2542 ที่มุงเนน

ดานคุณลักษณะใหผูเรียนเปนคนดี คนเกงและมีความสขุ (แผนพัฒนาโรงเรียนวาสุเทว.ี 2549: 16) 

 โรงเรียนวาสเุทวีสังกัดสํานกับริหารงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน สํานักงาน

เขตพื้นที่การศกึษาเขต 1  ซึง่จัดใหมีการเรยีนการสอน ตามนโยบายของพระราชบัญญัติการศึกษา

แหงชาติพุทธศักราช 2542 และที่แกไขเพิม่เติม (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2545  มีกระบวนการและวิธีการเรยีนรู

ที่หลากหลายโดยใหผูสอนคํานงึถงึพัฒนาการเรียนในทกุๆ ดานอยางตอเนื่อง ใหผูเรียนเรียนรู และ

สรางองคความรูดวยตนเองเนนการเรียนรูคูคุณธรรม สอดแทรกกระบวนการในการเรียนรูทกุกลุมสาระ

การเรียนรู ในลักษณะองครวมโดยยึดผูเรียนเปนสําคัญ ใชการสอนบรูณาการแบบตางๆ ทางโรงเรียน

จัดการเรียนการสอนโดยเนนแนวคิดที่สําคัญๆ ที่ผูนาํไปใชในชีวิตประจําวันได จัดกิจกรรม ที่มี

ความหมายและประเมินผลตามสภาพจริง จัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการระหวางหนวย 

การเรียน ระหวางวิชาพรอมทั้งบูรณาการคุณธรรมจริยธรรม ส่ือและเทคโนโลยีตางๆ เนนการปฏบัิติ 

พัฒนาความคดิ กลาตัดสินใจ ใสใจและเคารพในความคดิของผูอ่ืน รูจกัมองปญหาของสังคมและ 

มีสวนรวมในการสรางสรรค ไดกําหนดอันพึงประสงคของนกัเรียน มีกิริยา วาจา และมารยาทงดงาม

ตามกาลเทศะ เหน็คุณคาของตนเองและผูอ่ืน อดทน อดกล้ัน ขยัน ประหยัด อดออม  ใฝเรียน ใฝรู  

มีสุขภาพและจิตใจดี หลีกเลี่ยงสารเสพตดิ และมีความภูมิใจความเปนไทย รวมอนรัุกษธรรมชาตแิละ

ส่ิงแวดลอม โดยไดกําหนดวิสัยทัศน พนัธกิจ และเปาหมาย โดยยึดมั่นอุดมการณและเจตนารมณการ 

จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคนสูความเปนมนุษยที่สมบูรณ รูจักแสวงหาความจริง ความดี และความงาม  

รวมทัง้พัฒนาประชากรใหมคุีณภาพเพื่อรวมในการพฒันาชาติและสังคมไทย 
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 ฉะนั้น ในการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณธรรม  8 ประการ ใหบรรลุเปาหมายผูบริหาร  และครูผูสอน 

จึงมีบทบาทสาํคัญเปนอยางยิ่ง ทีจ่ะชวยพัฒนาคุณธรรม  8 ประการ ใหกับนักเรยีนโดยดําเนนิการจัด

กิจกรรมดังกลาว ยังขาดคูมือที่ใชเปนแนวทางในการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการใน

โรงเรียนที่ชัดเจน ซึง่สอดคลองกับ โครงการศาสนาสมัพนัธ คือศาสนาพทุธ ศาสนาคริสต ศาสนาอิสลาม  

ที่ผานมาไดประสบปญหาทางดานแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูของครูผูสอนแตละศาสนาที่ตนเอง

รับผิดชอบ ผูศึกษาไดจากการสังเกต และสมัภาษณ ครูผูสอนใชวิธกีารโดยกําหนดการสอนรายสัปดาห 

ผูศึกษาเกิดความตระหนักจงึไดจัดทําคูมือจัดกิจกรรมพฒันาคุณธรรม 8 ประการของโรงเรียนวาสุเทว ี 

เพื่อใหผูบริหารและครนูําไปใชเปนแนวทางในการจัดกจิกรรมการเรียนรู นักเรียนชวงชัน้ที่ 2 (ป. 4 - ป. 6) 

 

     วัตถุประสงค  
 1.  เพื่อจัดทาํคูมือจัดกิจกรรมพัฒนาคุณธรรม 8 ประการของโรงเรียนวาสุเทว ี

  2.  เพื่อประเมนิคูมือจัดกิจกรรมพัฒนาคุณธรรม 8 ประการของโรงเรยีนวาสุเทว ี

 

     ขอบเขตในการจัดทําคูมือ 
 การจัดทําคูมือการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณธรรม 8 ประการของโรงเรียนวาสุเทวี

ประกอบดวย  
1.  ขอบเขตประชากร 
แหลงขอมูลประชากรที่ใชการศึกษาครั้งนีเ้ปนครูผูสอนและผูบริหารโรงเรียนวาสเุทว ี

 แขวงบางโคล เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร จาํนวน  25 คน ประกอบดวย ครูผูสอน จาํนวน  

10 คน ผูบริหาร 10 คน และผูเชี่ยวชาญ 5 คน 
   2. ขอบเขตเนื้อหา 
   คูมือจัดกิจกรรมพัฒนาคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ ในวิชาจริยศึกษา คือการจัด

กิจกรรมการเรยีนรู ประกอบดวย สาระสําคัญ เนื้อหา กจิกรรม ผลการเรียนรูที่คาดหวงั ส่ือการเรียน

การสอนใบความรู การวัดและประเมินผล โดยจัดกิจกรรมการเรียนรูเพือ่พัฒนาคุณธรรม  8 ประการ

จากการศึกษาเอกสารตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธกิาร ประกอบดวย 

1. ความขยนั 

2. ความประหยดั 

3. ความซื่อสัตย 
4. ความมวีินยั 

5. ความสุภาพ 
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6. ความสะอาด 

7. ความสามัคคี 
8. ความมนี้ําใจ 

 

ความสําคัญของการจัดทําคูมือ 
           การจัดทําคูมือกิจกรรมพัฒนาคณุธรรม 8 ประการของโรงเรยีนวาสุเทว ีมคีวามสาํคัญคือ  

 1. ครูผูสอนสามารถใชคูมือการจัดกิจกรรมพฒันาคุณธรรม  8 ประการเปนแนวทางในการ

จัดกิจกรรมพฒันาคุณธรรม  8 ประการของโรงเรียน 

 2.  ใชเปนแนวทางในจัดกจิกรรมพัฒนาคุณธรรม 8 ประการ พัฒนาคณุลักษณะของนกัเรียน 

8 ดาน คือ ความขยนั ความประหยดั ความซื่อสัตย ความมีวนิยั ความสภุาพ ความสะอาด ความสามัคคี  

และความมนี้าํใจ 

 3. ใหผูบริหารสถานศึกษาใชเปนแนวทางควบคุม กํากับ ติดตามและนเิทศ ในการจัดกจิกรรม

พัฒนาคุณธรรม 8 ประการของโรงเรียน 

 
 นิยามศัพทเฉพาะ 
 จัดทําคูมือจัดกิจกรรมพัฒนาคุณธรรม  8 ประการของโรงเรียนวาสเุทวี เพื่อใหเขาใจความหมาย

ของคําที่ใชในการวิจยัใหตรงกนั การผูศึกษาจึงนิยามความหมายของคําศัพทเฉพาะไว ดังนี ้

 1.  คูมือ หมายถงึ เอกสารทีใ่หความรู แนวทางการจัดกิจกรรมพฒันาคณุธรรม 8 ประการ  

ของโรงเรียนวาสุเทวี ใหครูไดเขาใจ และสามารถนํากิจกรรมตางๆ มาใชในการจัดการเรียนการสอน 
ให บรรลุผลสําเร็จตามเปาหมาย ประกอบดวยวัตถุประสงคทีก่ําหนดไวถูกตองและเหมาะสม  
 2.  การจัดกิจกรรม หมายถงึ แนวทางการจัดรูปแบบ วิธกีาร กระบวนการ จัดการเรียน 
การสอนที่เนนใหนักเรียนไดมีความรู ความเขาใจ เกิดความตระหนกั และมีแนวทางปฏิบัติ ที่จะทาํ 

ใหเกิดการรับรูขอดี และขอเสียการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อพฒันาคุณธรรม  
8 ประการของโรงเรียนวาสเุทว ี 
 3.  จัดกิจกรรมพัฒนาคุณธรรม  8 ประการของโรงเรียน หมายถงึ นักเรยีนที่โรงเรียนจดัขึ้น 
เพื่อมุงพัฒนาคุณธรรม 8 ประการใหเกิดขึ้นในตัวนักเรียน โดยปลูกฝงใหนักเรียนมีพฤติกรรมวิถีชวีติ

คุณธรรม  8 ประการ คือ ดานความขยัน ดานความประหยัด ดานความซื่อสัตย  ดานความมีวนิัย   
ดานความสุภาพ  ดานความสะอาด ดานความสามัคคี  ดานความมีน้าํใจ 
 3.1  ดานความขยัน  หมายถึง แนวทางการจัดการเรียนการสอนเพื่อเนนให ความตัง้ใจ
เพียรพยายามทําหนาทีก่ารงานอยางตอเนือ่ง สม่าํเสมอ อดทน  ไมทอถอยเมื่อพบอปุสรรค ความขยัน
ตองปฏิบัติควบคูกับการใชสติปญญาแกปญหา จนเกิดผลงานสําเร็จตามความมุงหมาย 
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               3.2  ดานความประหยัด  หมายถงึ แนวทางการจัดการเรียนการสอนเพื่อเนนให การรูจัก
วางแผนการใชจายเงินใหเกดิประโยชนคุมคาที่สุดเหมาะกับรายรับ  มกีารยับยัง้ความตองการของตน
อันมีผลทาํใหใชเงินอยูในขอบเขตที่เหมาะสม การรูจักเกบ็ออมถนอมใชทรัพยสิน ส่ิงของแตพอควร 
พอประมาณ ใหเกิดประโยชนคุมคา ไมฟุมเฟอย ฟุงเฟอ การรูจักวางแผนเวลาของตนเองและใชใหเกิด
ประโยชนคุมคาที่สุดไดแก ศึกษาเลาเรียน ทําแบบฝกหัด หาความรูเพิม่เติม ใชเวลาในการทํางาน
อดิเรก ชวยเหลืองานบาน ชมุชนและสงัคม 
              3.3  ดานความซื่อสัตย  หมายถงึ แนวทางการจัดการเรยีนการสอนเพือ่เนนใหการ
ประพฤติปฏิบัติอยางเหมาะสม และตรงตอความเปนจริงปฏิบัติอยางตรงไปตรงมา ทั้งกาย วาจาใจ 
ทั้งตอตนเอง และผูอ่ืน ผูที่ยดึถือความซื่อสัตยสุจริตเปนหลักในการดํารงชีวิต จะไดรับการยกยอง 
ความเชื่อถือไววางใจ และอยูในสังคมอยางสงบสุข 
                3.4  ดานความมีวนิัย  หมายถึง แนวทางการจัดการเรียนการสอนเพื่อเนนให การประพฤติ
ปฏิบัติใหอยูในระเบียบแบบแผนและขอบังคับ สามารถควบคุมตนเองใหเปนไปตามความตองการ 
และระเบียบกฎเกณฑของสังคมโดยเคารพสิทธิของผูอ่ืน ปฏิบัติตามกฎและระเบียบของสังคม ควบคุม
พฤติกรรมของตนเอง รูวาสิ่งดีควรทําและสิ่งใดไมดีควรหลีกเลี่ยง สามารถคิด ตัดสินใจ และเลือกกระทําใน
ส่ิงที่ตนเห็นวาเหมาะสม ไมขัดตอกฎระเบียบของสังคม และไมขัดตอสิทธิของผูอ่ืน  
                3.5  ดานความสุภาพ หมายถึง แนวทางการจัดการเรียนการสอนเพื่อเนนใหเรียบรอย  
ออนโยน ละมุนละมอม มีกิริยามารยาททีดี่งาม มีสัมมาคารวะ          
                3.6  ดานความสะอาด หมายถึง แนวทางการจัดการเรียนการสอนเพื่อเนนให ปราศจาก
ความมวัหมองทัง้กายใจและสภาพแวดลอม ความผองใสเปนที่เจริญตา ทาํใหเกิดความสบายใจ 
แกผูพบเห็น 

   3.7  ดานความสามัคคี หมายถงึ แนวทางการจัดการเรยีนการสอน เพื่อเนนใหการแสดง
ถึงความพรอมเพรียงกนั ปรองดองกัน เปนคุณธรรมที่บุคคลในกลุมแสดงออกโดยรวมกาํลังเปนอนัหนึ่ง
อันเดียวกันในการทาํงานหรอืการประกอบภารกิจอยางใดอยางหนึง่ใหสําเร็จตามจุดประสงคของกลุม
ซึ่งพฤติกรรมสําคัญที่แสดงประกอบดวย พฤตกิรรมที่แสดงถึงความรักใครกลมเกลียว ไมเอาเปรียบกัน 
ไมยุยงใหเกิดความแตกแยก ไมกอการทะเลาะวิวาท และรวมมือกนัทํางานเพื่อประโยชนของหมูคณะ 
              3.8  ดานความมีน้าํใจ หมายถึง แนวทางการจัดการเรียนการสอนเพื่อเนนใหความจริงใจ
ที่ไมเหน็แกเพยีงตัวเองหรือเร่ืองของตัวเองแตเห็นอกเหน็ใจเห็นคุณคาในเพื่อนมนุษย มีความเอื้ออาทร
เอาใจใสในความสนใจในความตองการความจําเปน ความทกุขสุขของผูอ่ืน และพรอมที่จะใหความ
ชวยเหลือเกื้อกลูกันและกัน 

 4.  ผูสอน หมายถงึครูและครูผูรับผิดชอบกิจกรรมพัฒนาคุณธรรม  8 ประการ  

ของโรงเรียนวาสุเทว ี
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 5.  ผูบริหาร หมายถงึผูบริหารในโรงเรียนวาสุเทวี ประกอบดวยผูชวยทกุฝาย 

 6.  โรงเรียนวาสุเทว ีหมายถงึโรงเรียนเอกชนคาทอลิกคณะอุรสุลินแหงประเทศไทย ต้ังอยู 200 

แขวงบางโคล เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 

 7.  นักเรียน หมายถงึผูที่กําลังเรียนอยูในโรงเรียนวาสุเทวี แขวงบางโคล เขตบางคอแหลม 

กรุงเทพมหานคร ชวงชัน้ที ่2  ชั้น ป.4-6 



บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 
 การจัดทําคูมือจัดกิจกรรมพัฒนาคุณธรรม 8 ประการของโรงเรียนวาสุเทวี  ไดรวบรวมเอกสาร
งานวิจัยที่เกี่ยวของการปฏิบัติหนาที่ของครูเกี่ยวกับบทบาทในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อ
ประโยชนในการจัดทําคูมือใหบรรลุวัตถุประสงค โดยนําหัวขอตอไปนี้ 
            1. โรงเรียนวาสุเทวี  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 
                1.1 ขอมูลทั่วไปของโรงเรียน 
                1.2 การจัดการเรียนการสอนเนนดานการพัฒนาคุณธรรม 
 2. แนวคิดการวิจัยศึกษาเพื่อปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรม 
      2.1 ความหมายของคุณธรรม 
  2.2 ความสําคัญของคุณธรรม 
  2.3 ทฤษฎีการพัฒนาคุณธรรม 
           3.  เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับคุณธรรม 8 ประการ 
  3.1 การจัดกิจกรรมพัฒนาคุณธรรม  
   3.1.1 ความขยัน 
                        3.1.2 ความประหยัด 
                        3.1.3 ความชื่อสัตย 
   3.1.4 ความมีวินัย 
                        3.1.5 ความสุภาพ 
        3.1.6 ความสะอาด 
                        3.1.7 ความสามัคคี 
   3.1.8 ความมีน้ําใจ 
 4. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
               4.1 เปาหมายการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
                  4.2 หลักการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
             5. เอกสารและงานวิจัยเกี่ยวของกับการจัดทําคูมือจัดกิจกรรมพัฒนาคุณธรรม 8 ประการ 
  5.1 ความหมายของคูมือ 
  5.2 ประเภทของคูมือ 
  5.3 องคประกอบของคูมือ 
                    5.4  ตัวอยางคูมือ 
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 6. งานวิจัยทีเ่กี่ยวของ 
                    6.1 งานวิจัยในประเทศ 
                    6.2 งานวิจัยตางประเทศ 
 

1. โรงเรียนวาสุเทวี จังหวัดกรุงเทพมหานคร 
       1.1 ขอมูลทั่วไปของโรงเรียน                 
  โรงเรียนวาสุเทวี เดิมชื่อโรงเรียนพระแมฟาติมา ต้ังขึ้นเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2496  
มีนายมงคล วังตาล เปนเจาของ ป พ.ศ. 2498 ซิสเตอรบุญประจักษ ทรรทรานนท เจาคณะภาคอรุสุลิน 
แหงประเทศไทยไดซื้อโรงเรียนนี้จากคณะสงฆมิสซังตางประเทศปารีส  และเปลี่ยนชื่อเปนวาสุเทวี   
แปลจากภาษาลาติน REGINA MUNDI หมายถึงพระแมแหงสากลโลก ความหมายตรงตามชื่อเดิมคือ 
 “วาส”ุ ซึ่งแปลวาพื้นดิน “เทวี” แปลวาราชินี หมายถึง ราชินีแหงพื้นพิภพหรือราชินีของโลก 
  ป 2498 มนีกัเรยีนไป-กลับและประจาํมาสมัครทุกวนั แตสถานที่อํานวยใหรับนกัเรยีนประจํา
ไดเพียง 17 คนเทานั้น นักเรียนไป-กลับมี 10 หอง ต้ังแตชั้นเตรียมประถมจนถึงชัน้ ม.2 ตนป 2501  
มีการปรับปรุงอาคารและมีนักเรียนเพิ่มข้ึนทีละชั้นจนถึงชั้นมัธยมปที่ 6 
  พ.ศ. 2509 เปดชั้น ม.ศ. 4 - 5 แผนกทั่วไป ป 2511 เปลี่ยนเปนแผนกศลิปะ ป 2516 ได
เร่ิมมีศูนยแมบานและศนูยเด็กกอนวัยเรียนชื่อศูนยกลางเทว ีซึ่งเปนการชวยเหลือแมบานในดานอาชีพ
และชวยเลีย้งเด็กเมื่อแมบานตองมาทาํงาน      
  ป พ.ศ. 2519 ไดเลิกนักเรียนประจําและอนุบาล ป 2532 ไดรวมมือกับคณะกรรมการบริหาร
ของโรงเรยีนตั้งชมรมผูปกครองและครูดวยความรวมมือของศษิยเกา ซึ่งเหน็ความสาํคญัของการพัฒนา
การศึกษาในทกุๆ ดาน ไดสงเสริมดานคุณธรรมควบคูไปกบัดานวชิาการ เสริมอุปกรณการเรยีนการสอน 
เทคโนโลยีตางๆ พัฒนาบุคลากรในรูปแบบตางๆ เพื่อใหคลองตัวและเสริมคุณภาพในการอน สงเสริม
กิจกรรมตางๆ เพื่อใหนกัเรียนกาวหนาในความคิดริเร่ิมสรางสรรค การเปนผูนาํและการรูจักทาํงาน
รวมกับกลุม ปรับปรุงอาคารสถานที่ใหอยูในสภาพที่ดี 
  วันที่ 20 กรกฎาคม  พ.ศ. 2541  ดวยหนงัสืออนุญาตของสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษา
เอกชนที่ กส 9/2541 นางสาวบุญประจักษ ทรรทรานนท  ไดโอนโรงเรียนวาสุเทวีใหแกมูลนิธิ 
คณะอุรสุลินเพื่อการศึกษาแหงประเทศไทย โดยมีนางสาวสมจิตร ครองบุญศรี ตําแหนงประธาน 
มูลนิธิฯ เปนผูลงนามในฐานะผูรับใบอนุญาต วันที ่2 กนัยายน พ.ศ. 2545  เปลี่ยนประธานมูลนธิิเปน
นางสาวรวงกาญจนา ชินะผา และเปนผูรับใบอนุญาต แตงตั้งใหนางสาวจินตนา ฉัตรสุภางค 
เปนผูลงนามแทนผูรับใบอนญุาต เปดสอนตั้งแตชั้นอนบุาล 1 ถึงชัน้มัธยมศึกษาปที่ 3 จํานวนนกัเรียน
ต้ังแตแรกเปดดําเนนิการจนถึงปจจุบันม ี9,119 คน ดําเนินงานโดยซิสเตอรคณะอุรสุลิน ใหการอบรม
แกกุลสตรีใหดําเนนิชีวิตเหมาะสมกับยุคสมัยมาบัดนี้  
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  พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ไดกําหนดหลักการบริหารและการจัดการศึกษา
ของโรงเรียนเอกชน ใหมีฐานะเปนนิติบุคคลและมีคณะกรรมการบริหารโรงเรียนเพือ่ทําหนาทีบ่ริหาร
และจัดการศึกษาโรงเรยีนเอกชน ใหมีความเปนอิสระโดยมกีารกาํกับ ติดตาม การประเมนิคุณภาพ 
และมาตรฐานการศึกษาเชนเดียวกับการศึกษาของรัฐ กระทรวงศึกษาธิการจึงไดปรับปรุงพระราชบัญญัติ
โรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2525 ข้ึน ใหเหมาะสมและสอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  
พ.ศ. 2542 และไดตราพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550 ข้ึน ซึ่งพระราชบัญญัตินี้ไดประกาศ
ในราชกิจจานเุบกษา เลมที่ 125 เมื่อวันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2551 
  โรงเรียนวาสุเทวีจึงไดจัดทําตราสารจัดตั้งโรงเรียนวาสุเทวีข้ึน ใหสอดคลองกับขอกําหนด 
ตางๆ ในพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550 โดยยึดมั่นในอุดมการณและเจตนารมณการจดั
การศึกษาเพื่อพัฒนาคนสูความเปนมนุษยที่สมบูรณ รูจักแสวงหาความจริง ความดี และความงาม 
รวมทัง้พัฒนาประชากรใหมคุีณภาพเพื่อรวมในการพฒันาชาติและสังคมไทย 
 2.2 การจัดการเรียนการสอน 
  ในการจัดการเรียนรูของโรงเรียนวาสุเทวี มกีระบวนการและวิธีการเรียนรูทีห่ลากหลาย    
โดยใหผูสอนคํานงึถงึพัฒนาการของผูเรียนในทุกๆ ดานอยางตอเนื่อง ใหผูเรียนไดเรียนรู และสรางองค
ความรูดวยตนเอง เนนการเรียนรูคูคุณธรรม สอดแทรกกระบวนการในการเรียนรูทุกกลุมสาระ 
การเรียนรู ในลักษณะองครวมโดยยึดผูเรียนเปนสําคัญ ใชการสอนบรูณาการแบบตางๆ ทางโรงเรียน
จัดการเรียนการสอนหลากลักษณะดังนี ้
  (1) จัดการเรียนรู โดยเนนแนวคิดที่สําคัญๆ ที่ผูเรียนนําไปใชในชีวิตประจําวนัได จัด
กิจกรรมที่มีความหมายและประเมินผลตามสภาพจริง 
  (2) จัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ โดยบูรณาการระหวางหนวยการเรียน ระหวาง
วิชาพรอมทัง้ บูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ส่ือและเทคโนโลยีตางๆ 
  (3) จัดการเรียนรูที่เนนการปฏิบัติ พัฒนาความคิด กลาตดัสินใจ ใสใจและเคารพใน
ความคิดของผูอ่ืน รูจักมองปญหาสงัคมและมีสวนรวมในการสรางสรรค 
  อนุบาล 1 – 3 เปนการจัดในลักษณะการอบรมเลี้ยงดูและใหการศึกษา เด็กจะไดรับการ
พัฒนาทั้งดานรางกาย อารมณ จิตใจ สังคมและสติปญญาตามวยัและความสามารถของแตละบุคคล 
  ชวงชัน้ที ่1 (ประถม 1 – 3) เนนใหผูเรียนไดฝกทักษะพืน้ฐาน รูจักใชทกัษะกระบวนการ  
และรวบรวมขอมูลตางๆ เพือ่นําไปสูผลการเรียนที่คาดหวังของแตละสาระการเรียนรู 
  ชวงชัน้ที ่2 (ประถม 4 – 6) เนนใหผูเรียนมทีักษะตามวัย พัฒนาความคดิ เปรียบเทยีบ 
รวมทัง้กระบวนการเรียนรูอยางตอเนื่องจากชวงชัน้ที ่1 
  ชวงชั้นที ่3 (มัธยม 1 – 3) เนนผูเรียนขยายประสบการณตอเนื่องจากชวงชัน้ที่ 2 เพื่อสํารวจ
ความถนัดและความสนใจเฉพาะตน สงเสริมใหเปนนักคิดอยางมวีิจารณญาณ สามารถแสดงความคิด
เปนในหลายประเด็นหลายมมุมอง มีทกัษะในการดําเนนิชีวิตที่ดี และมีน้ําใจชวยเหลือรับใชสังคม 
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 โรงเรียนวาสุเทวี ไดกําหนดลักษณะอันพึงประสงคของนักเรียนดังนี้ มีกิริยา วาจา และมารยาท
งดงามตามกาลเทศะ เห็นคุณคาของตนเองและผูอ่ืน อดทน อดกลั้น ขยัน ประหยัด อดออม ใฝเรียน 
ใฝรู มีสุขภาพและจิตที่ดี หลีกเลี่ยงสารเสพติด และมีความภูมิใจในความเปนไทย รวมอนุรักษ
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยไดกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ และเปาหมายไวดังนี้ (แผนพัฒนาโรงเรียน. 
2549: 16) 

 วิสัยทัศน 
 โรงเรียนวาสุเทวีเปนสังคมแหงการเรียนรู มุงมั่นสูการบริหารงานที่ทันสมัยอยางมีประสิทธิภาพ 

พัฒนาบุคลากรสูมืออาชีพ เสริมสรางศักยภาพของผูเรียนใหถึงพรอมซึ่งความดี รับใชชวยเหลือและ
ดํารงชีวิตในสังคมอยางมีความสุข 

 ปรัชญาของโรงเรียน 
               อบรมเสริมคนใหครบ                              ประสบธรรมอันสูงสง 
            ปญญาแตกฉานมั่นคง                                เสริมสงเปนคนจนสมบูรณ 
 ศักด์ิศรีของความเปนมนุษย 
 การศึกษาอุรสุลินสะทอนคุณคา อันสูงสง ดวยการใหความสําคัญ เคารพในศักดิ์ศรี รักและ

เอาใสนักเรียนแตละคน สอนใหนักเรียน เห็นคุณคาของตนเอง และเคารพในบุคคลอื่นๆ ทุกคน 
ศักด์ิศรีของสตรี 
นักเรียนของอุรสุลินในประเทศไทยถวนเปนสตรี มีศักดิ์ศรีของความเปนผูหญิง เปนสิ่งที่พึง

ปลูกฝงใหนักเรียนมีความภาคภูมิใจ มีความเคารพในเกียรติศักดิ์ศรีของตนเอง และของบรรดาผูเปน
สตรีในโลก 

กุลสตรีไทย 
ในโรงเรียนอุรสุลิน ตองมีความเปนกุลสตรีไทยที่เพียบพรอมดวยความออนนอม ถอมตน

นุมนวลในกิริยาและวาจา นับเปนคุณสมบัติอันประเสริฐที่พึงฝกอบรมดวยความภูมิใจ 
    คุณธรรมที่ปลูกฝง 
             การเปนผูมีระเบียบวินัยในตนเอง เรียบรอย ซื่อสัตยสุจริต ตรงตอเวลา อดทน คุณธรรมเหลานี้
นําไปสูความไมเห็นแกตัว อันจะทําใหสามารถรับใชผูอ่ืนได 
           ความเปนเลิศทางวิชาการ 

 การศึกษาอุรสุลิน เปนการใหความรูคูคุณธรรม สงเสริมความเจริญงอกงามทางสติปญญา
ของนักเรียน และสงเสริมการเรียนรู โดยมีความเปนเลิศทางวิชาการเปนเปาหมายในการศึกษา 
           ความรูคูคุณธรรม 
           ความรูที่นักเรียนในโรงเรียนอุรสุลิน จะตองควบคูไปกับคุณธรรมเสมอ การสงเสริมใหนักเรียน
ใฝรู และมีความรูอยางถูกตอง ยอมเปนภารกิจที่บรรดาผูใหการอบรมในโรงเรียนอุรสุลินพึงตระหนักใน
ความสําคัญ 
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 โรงเรียนวาสุเทวี จากหลักการปรัชญา และเปาหมายในการจัดการศึกษาอุรสุลินดังกลาว
ขางตนนั้นจะเห็นไดวา แนวทางการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชนในเครือคาทอลิก คณะอุรสุลิน  
มุงพฒันาเสริมสรางความเปนคนที่สมบูรณ โดยนําเอาหลกัการและปรัชญาการศึกษาของคณะอุรสุลิน 
มาผสมผสานกลับหลักการและจุดมุงหมายของกระทรวงศึกษาธกิาร ตามแนวปฏิรูปการศึกษาของชาติ
โดยตระหนกัในศักยภาพดานการเรียนรูของทุกคน เปนการจัดการเรียนการสอนทีมุ่งฝกอบรมใหผูเรียน
มีทักษะในการดําเนินชีวิตประจําวนั เนนการพัฒนาความสัมพนัธของแตละบุคคลกับส่ิงศักดิ์สิทธิท์ี่
บุคคลนั้นๆ นบัถือ ความสัมพันธธรรมชาต ิ ความสัมพันธกับตนเอง ครอบครัว และผูอ่ืน โดยเฉพาะ 
ผูที่ยากไรขัดสนกวา ดวยการใหความชวยเหลือและรับใชสังคม 

  พันธกิจ 
 1. สงเสริมการใหบริการแกชุมชนอยางตอเนื่อง 
 2. พัฒนาระบบการบริหารสื่อและสงเสริมการใชแหลงการเรียนรูเพื่อเอื้อตอการเรียนรู 
 3. สงเสริมคุณธรรมและจริยธรรมอยางตอเนื่อง 
 4. นําระบบการประกันคุณภาพสูการบริหารงานโรงเรียนอยางตอเนื่อง 
 5. พัฒนาระบบและจัดสรรงบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ 
 6. สงเสริมใหบุคลากรทุกคนไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่อง 
 7. สนับสนุนใหบุคลากรมีผลงานเปนที่ยอมรับจากสังคมภายนอก 
 8. สงเสริมใหครูผูสอนผลิตสื่อนวัตกรรมและผลงานวิจัยในชั้นเรียน 
 9. สงเสริมใหผูเรียนเขารวมแขงขันกับหนวยงานภายนอก 
 10. สงเสริมใหผูเรียนมีระเบียบวินัย รูรักสามัคคี 
 11. สงเสริมใหผูเรียนทุกคนมีจิตสํานึกดานคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักศาสนาที่ตนนับถือ  
 12. สงเสริมใหบุคลากรและผูเรียนมีเจตนารมณรับใชชวยเหลือสังคม 
 13. สงเสริมและพัฒนาระบบงานแนะแนวอยางตอเนื่อง 

 เปาหมาย 
 1. ใหบริการดานอาคาร สถานที่ และความรูแกชุมชนอยางนอย 90% 
 2. ผลิตและใชส่ือนวตักรรมที่มีคุณภาพทุกกลุมสาระฯ 
 3. มีการจัดบรรยากาศภายในและนอกหองเรียนทุกกลุมสาระฯ 
 4. ผูเรียนทุกคนเขารวมกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน 
 5. บุคลากรทุกคนไดรับการฟนฟูจิตใจ 
 6. โรงเรียนมีระบบและกลไกควบคุมคุณภาพอยางตอเนื่องสามารถตรวจสอบได 
 7. มีระบบและกระบวนการบริหารงบประมาณที่รวดเร็วและโปรงใส 
 8. บุคลากรทุกคนไดรับการพัฒนาอยางนอย 80 ชั่วโมง 
 9. บุคลากรมีผลงานเปนที่ยอมรับจากสังคมภายนอกอยางนอย 80% 
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 10. บุคลากรผูสอนทุกคน มีผลงานอยางนอย 1 ผลงาน 
 11. ผูเรียนทุกชวงชั้นมีโอกาสเขารวมแขงขันกับหนวยงานภายนอก 
 12. ผูเรียนทุกคนมีระเบียบวินัย รูรักสามัคคี 
 13. ผูเรียนทุกคนมีจิตสํานึกดานคุณธรรม จริยธรรมตามหลักศาสนาที่ตนนับถือ 
 14. บุคลากรและผูเรียนทุกคนมีจิตตามรณรับใชชวยเหลือสังคม 
 15. ผูเรียนทุกคนประสบความสําเร็จในการเรียน ศึกษาตอ และประกอบอาชีพ 
 

2. แนวคิดการวิจัยศึกษาเพื่อปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรม 
 2.1 ความหมายของคุณธรรม 

  พระราชบัญญติัการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ไดกําหนดวาการจัดการศึกษาตองเปนไป 
เพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนมนษุยที่สมบูรณ ทั้งในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย โดยเนนความรูคู
คุณธรรมและบูรณาการคุณธรรมจริยธรรมและคานยิมใหเหมาะสมแตละระดับ แตในสังคมปจจบัุนมี
การแขงขันทางดานการศึกษาและการทาํงานสูงมาก ทาํใหนักศึกษามุงเรียนรูทางดานวชิาการอยาง
เดียวไมเห็นความสาํคัญดานคุณธรรมจริยธรรมเทาที่ควร ดังนั้นทุกคนหนัมาใหความสําคัญเกีย่วกับ
คุณธรรมและคานิยมดังนี ้
 2.2 ความสําคัญคุณธรรม   
  คุณธรรมมีความสําคัญตอบุคคล สังคม และชาติบานเมือง สังคมใดที่มีสมาชิกของสังคม
ที่ไรคุณธรรมสังคมนั้นจะมีความสับสนวุนวายอยากแกการพัฒนา มีความรูและนักวิชาการไดอธิบาย
เกี่ยวกับคุณธรรมไวดังนี้ 

  สาโรช  บัวศรี (2538: 12) ใหความหมายคุณธรรม คือ หลักความประพฤตทิี่อบรมกริยา
และปลูกฝงลักษณะนิสัย  ใหอยูในครรลองของคุณธรรม  คุณคาของจริยธรรมชี้ใหเหน็ความเจริญงอกงาม
ในการดํารงชวีิตอยางมีระเบียบแบบแผนตามวัฒนธรรมของบุคคลทีม่ีลักษณะทางจิตใจที่ดีงาม อยูใน
สภาพแวดลอมที่โนมนําใหบุคคลมุงกระทําความดีละเวนความชัว่ มแีนวทางความประพฤติอยูในเรื่อง
ของความดี ความถูกตอง ความควรในการปฏิบัติตนเพื่ออยูในสังคมไดอยางสงบเรยีบรอย และเปน
ประโยชนตอผูอ่ืน มีคุณธรรมและมโนธรรมที่จะสรางความสัมพันธอันดี  โดยมีสํานกึที่จะใชสิทธิและ
หนาที่ของตนตามคานยิมทีพ่ึงประสงค 
  พระมหาอดิศร  ถิรสีโล (2540: 55) ไดอธิบายเกี่ยวกับคุณธรรมวา เปนความดีสูงสุด
ปลูกฝงอยูในอุปนิสัยอนัดีงามอยูในจิตสํานึกอยูในความรูสึกรับผิดชอบชั่วดี อันเปนเครื่องเหนีย่วรั้ง 
ควบคุมพฤตกิรรมที่แสดงออกตามความปรารถนา 
  ดวงเดือน  พันธุมนาวนิ (2544: 115 -116) ไดกลาวคุณธรรม คือส่ิงทีบุ่คคลยอมรับวา
เปนสิ่งดงีามมปีระโยชนมากและมีโทษนอย คุณธรรมในแตละสังคม อาจจะแตกตางกัน เพราะการเห็น
ส่ิงใดสิ่งหนึง่วาเปนสิง่ที่ดีหรือไมดีนั้นขึ้นอยูกับ วัฒนธรรม  เศรษฐกิจ  และศาสนา 
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  จากแนวคิดและงานวจิัยเกีย่วกับคุณธรรมซึ่งนักวิชาการไดอธิบายแลวผูศึกษาคิดวา
คุณธรรมเปนความดีอันสงูสุด ที่ปลูกฝงอยูในอุปนิสัยดงีามของคนทั่วไปซึ่งอาจอยูในจิตสํานึก
ความรูสึกผิดชอบของบุคคลนั้น อันเปนเครื่องควบคุมประพฤติของบุคคลใหแสดงออกมาตามที ่
ตนปรารถนา 
  สมพร เทพสทิธา (2542: 1) ไดอธิบายเกีย่วกับคุณธรรมวาเปนกุศลธรรมเปนธรรมทีก่อใหเกิด
ประโยชนและความสุข เปนธรรมที่พงึเจรญิคือทําใหเกดิมีข้ึนตรงขามกับอกุศลธรรม ซึ่งเปนธรรมฝาย
ชั่วทาํใหเกิดความทุกข ความเดือดรอนทั้งแกตนเองและผูอ่ืนเปนธรรมที่ควรละและระวังอยาใหเกดิขึ้น 
  จินตนา บุญบงกร (2544: 13) กลาววาคุณธรรมเปนคุณสมบัติที่ดีหรือคุณสมบัติที่เปนธรรม
ของบุคคลอันอาจเกิดจากการสั่งสอนของบิดามารดา ครูอาจารย หรือเกิดจากขนบธรรมเนียมประเพณี
ที่ถายทอดกันมา 
  ดิวอี้ (ประภาศรี สีหอําไพ. 2543: 35-36; อางองิจาก Dewey. 1975) ใหความหมาย
คุณธรรมคือหลักความประพฤติทีม่ีการฝกอบรมใหเปนความประพฤติของพลเมืองดี โดยเนนที่
รายบุคคลเทากับที่ตระหนักถึงผลทางสังคมที่จะดาํรงรูปแบบของสังคมนั้น ดังนั้นหลักธรรมจึงไมมีใคร
คนใดคนหนึ่งผูกขาดการตัดสิน ไมใชเร่ืองเหนือธรรมชาตไิมสรางรูปแบบเฉพาะผูกขาดหรือวิถีชวีิต
เพียงอยางใดอยางหนึ่ง การแปลความหมายคุณธรรมในชีวิตสังคมซึง่เต็มไปดวยการเรงรุดหนาที ่ 
จะสรางลกัษณะนิสัยของบคุคลโดยเนนความสาํคัญในจิต ในการจัดจริยศึกษา 

       ทิศนา  แขมมณี (2546: 4) ไดใหความหมายไววา คุณธรรม หมายถงึ คุณลักษณะหรือ
สภาวะภายในจิตใจของมนษุยที่เปนไปในทางทีถู่กตอง ดีงาม ซึ่งเปนภาวะนามธรรมอยูในจิตใจ 

        สุวิทย  มูลคํา และอรทัย  มลูคํา (2546: 182) ใหความหมายวา คุณธรรม (Morality) 
หมายถงึ สภาพคุณงามความดี คนที่มีคุณธรรม หมายถงึ คนที่มีจริยธรรมอยูในระดับสูง ซึง่คนที่มี
คุณธรรมนั้นนอกจากจะไมกอใหเกิดความเดือดรอนแกผูอ่ืนแลวยงัมีจติใจเอื้ออาทรตอผูอ่ืนดวย 
 พจนานกุรมฉบับราชบัณฑติยสถาน (2547) ใหความหมายไววา “คุณธรรม”หมายถึง 
สภาพคุณงามความดี เอกสารอางองิ 
 พระเมธธีรรมาภร (2546) ไดอธิบายความหมายคุณธรรมหมายถงึ ส่ิงที่เปนเรื่องความ
จริงแท หรือสัจธรรม คุณธรรมทําใหเกิดการประพฤติปฏิบัติดี ทําใหเกิดรักษาศีล คุณธรรมเปนตวัหลัก
และกระจายออกเปนจริยธรรมและจรรยาบรรณ 
 กูด (Good.  1973: 374) ใหความหมายไววา คุณธรรม หมายถงึ ความดีงามของ
ลักษณะนิสัยหรือพฤติกรรมที่ไดทําจนเคยชิน หรือ หมายถงึ คุณภาพที่บุคคลไดกระทําความคิด 
และมาตรฐานของสังคม ซึง่เกี่ยวกับความประพฤติและศีลธรรม 
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 ลิขิต  ธีรเวคนิ (2548) ไดกลาวไววา คุณธรรม คือ จิตวญิญาณของปจเจกบุคคล 
ศาสนาและอดุมการณเปนดวงวิญญาณของปจเจกบุคคลและสังคมดวย ปจเจกบคุคลตองมีวิญญาณ 
สังคมตองมีจติวิญญาณ  คุณธรรมของปจเจกบุคคลอยูที่การกลอมเกลาเรียนรู 
โดยพอแม  สถาบนัการศึกษา  ศาสนา  พรรคการเมืองและองคกรของรัฐ 
 สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2548: 126) ไดกลาววา คุณธรรมหมายถงึลักษณะ
นิสัยของบุคคลทีเอื้อแกการปฏิบัติส่ิงที่ถูกตอง เชนความยับยัง้ชั่งใจ ความขยนัมัน่เพียร เปนพฤตกิรรม
ที่สังเกตไดโดยอาศัยระยะเวลา แลความคุนเคยกับบุคคลนั้น 

      พุทธทาสภิกขุ (2549) ไดอธิบายคุณธรรม หมายถงึ คุณสมบัติฝายดีสวนเดียวเปนทีต้ั่ง
หรือเปนประโยชนแกสันติภาพหรือสันติสุขจึงเปนตองเปนที่ตองการของมนุษย คุณธรรมเปนสิ่งที่ตอง
อบรมโดยเฉพาะเพื่อใหเกิดขึ้นเหมาะสมกบัที่ตองการ 

 สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2550) ไดกลาววา คุณธรรมหมายถึง ส่ิงกลวับาป     
ใฝความดี และเครื่องกระตุนผลักดันใหเกดิความรูสึกผดิชอบ เกิดสํานึกที่ดีมีความสงบเยน็ภายใน 

 สรุปไดวา คุณธรรม หมายถงึ หลักของความดี ความงาม ความถูกตอง ซึง่จะแสดง
ออกมาโดยการกระทํา  ทางกาย   วาจาและจิตใจของแตละบุคคล ซึ่งเปนหลกัประจาํใจในการ
ประพฤติปฏิบัติจนเกิดเปนนสัิยเปนสิง่ทีม่ปีระโยชนตอตนเองผูอ่ืนและสังคม 

 2.3 ทฤษฎีการพัฒนาคุณธรรม 
  การพัฒนาคุณธรรมของมนุษยมีการพฒันาเปนลาํดบัจากวัยทารกจนถงึตลอดชีวิตตน
กําเนิดของแหลงทีก่อใหเกิดการพัฒนาทางคุณธรรมมาจากอทิธิพลของสังคมและพันธกุรรมคําวา  
สังคม ในทีน่ี้หมายถงึ ส่ิงแวดลอมรอบตัวเด็กทั้งที่เปนบคุคล และสภาพแวดลอมตามธรรมชาติอ่ืนๆ 
สวนพันธุกรรม ไดแก ความสามารถในการรูคิด และพัฒนาขึ้นตามลาํดับข้ันอายุ วฒุิภาวะหรือ
ประสบการณที่ผูนัน้ประสบอยู  การพฒันาทฤษฎีที่สําคัญแบงเปน 3 แนวทางใหญคือ 
(ประภาศรี สีหอําไพ. 2543: 29-37) 
  1. ทฤษฎีวิเคราะห (Psychoanalytic Theory) ไดรับอิทธิพลจากแนวคิดของฟรอยด  
(Freud) เชื่อวา วามนุษยในสังคมจะเรียนรูความรับผิดชอบชั่วดีจากสิง่แวดลอมสังคมจนมีเอกลักษณ
ของตนเองเพือ่เปนเกณฑในการประพฤติปฏิบัติเองโดยอัตโนมัติ มีความรูสึกละอายใจตนเองเมือ่
ประพฤติผิด เมื่อสํานกึแลวจะไมประพฤตซิ้ําอีก  โดยมีองมีการควบคมุภายนอก  จงึเปนบทบาทของ
การศึกษาในการพัฒนาจิตใจของผูเรียน เพื่อเสริมสรางคนที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพตามที่ระบบ
เศรษฐกิจและสังคมตองการ   
  2.  ทฤษฎีการเรียนรูทางสงัคม (Social  Learning Theory) เปนกระบวนการทางสังคม
โดยการซึมซบักฎเกณฑตางๆ ของสังคม โดยยึดหลักการเรียนรู คือการสังเกตเลียนแบบจากผูใกลชิด
เพื่อแรงจงูใจไดแกเปนที่รักและยอมรับในกลุมพวกเดียวกัน และเปนทีย่อมรับวาสถานศึกษาเปนที่
เหมาะสมในการกลอมเกลาผูเรียนใหมีคุณธรรมจริยธรรมเพื่อเติบโตขึ้นเปนผลเมืองที่มีคุณภาพของ
ประเทศโดยตองจัดสภาพแวดลอมทางการศึกษาใหเอื้อตอการปลูกฝง และเสริมสรางคุณธรรมที่      
พึงประสงค 
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  3. ทฤษฎพีัฒนาการทางสติปญญา (Cognitive Theory) แนวคิดของนกัจิตวิทยาในกลุม
นี้คือคุณธรรมเกิดจากแรงจงูใจในการปฏิบัติตน สัมพนัธกับสังคม การพัฒนาคุณธรรมจึงตองพจิารณา
ถึงเหตุผลทางคุณธรรมตามระดับสติปญญาของแตละบุคคลดวย ดังนั้นจงึเปนหนาที่ของสถาบันศึกษา
ที่ตอง บูรณาการการสอนดานคุณธรรมที่เหมาะสมในหลักสูตรการเรียนการสอนเพือ่พัฒนาผูเรียนตาม
ระดับดานสตปิญญาและวฒุิภาวะ นกัจติวิทยาที่สนใจศึกษาในแนวทฤษฎีพัฒนาการทางสติปญญา
คือ เพียเจต และโคลเบอรก 
 ทฤษฎีการพัฒนาคุณธรรมของเพียเจต 
 เพียเจต (ประภาศรี  สีหอาํไพ. 2543: 30-35; อางองิจาก Piaget. 1932) เปนผูริเร่ิมศึกษา
พัฒนาการทางคุณธรรมของเด็ก และมีความคิดวาพัฒนาการทางคุณธรรมของมนุษยนัน้ขึ้นอยูกับ
ความฉลาดในการที่จะรับรูเกณฑและลักษณะตางๆ ทางสงัคม ดังนัน้พัฒนาการทางคุณธรรมของ
บุคคลจึงขึ้นอยูกับพฒันาการทางสติปญญาของบุคคลนั้นๆ และไดแบงชั้นของมนษุยออกเปน 3 ข้ัน 
คือ 
 1. ข้ันกอนคุณธรรม (ต้ังแตแรกเกิดจนถึง 2 ป) ยังไมเกิดคุณธรรม แตสามารรถเรียนรูจาก
ประสาทสัมผัสและมีพัฒนาการทางสติปญญาในขั้นตน 
 2. ข้ันเชื่อฟงคําสั่ง (อายุ 2-8 ป) เชื่อฟง และปฏิบัติตามคําสั่งสอนของผูใหญ มีการคิดกอน
ปฏิบัติการตามคําสั่ง ซึ่งในขณะแรกเริ่มจะไมคํานึงถึงเหตุผลของคําสั่งนั้น 
 3. ข้ันยึดหลักแหงตน (อายุ 8-10 ป) เกิดหลักความคิดพัฒนาการทางสติปญญาสูงขึ้นตาม
ประสบการณทางสังคม คลายความเกรงกลัวอํานาจภายนอก เร่ิมมีความคิดเปนตัวเองมากขึ้น 
 จุดประสงคหลักของเพียเจต คือ การสํารวจธรรมชาติในการตัดสินใจคุณธรรมของเด็กไดทํา
วิจัยในเจนีวาโดยศึกษาเด็กเปนรายบุคคลในเรื่องตอไปนี้ 

1.  เจตคติของเด็กที่มีตอกฎ 
2.  การจัดสินของเด็กเกี่ยวกับความถูกตองและความผิด 
3.  การประเมินคาความยุติธรรมในการตัดสิน 

 เพียเจตกําหนดความงอกงามในการตัดสินดานคุณธรรมมีลําดับพัฒนาการเปนระยะๆ 
โดยขึ้นอยูกับการวางรูปแบบในความกาวหนาในการเรยีนรู มากกวาการเรียนรูกฎโดยการใหรางวัล
และการลงโทษ คือการลอกเรียนแบบอยางเทานัน้ และไดกลาวอีกวา คุณธรรมประกอบขึ้นดวยระบบ
กฎและการคงอยูของคุณธรรม จะคนไดจากมความเชือ่ถอื ซึง่แตละรายบุคคลพยายามที่รับกฎเหลานัน้ 
 ทฤษฎขีองโคลเบอรก (Kohlberg’s Theory) 
 โคลเบอรก (ประภาศรี  สีหอาํไพ. 2543: 30-31; อางอิงจาก Kohlberg. 1981) เปนนกัการ 
ศึกษาดานคณุธรรมที่มีชื่อเสียงมาก เปนผูนําทฤษฎีจริยศึกษาที่สังเคราะหขอบเขตความรูทางปรชัญา 
จิตวิทยา สังคมวิทยา และศึกษาศาสตรมาประกอบกนัขึ้นเปนทฤษฎบูีรณาการ (Integrated  Theory) 
และนํามาใชในการจัดการดานจริยศึกษา(Moral Education) 
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               โคลเบอรกไดศึกษาพัฒนาการทางคุณธรรมตามแนวของเพียเจต และไดแบงระดับของคุณธรรม
ออกเปน 3 ระดับ ซึ่งทั้ง 3 จัดเปนขั้นพัฒนาการได 6 ข้ัน ดังนี้ ดังปรากฏในตาราง  1 
 
ตาราง 1 เหตุผลเชิงคุณธรรม  6 ข้ัน ซึง่แบงเปน 3  ระดับในทฤษฎีพฒันาการทางคุณธรรม 
      ของโคลเบอรก 
 

ระดับของคุณธรรม                                                     ขั้นการใหเหตุผลเชิงคุณธรรม      
                                                                               
1.  กอนเกณฑ  (2-10 ป)                                                      1. การเชื่อฟงและการลงโทษ 
                                                                                          2. การแสวงหารางวัล ( 8-10 ป) 
2.  ตามเกณฑ   (10-16 ป)                                                   3.  การทําตามความเหน็ชอบของผูอ่ืน 
                                                                                          4.  การทําตามหนาที่ในสังคม 
3.  เหนือเกณฑ (16 ปเปนตนไป)                                           5.  การทําตามเกณฑและขอสัญญา 
                                                                                           6.  การยดึในมโนธรรมตามหลกัสากล     

 
              โคเบอรก  วเิคราะหหลักคุณธรรมวาเปนลําดบัหรือระบบของแนวสาํหรับเผชิญการเลือก 
ที่จะปฏิบัติในสิ่งที่มีใหเลือกอยางหลากหลายวธิี พัฒนาการทางคุณธรรมมี 6 ลําดับข้ันที่อาจไปใชใน
รูปแบบตางๆ ที่จะเลือกไดในสถานการณของการพิจารณาสิ่งที่เปนคณุธรรมลําดับข้ันของการพฒันา
ทางคุณธรรมมีดังตอไปนี ้
 1. การเชื่อฟงและการลงโทษ พจิารณาในดานประเดน็ของการถือเอาอัตราของตวัเองเปนใหญ 
 2.  การแสวงหารางวลัเปนเปาหมายตามลกัษณะเฉพาะรายบุคคล และการแลกเปลี่ยนกนั
อยางเสมอภาคที่ตกลงกนั เพื่อจะยอมรับความคิดเหน็ของกันและกันในสังคม เพื่อแสวงหารางวัล 
 3. การทาํความเห็นชอบของผูอ่ืน ความสัมพันธและการทําตามรูปแบบตามที่ผูอ่ืนเห็นชอบ
เปนการแลกเปลี่ยนในความคาดหวงั  การติดตอประสานงานและความศรัทธายึดมัน่ไววางใจตอผูอ่ืน 
โดยการปฏิบัติที่ดีงามตอกนัตามบทบาทและหนาที่ของตน 
 4. การทาํหนาที่ในสังคม ระบบสังคมและความมีสติรับผิดชอบที่จะใหมกีารดําเนนิการตาม
หนาทีท่ี่ตนกระทําในสังคมนั้น เพื่อรักษาระเบียบทางสงัคมทาํหนาทีข่องสังคมจึงตองรักษาสถาบนัให
ดําเนนิไปอยางราบรื่นโดยสวนรวม 
 5. การทาํตามกฎเกณฑและขอสัญญา สิทธพิื้นฐานและพนัธสัญญาทางสังคมที่จะใชกับ
ประชาชนโดยสวนรวม จะตองยึดถือคานยิมซึ่งมีมากมายแตกตางกนัไป รวมทั้งความคิดเห็นซึง่มีอยู
เฉพาะกลุม นาํมารวมกนัเปนพนัธสัญญาของสังคมรวมกัน 
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 6. การยึดในมโนธรรมตามหลกัสากล หลักธรรมสากลถือเปนการแนะแนวทางใหมนุษยชาติ
กระทาํตามขอกําหนดของสงัคมพื้นฐานของแตละแหงโดยภาพกวางและลึก การถือเอาความเคารพ 
นับถือในบุคคลอ่ืนเปนจุดหมายใชเปนวธิกีาร ความยุติธรรมคือสัจธรรม ไมข้ึนกับวฒันธรรมเฉพาะแหง
หรือสังคมใดสงัคมหนึ่งเทานัน้ 
 การวิเคราะหคุณธรรมของโคลเบอรก เปดเผยใหเห็นถึงเรื่องสําคัญคือ  
 1. หลักธรรมเปนขอปฏิบัติหรือแนวทางเมื่อตองเผชิญกับทางเลือกในคุณธรรมหลายทาง 
และปฏิบัติคุณธรรมตางๆ 
 2. การตัดสินที่เปนมาตรฐานจนยึดเปนกฎเกณฑในการแกปญหาขัดแยงตางๆ ไดตามความ
ตองการหลักคุณธรรมจึงตองเปนไปตามหลักสากลและเปนคานิยมที่ไดรับการยอมรับโดยทั่วไป 
 จอหน  ดิวอี้  (John  Dewey)  
 ดิวอี้ (ประภาศรี  สีหอําไพ. 2543: 35-36; อางองิจาก Dewey. 1975) เสนอประเด็นที่วาหลกั
คุณธรรมจะไมแยกออกจากชีวิตในสังคมของมนุษย ตราบใดที่ยงัมีการสมาคมรวมกนัอยูดังนั้น
โรงเรียนจงึเปนรูปแบบของชีวิตในสังคม มิใชเปนการเตรียมตัวสําหรับบุคคลใดบุคคลหนึง่โดยเฉพาะ 
 คุณธรรมคือ หลักความประพฤติที่มีการฝกอบรมใหเปนความประพฤติของพลเมืองดี โดย
เนนที่รายบุคคลเทากับที่ตระหนักถึงผลทางสังคมที่จะดํารงรูปแบบของสังคมนั้น ดังนั้นหลักธรรม 
จึงไมมีใครคนใดคนหนึ่งผูกขาดการตัดสิน ไมใชเร่ืองเหนือธรรมชาติไมสรางรูปแบบเฉพาะภูมิภาคหรือ
วิถีชีวิตเพียงใดอยางหนึ่ง การแปลความหมายคุณธรรมในชีวิตสังคมซึ่งเต็มไปดวยการเรงรุดหนาที่จะ
สรางลักษณะนิสัยของบุคคลโดยเนนความสําคัญในดานจิตวิทยาในการจริยศึกษา 
 อุปกรณการใหความรูทางคุณธรรมมีความรูสึกรับผิดชอบเปนสวนชวยไดมาก ผลงานของ
โรงเรียนตัดสินใจไดจากความสําเร็จในพัฒนาความสามารถในการตัดสินใจคุณธรรมของแตละบุคคล
ได นักการศึกจะตองจัดกิจกรรมนักเรียน โดยการเสริมสรางพลังในการดําเนินกิจกรรมดวยตัวนักเรียน
เอง ใชสติปญญาโดยไมทิ้งหลักคุณธรรมที่นํามาประยุกตใชดวยตนเองอยางมีประสิทธิภาพ 
 

3. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับพัฒนาคุณธรรม 
      กระทรวงศึกษาธิการ  ประกาศนโยบายเรงดวนเรื่อง เรงรัดการปฏิรูปการศึกษา โดยยึดหลัก
คุณธรรมนําความรู เพื่อสรางความตระหนกั สํานึกในคุณคาของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ความสมานฉันท 
สันติวิธ ีวิถปีระชาธิปไตย เพือ่พัฒนาคนโดยใชคุณธรรมเปนพืน้ฐานของกระบวนการเรียนรูที่เชื่อมโยง 
ความรวมมือของสถาบนัครอบครัว ชุมชน สถาบนั ศาสนาและสถาบนัการศึกษา โดยจุดเนนเพื่อ
พัฒนาเยาวชนใหเปนคนด ีมีความรู และอยูดีมีสุข เพื่อใหการขับเคลือ่นดังกลาวมคีวามชัดเจน  
เกิดประสิทธิภาพสงูสุด และสามารถนําไปสูการปฏิบัติไดอยางเปนรูปธรรม 8 คุณธรรมพื้นฐานที ่
ควรปลูกฝง ดังนี ้
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 1. ความขยัน 
  กระทรวงศกึษาธกิาร (2550: 9 –11) ใหความหมายของ ความขยนัวา หมายถงึความบาก
บ่ันทําการงานอยางแข็งขนัไมปลอยปละละเลย ทําหรือประพฤติเปนปกติสม่ําเสมอ ไมเกียจคราน
พยายามทาํกจิกรรมไมทอถอย นกัเรียนมคีวามขยนัในการทาํกิจกรรมตางๆ ดังนี ้
  1)  ขยันมั่นเพียรเรียนหนังสือ ฟง คิด การเขียน ขณะเรียนอยางตั้งใจ 
  2)  ขยันทํางานที่ไดรับมอบมายไมค่ังคาง 
  3)  ขยันทํางานชวยเหลือในกิจการโรงเรียน 
  4)  ขยันทํางานชวยเหลือในกิจการของ บิดา มารดา ครอบครัว 
กรมวิชาการ (2541: 29-30) ใหนิยามคําทัง้ 4 คําดังนี ้
  ขยัน หมายถงึ ความตั้งใจและกระตือรือรน มุงมัน่ในการทํางานโดยไมผัดวันประกนัพรุง 
โดยมีพฤติกรรมที่แสดงออก ไดแก 

   1.  ตอบรับการทํางาน พูด หรือแสดงกิริยาทาทางวายอมรับ เต็มใจ พงึพอใจที่จะทํางาน
ตามที่ไดรับมอบมาย 

   2.  อาสาทาํงาน พูด หรือแสดงกิริยาทาทางวาตองการจะทํางานหนึง่งานใด แมจะไมใชงาน 
ที่ไดรับมอบมายโดยตรง 

    3.  ทําทันที ไมผัดวันประกนัพรุง ลงมือทํางานทันที โดยไมปลอยใหวันเวลาผานไปอยางไร 
ประโยชน 

   4.  ทํางานอยางตอเนื่อง ทาํงานที่ไดเร่ิมตนไวแลวอยางตอเนื่องและสาํเร็จตามเปาหมาย 
  ราชบัณฑิตยสถาน (2542: 166) ขยันทาํงานอยางแข็งขัน ไมปลอยปละละเลย ทําหรอื 

ประพฤติเปนปกติสม่ําเสมอ ไมเกียจคราน แข็งแรง เขาที ่
  ราชบัณฑิตยสถาน (2542: 802) เพียร ความบากบัน่ ความกลาแข็ง พยายามจนกวาจะ
สําเร็จบากบัน่ 
  ราชบัณฑิตยสถาน (2542: 1257) หมั่น ขยนั ทํา หรือพฤติกรรมบอยๆ อยางปรกติ
สม่ําเสมอ เชน หมัน่ทําการบาน หมัน่มาหา 
  ศักดิ์ชัย  มโนวงศ (2544) บทคัดยอ พฤตกิรรมทางจริยธรรมของนักเรยีนชัน้ประถมปที่ 4  
อําเภอดอยเตา จงัหวัดเชียงใหม  พบวาพฤติกรรมดานความขยนั สวนใหญอยูในระดับปานกลาง  
โดยมีคาเฉลี่ยรวมเทากับ 3.38  เมื่อพิจารณารายการพฤติกรรมที่พบสองลําดับแรก ซึ่งอยูในลําดบัมาก 
ไดแก การใชเวลาวางที่เปนประโยชนทุกครั้ง และแตงตัวไปโรงเรียนแตเชา พฤติกรรมสองลําดับสุดทาย
ซึ่งอยูในระดับปานกลาง ไดแก มาโรงเรียนสม่ําเสมอ ไมขาดเรียน และทํางานไดสําเร็จที่ต้ังใจไวเสมอ 
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  ศศวรรณ  เทศศรีเมือง (2535: 6) ไดนิยามศัพทในงานวิทยานิพนธ ซึ่งไดดําเนินการไว

วา ความขยันหมั่นเพยีรในการเรียน หมายถึง การกระทําของนักเรียนทีแ่สดงออกถึงความสนใจ ต้ังใจ   

เอาใจใสตอการเรียนการสอน มีความพยายามทํางานและรวมกิจกรรมที่ครูกําหนดขณะที่มีการเรียน

การสอนวิชาภาษาไทย โดยแสดงออกเปนพฤติกรรมที่สังเกตไดชัดเจน ซึ่งออกไดเปน 2 ลักษณะ 

ดังรายละเอียด ตอไปนี้ 

1. ความขยันมั่นเพียรในการเรียนที่ครูสอนไดแก เขาชั้นเรียนตรงเวลา ต้ังใจฟงครูอธิบาย  

ไมเลน ไมคุย ไมเหมอลอย ไมแหยเพื่อนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับบทเรียนตอบคาํถามครูเกีย่วกบั

บทเรียน 

  2.  ความขยันมั่นเพียรในการเรียนขณะที่ครูใหทํางาน ไดแกทํางานที่ครูมอบมายเสร็จทันเวลา 

กระตือรือรนในการรวมกิจกรรมที่ครูมอบมาย 

  พจนานกุรมฉบับราชบัณฑติยสถาน (2542) ไดนิยามคาํวา “ขยัน” ไววา หมายถงึ”การทาํ

การงานอยางแข็งขัน ไมปลอยปะละเลย ทําหรือประพฤติเปนปรกติ สม่ําเสมอ ไมเกียจคราน” 

  ราชบัณฑิตยสถาน (2546) ผูที่มีความขยนัคือผูที่ต้ังใจทํากจิตางๆ ทีส่มควรอยางจริงจัง 

ตอเนื่อง ไมทอถอย มิตองใหผูอ่ืนบงัคับควบคุมบุคคลเหลานี้มีความพยายาม กลาเผชิญอุปสรรคตางๆ 

และใชสติปญญาแกปญหาจนเกิดผลงานสําเร็จตามความมุงหมาย 

  กระทรวงศึกษาธิการ (สํานักงานเลขาธกิารสภาการศึกษา. 2550) มุมมองเด็กและเยาวชน 

ที่ไดรับการบมเพาะคุณธรรมในดานมีความขยันจะมีความรับผิดชอบตอการเรียนของตน ทํางานที่

ไดรับมอบหมายจากโรงเรียนจนสําเร็จลุลวงโดยเร็วดวยความใสใจ นอกเหนือจากงานที่ไดรับ

มอบหมายความขยันยังจะคนควาหาความรูเพิ่มเติมดวยตนเองอยางสม่ําเสมอ ทั้งยังมีความหมั่น

เพียรในการอุทิศกําลังกายกําลังใจของตนใหเกิดประโยชนตอสาธารณะ 

 สรุปไดวาความขยัน ความตั้งใจเพียรพยายามทําหนาที่การงานอยางตอเนื่อง สม่ําเสมอ 

อดทน ไมทอถอยเมื่อพบอุปสรรค ความขยันตองปฏิบัติควบคูกับการใชสติปญญาแกปญหา จนเกิดผล

งานสําเร็จตามความมุงหมาย 
 2. ความประหยัด 

    รุจิร  ภูสาระ (2541: 9) ไดใหความหมายวา ความประหยัด หมายถึง การใชจายตาม

ความจําเปน หรือใชจายอยางเหมาะสมกับสภาพของตนเองและครอบครัว  

      สุวรรณี  ปราบวิชิต (พงษศักดิ์  พงสขุา.  2546: 21; อางอิงจาก สุวรรณี ปราบวิชิต. 2538. 

การศึกษาพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของนักเรยีนโรงเรียนตางประเทศ. หนา 19.) ไดใหความหมายของ 

ความประหยดั หมายถงึ การใชส่ิงของทัง้หลายพอเหมาะ พอควรใหไดประโยชนมากที่สุด ไมยอมใหมี

สวนเกินมากนกั รวมทั้งระมดัระวัง รูจกัยบัยั้งความตองการใหอยูในกรอบ และขอบเขตที่พอเหมาะ

พอควร     
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   สมศักดิ์  สินธรุะเวชญ  และคณะ (2529) ใหความหมายวาประหยัด หมายถงึ การรูจักใช
ทรัพยส่ิงของทีม่ีอยูตามความจาํเปนใหเกดิประโยชนและคุณคามากทีสุ่ด โดยอาศยัหลกัความพอดี  
การประหยัดทรัพย ประหยัดเวลา ประหยัดแรงงาน ประหยัดทรัพยากรธรรมชาติ สวนในเอกสาร 
ชุดการสอนการปลูกฝงและสรางเสริมคานิยมพื้นฐานการประหยัด และออม (หนวยงานศึกษานิเทศก   
กรมสามัญศึกษา. 2529) ไดนิยามคําวา ประหยดัและออมไว ดังนี้ 
     การประหยดัและออม หมายถงึ การรูจักออมทรัพยสิน เวลา ทรัพยากร ทั้งสวนตน 
และสังคมตามความจาํเปนใหเกิดประโยชน และคุมคาที่สุด รวมทั้งรูจักดํารงชวีิตใหเหมาะสมกบั
สภาพฐานะความเปนอยูสวนตนและสงัคม โดยแบงการประหยัดออกเปน 3 สวน คือ 
     1. การประหยดัเวลา หมายถึง การที่นกัเรียนรูจักวางแผนใชเวลาของตนและใชเวลาให
เกิดประโยชนคุมคามากที่สุด ในเรื่องการใชเวลาเดนิทางไปโรงเรียนและเดินทางกลบับาน การใชเวลา
ในการศึกษาเลาเรียน ทาํแบบฝกหัดทบทวนบทเรียน และหาความรูเพิ่มเติม การใชเวลาทําธุรกจิ
สวนตัว การใชเวลานอน การพักผอน การใชเวลาในการชวยเหลืองานบาน ชุมชน  สังคม 
      2. ประหยดัเงิน หมายถึง  การทีน่ักเรียนรูจักการวางแผนการใชจายเงนิ ใชเงินใหเกิด
ประโยชนคุมคามากที่สุด เหมาะสมกบัรายรับ และมกีารเก็บออมยบัยัง้ความตองการของตน อันมผีลทาํ
ใหเงนิอยูในขอบเขตทีพ่อเหมาะพอควร  ตัดสินใจใชเงนิโดยคํานงึถงึประโยชนความคุมคา ความจาํเปน
ของตนเองอยางรอบคอบ  ไมตระหนีถ่ี่เหนีย่วจนเกนิไป 
     3. การประหยัดในดานสิ่งของ เครื่องใช หมายถึง การที่นักเรียนรูจักใชเครื่องใชส่ิงของ
เครื่องใชทั้งของตนเองและสวนรวมใหไดประโยชนคุมคามากที่สุด รักษา ซอมแซมสิง่ของเครื่องใชของ
ตนเองและสวนรวมใหใชงานไดอยูเสมอ  ไมใชจายสิ่งของเครื่องใชอยางฟุมเฟอยเกนิความจําเปนดวย
ความเคยชนิหรือความสะดวกสบายของตน ใหความรวมมือในการประหยัดไฟฟาและน้ําประปาของ
สวนรวม 
  พจนานกุรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน  (2546 ) ไดนิยามคําวา”ประหยัด” ไววา หมายถึง  
 การยับยั้ง ระมัดระวัง ใชจายแตพอควรแกฐานะ   ผูที่มคุีณธรรมในดานความประหยัดนัน้เรียนรูที่จะ
ดําเนนิชีวิตในรูปแบบที่เรียบงาย ประมาณไดถึงฐานะการเงินของตน ถนอมใชจายตามฐานานุรูปทีม่ี 
  กระทรวงศึกษาธิการ (สํานักงานเลขาธกิารสภาการศึกษา. 2550) มุมมองเด็กและเยาวชน 
ที่ไดรับการบมเพาะคุณธรรมในดานมีความประหยัดจะเขาใจถึงฐานะการเงินของตน ไมใชจายสุรุยสรุาย
เกินตัว รูจักคณุคาของเงนิและรูจกัเก็บออม อีกทั้งยงัดําเนินชวีิตอยางประหยัดบนพืน้ฐานปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง นอกเหนอืจากการนาํคุณธรรมประหยัดมาเปนหลกัในการดําเนนิชีวิตสวนตัว ยังมี
ความหวงใย ใสใจใชทรัพยากรสาธารณะดวยความระมดัระวังอีกดวย 
  ณัฐสุดา  เตพนัธ และวัชราภรณ เพงจิตต (2547) ความประหยัดเปนคุณธรรมที่สําคัญยิ่ง
ตอสังคมปจจบัุน ซึง่กระแสบริโภคนิยม และวัตถนุิยมไหลบาเขามาสูวัฒนธรรมไทย สงผลใหเยาวชน
ไทยจํานวนไมนอยใหความสําคัญกับวัตถส่ิุงของ อาทิเชน โทรศัพทมือถือ เครื่องแตงกาย เครื่องประดับ  
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จนเกิดความทะยานอยากและมีความตองการใชจายเกนิตน ขาดการเก็บหอมรอมริบ เกิดการเรียนรู
และเขาใจที่คาดเคลื่อนไปวา วัตถุส่ิงของตางๆ นั้นสื่อถงึคุณคาของบคุคล  
 สรุป ไดวาการปลูกฝงไวซึ่งคุณธรรมความประหยัด จะชวยความเสี่ยง การรูจักเก็บออม
ถนอมใชทรัพยสิน ส่ิงของแตพอควร พอประมาณ ใหเกิดประโยชนคุมคา ไมฟุมเฟอย ฟุงเฟอ 
 3. ความซื่อสัตย 
      พระวิเทศธรรมรังษี  (หลวงตาชี) (2550: 69-74) ไดกลาวถึงลกัษณะของความซื่อสัตยนั้น
ประกอบดวย 1) ซื่อสัตยตอตัวเอง  2) ซื่อสัตยตอหนาทีก่ารงาน 3) ซือ่สัตยตอกาลเวลา  4) ซื่อสัตยตอ
เวลาพูด 5) ซื่อสัตยตอบุคคล  และ 6 ) ซื่อสัตยตอความดี   
     บูรชัย  ศิริมหาสาคร (2546: 53-55) ไดกลาววา ความซือ่สัตยสุจริตเปนคุณธรรมที่จาํเปน
ในการอยูรวมกันในสงัคม เพราะถาทุกคนมีความซื่อสัตยสุจิตตอตนเองและผูอ่ืน สังคมยอมมีความสุข 
พระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหวัภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที ่9  ทรงเนนถึงความซื่อสัตยสุจริตมาก ดังจะเหน็ได
จากพระบรมราโชวาท ซึง่พระราชทานแกปวงชนชาวไทย 4 ประการ คือ 
  1. การรักษาความซื่อสัตย ความจรงิใจตอตัวเอง ที่จะประพฤติปฏิบัติแตส่ิงที่เปน
ประโยชนและเปนธรรม 
         2. การรูจักขมใจตนเอง ฝกใจตนเอง ใหประพฤติปฏิบัติอยูในความสัตย 

 3. การอดทน อดกลั้น และอดออมที่จะไมประพฤติปฏิบัติลวงความสตัยสุจริต ไมวาดวย
เหตุประการใด 

  4. การรูจักละวางความชั่ว ความทุจริต และรูจักสละประโยชนสวนนอยของตน  
เพื่อประโยชนสวนใหญของบานเมือง 
   สมนึก  แกระหัน (งามนิตย  สิริพงษ. 2547: 23; อางอิงจาก สมนึก  แกระหัน. 2541. พฤติกรรม
เชิงจริยธรรมของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนสังกัดสํานกังานการประศึกษา อําเภอคาํชะอี  
สํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดมุกดาหาร. หนา 9.) ใหความหมายความซื่อสัตย ดังนี ้
     1. รูและเขาใจหลักการเกี่ยวกับความดี  ความงาม การรักษาสุขภาพจิต 
     2. มีความสามารถในการวิเคราะห วิจารณ  แกปญหา กลาแสดงออก และทํางานรวม 
งานกับผูอ่ืนได 
                  3. มีความเสียสละ สามัคคี  มีวินยั  ซื่อสัตย  กตัญูกตเวทีรักการทํางานเห็นคุณคา 
ของการออกกําลังกาย 
     4. สนใจแสวงหาความรู และรูปแบบการทํางานใหมๆ มีความคิดริเร่ิมสรางสรรคนาํ
ความรูมาใชในการตัดสินใจในการดํารงชวีิต 
    5.  ปรับปรุงตนเองอยูเสมอใหมีคุณลักษณะอันพงึประสงค สามารถนําความรูไป
แกปญหา และพัฒนาบุคลกิภาพของตนเองได 
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    วิวัฒน  อัศวาณิชย (พิไลลักษณ  ทองรอด. 2547: 30; อางอิงจาก ววิฒัน  อัศวาณชิย. 
2523. ความสมัพันธระหวางความมวีินยัในตนเองตอความซื่อสัตยของเด็กไทย. หนา 19-20) ไดให
ความหมายของความซื่อตรง ไมคดโกง ถาแสดงออกทางใจจะเปนน้าํใสใจจริง ไมมเีงื่อนงําซอนไวในใจ 
ทางกายเปนการทําจริง ไมใชทําดีเพื่อลวงใหคนอื่นติดกบัทางวาจา คือ พูดจริง พูดคงเสนคงวาเปนที่
เชื่อถือและไววางใจได และยังอธิบายถงึความซื่อสัตยสุจริตของบุคคลเปนขอ ๆ วา 
  1. ตองซื่อสัตย ไมคิดโกงหรอืหลอกลวงเขากิน ประกอบอาชีพในทางสจุริต ส่ิงทีทุ่จริตผิด
ศีลธรรม จะตองเลิกอยางเดด็ขาด 
     2. ตองซื่อสัตยตอตนเอง ตอครอบครัว และมิตรสหาย และตองมีความจงรักภักดีตอ
ประเทศชาต ิ ไมคิดทรยศ 
  3. ตองซื่อสัตยในทีถู่กทางโดยเฉพาะทางที่เปนประโยชนและดีงามเทานัน้ทางที่จะเปน 
การทําลายประโยชนใหเกิดความเสียหายแลว ไมควรทําอยางยิ่ง เชนการซื่อสัตยตอบุคคลทําลายชาติ 
    4. ตองรักษาความพูดของตนใหมีคุณคานาเชื่อถือได ใหเปนคนมีวาจาสิทธิ์ วาจะให
ความชวยเหลอืใครแลว ตองเปนไปตามทีพู่ด 
  ขันติยา กรรณสูตร และคนอื่นๆ (2547: 202-2, 203-2) ไดศึกษาความสัมพันธของ
องคประกอบการขัดเกลาทางสังคมและลักษณะทางจิตใจกับพฤติกรรมความซื่อสัตยของคนไทย  
โดยศึกษาจากผูปกครองและนักเรียน กลุมตัวอยาง คือ คนไทยที่นับถือศาสนาพุทธ  ศาสนาคริสต  
และศาสนาอิสลาม พบวา นักเรียนมีพฤติกรรมความซื่อสัตยในระดับตํ่า คือ การกระทําระหวางการทํา
เพื่อใหพนการถูกลงโทษกับการกระทําเพื่อตองการรางวัล และระดับสูงสุด คือ การทําตามเกณฑสังคม 
  เสาวนิจ  นิจอนันตชยั (2547: 45) ศึกษาการปลูกฝงคุณธรรมความซื่อสัตยในชุมชนพทุธ 
คริสตอิสลามในประเทศไทย การศึกษาเปนการศึกษาเชงิคุณภาพ โดยใชหลกั คือ แนวคิดความซือ่สัตย 
โครงสรางสังคม กระบวนการขัดเกลาทางสังคม หลักคําสอนของศาสนา หลักการศึกษา  
ในโรงเรียนศาสนา พบวาคณุธรรมความซื่อสัตยที่เขมแข็งเกิดจากการอบรมเลี้ยงดทูี่ใกลชิดของพอแม 
ความรับผิดชอบ และการพึง่ตนเองเร็วตั้งแตวัยเด็ก พอแม ผูปกครอง ครูและพระเปนแบบอยาง  
และมีความรู 
  สรุปไดวา ความซื่อสัตย  ประพฤติตรงไมเอนเอียง ไมมีเลหเลี่ยม มีความจริงใจ ปลอด
จากความรูสึกลําเอียงหรือคติ     
           4. ความมีวินัย   
   สาโรช  บัวศรี  (2522: 66) กลาววา ความมีวินัย หมายถึงการมีความเคารพซึ่งกันและกัน 
โดยทุกคนจะตองใหเกียรติซึ่งกันและกันทั้งกาย วาจา และความคิด 

  ประภาศรี สีหอําไพ (2543: 48) ไดอธิบายวา คุณธรรมเปนเครื่องกําหนดหลักปฏิบัติใน 
การดํารงชีวิตเปนแนวทางใหอยูรวมกันอยางสงบเรียบรอย ประกอบดวยองคประกอบดังตอไปนี้ 
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  1. ระเบียบวินัย (Discipline) เปนองคประกอบที่สําคัญยิ่ง สังคมที่ขาดกฎเกณฑทุกคน
สามารถทําทุกอยางไดตามอําเภอใจ ยอมเดือดรอนระส่ําระสาย ขาดผูนําผูตาม ขาดระบบที่กระชับ

ความเขาใจเปนแบบแผนใหยึดถือปฏิบัติ การหยอนระเบียบวินัยใหเกิดการละเมิดสิทธิและหนาที่ 
ตามบทบาทของแตละบุคคล ชาติใดไรระเบียบวินัยยอมยากที่จะพัฒนาไปไดทัดเทียมชาติอ่ืน 
จึงควรประพฤติตามจารีตประเพณีของสังคม 
  2. สังคม (Society) การรวมกลุมกนัประกอบกิจกรรมอยางมีระเบียบแบบแผนกอใหเกิด

ขนบธรรมเนยีมประเพณทีี่ดีงาม มีวฒันธรรมอันเปนความมีระเบียบเรยีบรอยและศีลธรรมอันดีของ
ประชาชน 
  3. อิสระเสรี (Autonomy) ความมีสํานึกในมโนธรรมทีพ่ฒันาเปนลาํดบักอใหเกิดความ
อิสระ สามารถดํารงชวีิตตามสิ่งที่ไดเรียนรูจากการศึกษาและประสบการณในชวีิต มีความสุขอยูใน

ระเบียบวนิัยและสังคมของตน เปนคานิยมสูงสุดที่คนไดรับการขัดเกลาแลวสามารถบาํเพ็ญตนตาม
เสรีภาพเฉพาะตนไดอยางอิสระ สามารถปกครองตนเองและชักนําตนเองใหอยูในทํานองคลองธรรม 
สามารถปกครองตนเองได 
   กรมวิชาการ (2545: 9-10) กลาววา ความมีระเบียบวนิัย หมายถงึ การใชชีวิตอยางสงบสุข 

เคารพกฎหมายและขอกําหนดของสังคมมีเหตุผล  ปฏิบัติตามวัฒนธรรมประเพณีของชุมชน 
                 วินัย  พัฒนรัฐ และคณะ (2541: 9) กลาววา ความมีระเบียบวินัย หมายถึงการ 
ประพฤติปฏิบัติตามกฎ ขอบังคับ และกตกิาตางๆ  ที่สังคมกําหนดขึ้นเพื่อใหเปนแนวทางในการปฏิบัติ
และใชควบคุมความประพฤติของคนในสังคม เชนกฎหมาย คําสัง่ คําประกาศ ระเบียบของโรงเรียน 

และกลาวถึงพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความมีระเบียบวินยัไว ดังนี ้ 
        1. รูจักรับผิดชอบตอตนเองและผูอ่ืน 
        2. เครงครัดในระเบียบวินัยอยูเสมอ 
        3.  ปฏิบัติตามกฎระเบียบของสังคม 

      จากการศึกษาความหมายและพฤติกรรมที่เกี่ยวกับความมีระเบียบวินัย สรุปไดวา 
ความมีระเบียบวินัย หมายถึง การปฏิบัติตาม กฎ ขอบังคับ และกติกาของสังคม โดยมีพฤติกรรม 
ที่แสดงออกถึงความมีระเบียบวินัย ไดแก รูจักรับผิดชอบตอตนเองและผูอ่ืน  เครงครัดในระเบียบวินัย 

อยูเสมอ และปฏิบัติตามกฎระเบียบที่สังคมกําหนด  ซึ่งตรงกับตัวบงชี้ที่ 4 คือ การปฏิบัติหนาที่  
ที่ไดรับมอบมายดวยความมุงมั่น รอบคอบและถูกตอง 
  พจนานกุรมฉบับราชบัณฑติยสถาน (2542) ไดนิยามคาํวา มวีินยัหมายถงึ การควบคุม
ปฏิกิริยาโตตอบฉับไวตามแรงกระตุน (Impulse) เพื่อใหเกิดพฤติกรรมที่ถูกตองในระยะยาว หรือ
ควบคุมตนเอง ใหประพฤติปฏิบัติในทิศทางทีถู่กตอง 



 25 

  ราชบัณฑิตยสถาน (2546) ผูที่มีคุณธรรมในดานของความมีวนิัยนัน้เรยีนรูที่ประพฤติตน
โดยยึดมั่นในระเบียบแบบแผน ขอบังคับ และขอปฏิบัติ โดยการยึดมัน่นัน้ไปดวยความยินดี เต็มใจ 
และตั้งใจ 
  กระทรวงศึกษาธิการ (สํานักงานเลขาธกิารการศึกษา. 2550) เด็กและเยาวชนผูที่ไดรับ 
การบมเพาะคุณธรรมในดานความมีวินัยจะสามารถควบคุมดูแลตนเองใหประพฤติปฏิบัติมีสุขนิสัยอัน
ดีมีความอดทน อดกลั้น ควบคุมตนเอง และแสดงออกถึงพฤติกรรมที่เหมาะสม 
  สรุปไดวา ความมีวินัยยึดมั่นในระเบียบแบบแผนขอบังคับและขอปฏิบัติซึ่งมีทั้งวินัย 
ในตนเองและมีวินัยตอสังคม 
 5. ความสุภาพ 
      พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน  พ.ศ. 2442 (2544: 1205 -1206 ) ไดใหความหมาย
คําวา รอบคอบและถูกตองความสุขภาพ หมายถึง เรียบรอย เชนเขาแตงกายสุภาพตามกาลเทศะ 
และตามนิยม ออนโยน ละมุนละมอม เชน เขาพูดดวยน้ําเสียงสุขภาพ ไมกระโชกโฮกฮาก สุภาพชน  
ผูแตงกายเรียบรอย ผูที่มีกิริยามารยาทออนโยน พูดจาเรียบรอยรูกาลเทศะ เชน สุภาพชนยอมไมเสียงดัง   
    ราชบัณฑิตยสถาน (2546) ผูที่มีคุณธรรมในดานของความสุภาพนัน้เรียนรูที่จะประพฤติ
ตนอยางออนนอมถอมตนเหมาะสมกับสถานภาพ กาลเทศะ และ วฒันธรรมไทย แมจะมีความมั่นใจ
ในตนเอง แตบุคคลเหลานีก้็ไมแสดงพฤติกรรม กาวราว รุนแรง หรือวางอํานาจขมขูผูอ่ืนไมวาจะเปน
ทางวาจาหรือทาทาง 
      พจนานกุรมฉบับมติชน (2547: 880) ไดใหความหมาย ความสุภาพ หมายถงึ เรียบรอย  
ออนโยนประพฤติดี กุมารี  ชชัชวงษ (2549) ความสุภาพเปนคุณธรรมทีสํ่าคัญอยางยิง่ตอสังคม
ปจจุบัน ซึ่งมกีารไหลบาของวัฒนธรรมตะวันตกเขามาอยางรวดเร็ว  การรักษาไวซึง่กิริยามารยาท    
อันนุมนวลออนโยน มีสัมมาคารวะ ไมแข็งกระดางกาวราว และเหมาะกับวัฒนธรรมไทยนัน้ นอกจากนี ้ 
จะเปนการรักษาไว ซึ่งเอกลักษณของชาติแลว  ยังเปนการ ชวยกลอมเกลาจิตใจเด็กและเยาวชนให
เรียนรูที่จะอยูรวมกับผูอ่ืนอยางมีความสุข มีความนอบนอม ใหเกียรติซึ่งกันและกันอันเปนการลด 
การยึดติดกับความรู ความคิดหรือความเชื่อขอตนเอง ซึ่งเปนเสมือนกรอบปดกั้นมิใหเด็กและเยาวชน
ซึ่งกําลังอยูในวัยแหงการเรียนรู 
  กระทรวงศึกษาธิการ (สํานักงานเลขาธิการการศึกษา. 2550)  เด็กและเยาวชนผูที่ไดรับ
การบมเพาะคุณธรรมในดานความสุภาพจะมีกิริยามารยาทที่ดีเหมาะสมกับกาลเทศะ และวัฒนธรรม
ไทย ไมกาวลวงใชกิริยาหรือวาจาทํารายจิตใจหรือสิทธิของผูอ่ืน 
  สรุปไดวา ความสุภาพหมายถึง เรียบรอย ออนโยน และ ละมุนละมอม  มีกิริยามารยาท 
ที่ดีงาม มีสัมมาคารวะ ประพฤติดีเปนผูคุณธรรม รูกาลเทศะ มีกิริยาวาจาเรียบรอย ซึ่งเปนคุณธรรม 
ที่สังคมตองการใหมีในตัวนักเรียน 
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6. ความสะอาด 
      กระทรวงศึกษาธิการ (2550: 9) ไดใหความหมายของความสะอาดวาหมายถึง ไมสกปรก  

ไมมีตําหนิ  ผองใสบริสุทธิ์ ไมทุจริต เราสามารถจําแนกความสะอาดได ดังนี้ 
     1. ความสะอาดทางดานรางกาย คือ รางกายไมสกปรก เสื้อผาสะอาด และรับประทาน
อาหารที่สะอาด มีสุขนิสัยสวนบุคคลที่ดี 
     2. ความสะอาดสิ่งแวดลอมคือบานเรือนสะอาด หองเรียนสะอาดสิ่งเครื่องใชสะอาด  
และโรงเรียนสะอาด 
     3. จิตใจสะอาด คือ คิดดี ทําดี พูดดี ยึดหลักศีล 5 ของพระพุทธศาสนา มาเปนหลักปฏิบัติ 
     พจนารุกรมฉบับราบบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2542 (2544: 1155) ไดใหความหมาย 
ของคําวา สะอาด ไว 2 ลักษณะ ความหมายแรกนั้นมุงเนนลักษณะทางกายภาพ ซึ่งนยิามวา สะอาด 
ก็คือ ไมสกปรก อันหมายรวมถึงการมีความผองใส เปนที่เจริญตา ทําใหเกิดความสบายใจแกผูพบเห็น  
ความหมายทีส่องนัน้มุงเนนลักษณะของจติใจ ซึ่ง สะอาด ก็คือ การมจีิตใจบริสุทธิ ์
  ราชบัณฑิตยสถาน (2546) โดยสรุปแลว ผูที่มีคุณธรรมในดานของความสะอาดเรียนรู 
ที่จะดูแลตนเองใหปราศจากความมวัหมองทัง้กายและใจ   
      พจนานกุรมฉบับมติชน (2547: 854) ไดใหความหมายวา สะอาด หมายถงึ เกลีย้งเกลา  
บริสุทธิ ์ไรมลทิน 
  กระทรวงศึกษาธิการ (สํานักงานเลขาธกิารการศกึษา. 2550) เด็กและเยาวชนผูที่ไดรับ
การบมเพาะคณุธรรมในดานความสะอาดกายและใจจะรักษารางกายและสภาพแวดลอมใหสะอาด
ปราศจากความมัวหมอง พรอมทั้งดูและจติใจของตนใหกรอปไปดวยความคิดที่ดีตอผูอ่ืน ไมมุงราย  
ไมอิจฉาริษยา ความสะอาดทั้งสองลักษณะเปนคุณธรรมที่สําคัญอยางยิ่งตอสังคมปจจุบัน  
ความสะอาดกายจะเปนเกราะเสริมที่ชวยใหเด็กและเยาวชนมีสุขอนามยัที่แข็งแรงอันเปนที่มาของ 
ความพรอมตอการเจริญเติบโตงอกงามในทุกๆ ดาน 
  นวลศิริ  เปาวโรหิต (2550) ความสะอาดรางกายเพียงอยางเดียวคงยงัไมเพยีงพอ 
ตอการเสริมสรางความงอกงามทางจิตใจของเด็กและเยาวชน อนาคตของชาติกลุมนี้ควรที่จะไดรับ 
การปลูกฝงและฝกฝนใหมีความบริสุทธิ์สะอาดของจิตใจ ไมมุงรายหรืออิจฉาริษยาผูอ่ืนมองและคิดถึง 
ส่ิงตางๆ ในแงดี เปนรากฐานที่แข็งแกรงในการเสริมสรางสุภาวะทางจิตใจของเด็กและเยาวชนตอไป     
   สรุปไดวา ความสะอาด หมายถึง ความสะอาดทั้งทางกาย ทางวาจา และทางใจ  
ซึ่งตองการใหคุณธรรมดานความสะอาดนั้นเกิดขึ้นในตวันักเรียนทุกคน 
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 7. ความสามัคคี 
      อดุล  สาระบาล (2536: บทคัดยอ) ความสามัคค ีหมายถงึ การแสดงออกซึง่ความสามารถ
ในการทํางานเปนกลุมดวยใจรัก มีความรวมแรงรวมใจ เพื่อสรางสรรคและแกปญหาเพื่อใหการปฏิบัติงาน
สําเร็จลุลวงดวยดีและมีประสิทธิภาพ 
     กิตติพนัธ รุจิรกุล (2540:  บทคัดยอ) ความสามัคคีหมายถงึ ความพรอมเพยีงเปนน้าํหนึ่ง
ใจเดียวกนั รวมมอืกระทาํกจิการใหสําเร็จลุลวงดวยดี โดยเหน็แกประโยชนสวนรวมมากกวาสวนตัว 
     ความหมายสามัคคีดังกลาวผูศึกษาสรุปวา ความสามัคคี หมายถงึ การแสดงออก ซึ่งความ 
สามารถในการทํางานเปนหมูคณะดวยใจรัก มีการรวมแรงรวมใจกนัในการทํางานเพื่อใหงานสําเร็จ
ดวยดีและมีประสิทธิภาพ 
  พฤติกรรมการแสดงถึงความสามัคคีมี ดังนี้ 
   1.  ยอมรับฟงความคิดเหน็ของผูอ่ืน ไมยึดความคดิเหน็ของตนเองเปนใหญ 
   2.  มีความเกรงใจซึ่งกันและกันมนี้ําใจชวยเหลือกิจกรรมในกลุมไมผลักภาระใหผูอ่ืน 
ไมเห็นแกตัว 
   3.  ปรับตนเองเขากับผูอ่ืนไดดีรับผิดชอบตอสวนรวมมากกวาสวนตน 
   4.  เขามี สวนรวมอยางแข็งขันในกิจการของสวนรวม 
   5.  เปนผูประสานความสามัคคีในหมูคณะไมแบงแยกเปนพวกเขาพวกเรา รักหมูคณะ 
   6.  ชวยเหลือเกื้อกูลในทางไมผิดศีลธรรม มองคนอืน่ในแงดีเสมอ 
   พจนานกุรมฉบับราชบัณฑติยสถาน (2542) ไดนิยามคาํวา สามัคคี ไววา ความพรอม
เพรียง สมานฉันท รวมมือรวมใจ ปรองดองกัน  
   ราชบัณฑิตยสถาน (2546) ผูที่มีคุณธรรมในดานความสามัคคีจะไดรับการปลูกฝงให
มุงมั่นในการรวมพลังชวยเหลือเกื้อกูลกัน เพื่อใหการงานสําเร็จลุลวง แกปญหาและขจัดความขัดแยง
ได บุคคลเหลานี้เปนผูมีเหตุผล มีใจเปดกวาง ยอมรับ ความแตกตางหลากหลายทางวัฒนธรรม 
ความคิด ความเชื่อ พรอมที่จะปรับตัวเพื่ออยูรวมกันอยางสันติ 
   กระทรวงศึกษาธิการ (สํานักงานเลขาธกิารสภาการศึกษา. 2550) มุมมองเด็กและเยาวชน 
ผูที่ไดรับการบมเพาะคุณธรรมในดานความสามัคคีจะมีจิตใจเปดกวาง ไมเห็นแตประโยชนสวนตน 
พรอมที่จะเอื้ออํานวยใหเกิดความสําเร็จแกหมูคณะ และรักษาไวซึ่งความสัมพันธอันดีระหวางกัน 
บุคคลเหลานี้ทํางานรวมกับผูอ่ืนไดเปนอยางดี รับบทบาทผูนําและผูตามไดเหมาะสม มีพฤติกรรม
รวมมือรวมใจทํางานอันเปนประโยชนตอสวนรวม ไมสรางความแตกแยก และไมใชความรุนแรงใน 
การแกปญหา 
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 สรุปไดลักษณะพฤติกรรมที่แสดงถึงความสามัคคี ไดแก ยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน  
มีความเกรงใจซึ่งกนัและกนั มนี้ําใจชวยเหลือกิจกรรมในกลุมไมผลักภาระใหผูอ่ืน ไมเหน็แกตัวรวม
รับผิดชอบและปรับปรุงงานของกลุม ใชสติปญญาและเหตุผลในการจดัสินใจแกปญหารวมกนั รวมกัน
ทํางานที่ไดรับหมอบหมายจนสําเร็จ 
               8. ความมีน้ําใจ 
      พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 (2542: 580) ไดนิยามคําวา  
ความมีน้ําใจ ไววา ความเอื้อเฟอ อุดหนุน เจือจาน หรือแสดงน้ําใจดีแกผูอ่ืน  
  ราชบัณฑิตยสถาน (2546) ผูที่มีคุณธรรมในดานความมีน้ําใจจะไดรับการปลูกฝงให
มุงเนนแตเพียงประโยชนสวนตัว หากแตมีความเห็นอกเห็นใจ เห็นคุณคาในเพื่อนมนุษย มีความเอื้อ
อาทร เอาใจใสในความสนใจ ความตองการ ความจําเปน หรือความทุกขสุขของผูอ่ืน และพรอมทีจ่ะให
ความชวยเหลือเกื้อกูลผูอ่ืนตามความเหมาะสม 
    พจนานุกรมฉบับมติชน (2547: 469) ไดใหความหมาย น้ําใจ หมายถึง ความรูสึกในใจ 
โดยปริยายหมายถึงการแสดงออกความรูสึกเอื้ออาทร 
  กระทรวงศกึษาธกิาร (สํานกังานเลขาธิการสภาการศึกษา. 2550) มมุมองเดก็และเยาวชน 
ผูที่ไดรับการบมเพาะคุณธรรมในดานความมีน้ําใจจะรูจักการใหและการเสียสละโดยไมหวังตอบแทน 
อันเปนผลจาการมีน้ําใจที่ดี รูจักการเอาใจเขามาใสใจเรา มีความเห็นอกเห็นใจตอผูอ่ืน 
  กุมารี ชัชชวงษ (2549) กลาวถึง ความมีน้ําใจเปนคุณธรรมที่สําคัญอยางยิ่งตอสังคม
ปจจุบันซึ่งมีการไหลบาของวัฒนธรรมตะวันตกเขามาอยางรวดเร็ว ซึ่งมุงเนนความเปนปจเจกชนนี้ 
เมื่อผนวกเขากับการแกงแยงแข็งขัน เพื่อที่จะไดมาซึง่ทรัพยากรตางๆ ในสังคม  อาจจะสงผลใหเด็ก
และเยาวชนกลายเปนผูมีจติใจแข็งกระดางใสใจแตความตองการของตนเองแตเพยีงฝายเดียว มิไดมี
จิตใจเอื้ออาทรพรอมที่จะสรางความรุดหนาเจริญพัฒนาใหแกผูอ่ืนไปพรอมๆ กับตนเอง การยึดแต
ประโยชนสวนตนเปนที่ต้ัง นีห้ากเกิดขึ้นในทุกๆ หมูเหลาในสังคมใดแลว คงเปนการยากที่สังคมนั้นๆ 
จะดําเนนิอยูตอไปได 
  นวลศิริ  เปาวโรหิต (2550) จึงมีความจาํเปน อยางยิ่งทีจ่ะตองปลูกฝงคุณธรรม ความมี
น้ําใจใหแกเดก็และเยาวชน 
    สรุปไดวา ความมีน้ําใจ ความจริงใจที่ไมเห็นแกเพียงตัวเอง หรือเร่ืองของตัวเอง แตเห็นอก
เห็นใจเห็นคุณคาในเพื่อนมนุษย มีความเอื้ออาทรเอาใจใสในความสนใจในความตองการ ความจําเปน 
ความทุกขสุขของผูอ่ืน และพรอมที่จะใหความชวยเหลือเกื้อกูลกันและกัน 
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4. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
     กิจกรรมพัฒนาผูเรียน เปนกจิกรรมที่จัดอยางเปนระบบ ประกอบดวยรูปแบบ กระบวนการ 
วิธีการทีห่ลากหลาย ใหผูเรียนไดรับประสบการณจากการปฏิบัติจริง มีความหมายและมีคุณคาในการ
พัฒนาผูเรียนทั้งดานรากาย จิตใจ สติปญญา อารมณ และสังคม  มุงสรางเสริมเจตคติ คุณคาชีวติ 
ปลูกฝงคุณธรรมและคานิยมที่พงึประสงค สงเสริมใหผูเรียนเขาใจตนเอง สรางจิตสาํนึกในธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม ปรับตัวและปฏิบัติตนใหเปนประโยชนตอสังคม ประเทศชาติ และดํารงชีวิตไดอยางมี
ความสุข 
      กรมวิชาการ (2545: 1-13) กลาวถึงกิจกรรมพัฒนาผูเรียนเปนกิจกรรมที่จัดอยางเปน
กระบวนการดวยรูปแบบวิธกีารทีห่ลากหลาย ใหผูเรียนไดพัฒนาตามความสามารถของตนเองตาม
ศักยภาพ การเขารวมกิจกรรมและปฏิบัติกิจกรรมที่เหมาะสมรวมกับผูอ่ืนอยางมีความสุข กิจกรรมที่
พัฒนาผูเรียนใหนักเรียนเปนผูมีศีลธรรม จริยธรรม มีระเบียบวนิัย และมีคุณภาพ ปลูกฝงการสราง
จิตสํานึกการทําประโยชนเพื่อสังคม ซึ่งสถานศกึษาจะตองดําเนนิการอยางมีเปาหมาย มีหลกัการจัด
แนวการจัดมีรูปแบบ และวิธกีารที่เหมาะสม บทบาทของผูเกี่ยวของ ตลอดจนขั้นตอนการดําเนนิงาน
และการประเมินผล พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที ่2)  
พ.ศ. 2545 มาตรา 6 กลาววาการจัดการศึกษาตองเปนไปเพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนมนษุยที่สมบูรณ 
ทั้งรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรูและคณุธรรมในการดํารงชีวิตสามารถอยูรวมกับผูอ่ืนได 
อยางมีความสขุ นอกจากนี้ ยังไดกําหนดแนวทางการจัดการศึกษา โดยยึดหลกัวา ผูเรียนทกุคนมี
ความสามารถในการเรียนรู และพัฒนาตนเองได และถอืวาผูเรียนมีความสาํคัญที่สุด โดยกระบวน 
การและกิจกรรมใหสอดคลองกับความสนใจ และความถนัดของผูเรียน คํานงึถงึความแตกตางระหวาง
บุคคล ฝกทักษะกระบวนการคิด การจัดการ การเผชญิเหตุการณ และการประยกุตความรูมาใชใน 
การปองกนั แกปญหาและประสบการณจริง ประกอบกบัการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วของสังคม 
และเทคโนโลยีกอใหเกิดผลดีและผลเสียตอการดําเนินชวีิต ในการปจจุบันของบุคคล ทาํใหเกิดความ
ยุงยากซับซอนมากยิง่ขึ้น จาํเปนตองปรับเปลี่ยนวิถีการดําเนนิชีวิตใหสามารถดาํรงชีวิตอยูในสงัคมได
อยางมีคุณคา มีศักดิ์ศรีและมีความสุข ซึ่งหลักสูตรการศกึษาขัน้พืน้ฐาน กาํหนดใหมสีาระการเรียนรู  
8  กลุมสาระและกิจกรรมพฒันาผูเรียน ซึง่กิจกรรมพัฒนาผูเรียนเปนกิจกรรมที่ไดจดัใหเรียนรู  
ตามกลุมสาระการเรียนรู 8 กลุม การเขารวมและปฏิบัติกิจกรรมที่เหมาะสม รวมกับผูอ่ืนอยางมี
ความสุขกับกจิกรรมดวยตนเอง  ความถนดั และความสนใจอยางแทจริง การพัฒนาที่สําคัญ คือ
พัฒนาองครวมของความเปนมนษุยใหครบทุกดาน ทัง้ทางรางกาย สติปญญา อารมณ และสังคมให
เปนผูมีศีลธรรมมีระเบียบวินยั และมีคุณภาพ ปลูกฝงสรางจิตสํานึกของการทําประโยชนเพื่อสังคม 
 สถานศกึษาตองดําเนินการอยางมีเปาหมาย มีรูปแบบและวิธีการที่เหมาะสมกิจกรรมพัฒนา
หลักสูตรการศกึษาขัน้พืน้ฐาน แบงออกเปน 2 ลักษณะ คือ กิจกรรมแนะแนวและกจิกรรมนักเรียน 
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 กิจกรรมแนะแนว เปนกิจกรรมที่สงเสริมและพัฒนาความสามารถของผูเรียนใหเหมาะสม 
ตามความแตกตางระหวางบุคคล สามารถคนพบและพัฒนาศักยภาพของตน เสริมสรางทักษะชีวิต  
วุฒิภาวะทางอารมณ การเรียนรูในเชิงพหุปญญา และการสรางสัมพันธภาพที่ดี ซึ่งครูผูสอนทุกคน 
ตองทําหนาที่แนะแนวใหคําปรึกษาดานชีวิต การศึกษาตอและการพัฒนาตนเองสูโลกกวางอาชีพ 
และการมีงานทํา 
 กิจกรรมนักเรียนเปนกิจกรรมที่ผูเรียนปฏิบัติดวยตนเองอยางครบวงจรตั้งแตศึกษาวิเคราะห 
วางแผน ปฏิบัติตามแผน ประเมิน และปรับปรุงงาน โดยเนนการทํางานรวมกันเปนกลุม เชน ลูกเสือ 
เนตรนารี ยุวกาชาด และผูบําเพ็ญประโยชน 
 สําหรับกิจกรรมนักเรียนเปนกิจกรรมจากความสมัครใจของผูเรียนมุงพัฒนาลักษณะที่พึง
ประสงคเพิ่มเติมจากกิจกรรมในกลุมสาระ เปนกิจกรรมที่ผูเรียนชวยกันคิด ชวยกันทํา ชวยกัน
แกปญหา สงเสริมศักยภาพของผูเรียนอยางเต็มที่ รวมถึงกิจกรรมที่มุงปลูกฝงความมีระเบียบวินัย 
รับผิดชอบ รูสิทธิและหนาที่ของตน แบงตามความแตกตางระหวางกิจกรรมได 2  ลักษณะ คือ 
 1. กิจกรรมพฒันาความถนดั ความสนใจ ตามความตองการของผูเรียน เปนกิจกรรมที่
มุงเนนการเดมิเต็มความรูความเชี่ยวชาญ และประสบการณของผูเรียนใหกวางขวางยิ่งขึน้เพื่อคนพบ
ความถนัดความสนใจของตนเอง และพฒันาตนเองใหเต็มศักยภาพ ตลอดจนพัฒนาทักษะทางสังคม 
และปลูกฝงจิตสํานึกของการทําประโยชนเพื่อสังคม 
 2. กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด และผูบําเพ็ญประโยชน เปนกจิกรรมที่มุงปลูกฝง
ระเบียบวนิัย กฎเกณฑ เพื่อการอยูรวมกันในสภาพชวีิตตางๆ นําไปสูพื้นฐานการทาํประโยชนให 
แกสังคม และวิถีชีวิตในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ซึ่งจัดใหเปนไปตาม
ขอกําหนดของคณะกรรมการลูกเสือแหงชาติ ยุวกาชาด ผูบําเพ็ญประโยชนและกรมการรักษาดินแดน 
 ทั้งนี้ในทางปฏิบัติสถานศึกษาจัดกิจกรรมในลักษณะของการบูรณาการองคความรูตาง ๆ  
ที่เกื้อกูลสงเสริมการเรียนรูตามกลุมสาระการเรียนรูใหมีความหมายกวางขวางลึกซึ้งขึ้นอีกทั้งในผูเรียน
ไดคนพบและใชศักยภาพที่มีในตนอยางเต็มที่ เลือกตัดสินใจ ไดอยางมีเหตุผล เหมาะสมกับตนเอง  
สามารถวางแผนชีวิตและอาชีพไดอยางมีคุณภาพ เนนการเสริมสรางทักษะชีวิต วุฒิภาวะทางอารมณ 
ศีลธรรม และจริยธรรม กิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิต กิจกรรมสรางเสริมประสิทธิภาพการเรียน เปนตน 

4.1  เปาหมายการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
        การจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนใหบุคคลรูจักและเห็นคุณคาในตนเอง และผูอ่ืนมีวุฒิภาวะ

ทางอารมณ มีกระบวนการคิด มีทักษะการดําเนินชีวิตที่เหมาะสมมีความสุข และมีจิตสํานึกในความ
รับผิดชอบตอตนเอง ครอบครัว สังคม และประเทศชาติ โดยกําหนดเปาหมายในการจัดกิจกรรมพัฒนา
ผูเรียนดังนี้ 

       1.  ผูเรียนไดรับประสบการณที่หลากหลาย  เกิดความรู ความชํานาญ ทั้งวิชาการ 
และวิชาชีพอยางกวางขวางมากยิ่งขึ้น 
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       2.  ผูเรียนคนพบความสนใจ ความถนัด และพัฒนาความสามารถพิเศษเฉพาะตัว 
มองเห็นชองทางในการสรางงาน อาชีพในอนาคตไดเหมาะสมกับตนเองผูเรียนเห็นคุณคาขององค
ความรูตางๆ สามารถนําความรูและประสบการณไปใชในการพัฒนาตนเอง และประกอบสัมมาอาชีพ 

       3. ผูเรียนพัฒนาบุคลิกภาพ เจตคติ  คานิยมในการดําเนินชีวิต และเสริมสรางศีลธรรม
จริยธรรม 

       4. ผูเรียนมีจิตสํานึกและทําประโยชนเพื่อสังคม และประเทศชาติ ในการจัดกิจกรรมจะยดึ
หลักการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

4.2  หลักการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน มีดังนี้ 
        1.  มีการกําหนดวัตถปุระสงคและแนวปฏิบัติที่ชัดเจนเปนรูปธรรม 
        2.  จัดใหเหมาะสมกบัวัย วุฒิภาวะ ความสนใจ ความถนัดความสามารถของผูเรียน 
        3. บูรณาการวิชาการกับชีวิตจริง ใหผูเรียนไดตระหนักถงึความสําคัญ ของการเรยีนรู

ตลอดชีวิต 
        4.  ใชกระบวนการกลุมในการจัดประสบการณการเรียนรูฝกใหคิดวิเคราะหสรางสรรค

จินตนาการที่เปนประโยชนและสัมพนัธกับชีวิต ในแตละชวงวัยอยางตอเนื่อง 
        5.  จํานวนสมาชิกเหมาะสมกับลักษณะของกิจกรรม 
        6.  มีการกําหนดเวลาในการจัดกิจกรรมใหเหมาะสมสอดคลองกับเปาหมาย 
        7.  ผูเรียนเปนผูดําเนินการ ครูเปนทีป่รึกษาปฏิบัติหนาที่และทํางานประจําโดยคํานงึถงึ

ความปลอดภยั 
        8.  ยึดหลักการมีสวนรวม โดยเปดโอกาสใหครู พอแม ผูปกครอง ชุมชน องคกรทั้งภาครฐั

และเอกชนมีสวนรวมในการจัดกิจกรรมมกีารประเมนิผลการปฏิบัติกจิกรรมโดยวิธทีี่หลากหลาย 
และสอดคลองกับกิจกรรมอยางเปนระบบและตอเนื่อง ซึ่งมีแนวทางในการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
ดังนี้ 

 

5.  เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการจัดกิจกรรมทําคูมือ  
     โดยใช แผนการจัดการเรยีนรูพัฒนาคุณธรรม 8 ประการ  ดานความขยนั  ดานความประหยดั 
ดานความซื่อสัตย   ดานความมีวนิัย  ดานความสุภาพ   ดานความสะอาด  ดานความสามัคค ี  
ดานความมนี้าํใจ 
            5.1 ความหมายของคูมือ 
    ในการปฏิบัติหนาที่ ของอาจารยที่ปรึกษาใหมีประสิทธิภาพจะตองมีคูมือเพราะคูมือ 
จะเปนแนวทางชวยเหลือใหครูที่ทําหนาที่ปรึกษาสามารถใหคําแนะนําชวยเหลือนักเรียน นักศึกษา 
ไดเปนอยางดี มีนักวิชาการไดอธิบายเกี่ยวกับความหมายของคูมือไวดังนี้ 
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                  อํานวย  เถาตระกูล (2541: 8) ไดอธิบายเกี่ยวกับความหมายของคูมอืวาเปนเอกสารที่มี
รายละเอียดเสนอแนะแกผูใชสามารถเขาใจแนวทางการใชและขอพึงปฏิบัติที่ชวยใหการนาํเรื่องนัน้ไป
ใชงานตรงตามเจตนารมณ 
    ปรีชา  ชางขวญัยืน และคณะ (2539: 127) ไดอธิบายเกีย่วกับความหมายของคูมือวา
เปนหนงัสือที่ใชควบคูไปกับการกระทําสิง่ใดสิ่งหนึง่ ที่ใหแนวทางปฏบัิติใหกับผูสามารถกระทําสิง่นัน้ๆ 
ใหบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมาย 
    พร้ิมเพรา  คงธนะ (2537: 9) ก็ไดอธิบายเกี่ยวกับความหมายของคูมอื เชน เกีย่วกบั
นักวชิาการคนอื่นทีก่ลาวมาแลววาเปนหนงัสืออางองิ ซึง่เปนแนวทางวธิีการการจัดกจิกรรม 
ขอเสนอแนะทีม่ีรายละเอยีดเพื่อชวยเหลือใหดําเนินการตรงตามวัตถปุระสงคที่กาํหนดไว 
    พจนานกุรม  เวบเสตอร  ( Webster. 1983: 1097-1098) ไดอธิบายเกี่ยวกับความหมาย
ของคูมือการสอน คือ หนงัสอืที่บรรจุเนื้อหาตามหลักวิชาการและใชเปนหลกัในการสอนระหวางครู 
กับนักเรียน สอดคลองกับแนวคิดของชอรส (Shores. 1960: 50) ซึ่งใหความหมายของคูมือวาคูมือเปน
เครื่องมือที่ครูกับนักเรียนสื่อสารความหมายกันและกันเปนแหลงรวบรวมเนื้อหากิจกรรมและวัสดุ
ประกอบการสอนที่เกี่ยวของจากแนวคิดและงานวจิัยที่เกี่ยวกับความหมายของคูมอืซึ่งนกัวิชาการได
อธิบายมาแลว 
   สรุปไดวา คูมือเปนหนังสือที่เขียนขึ้นเพื่อเปนแนวทางใหผูใชคูมือไดศึกษาทําความเขาใจ
และปฏิบัติตามเพื่อกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งใหมีมาตรฐานใกลเคียงกันมากที่สุดและบรรลุผลสําเร็จ
ตรมเปาหมายดวยตนเอง 

5.2 ประเภทของคูมือ 
     ในการจัดทําคูมือตางๆ ไมวาจะเปนคูมือของทางราชการหรือคูมือของหางราน 

บริษัทเอกชนไดมีนักวิชาการหลายทานใหความหมายประเภทของคูมอืไวดังนี ้
     ศักรินทร  สุวรรณโรจน และคณะ (2535: 77) ไดอธิบายเกีย่วกับประเภทของคูมอืวาคูมือ

แบงออกเปน 2 ประเภท ไดแก ประเภททีห่นึง่ คือ คูมือการสอนเปนคูมือที่ใหความรู ขอเสนอแนะ
เกี่ยวกับหลกัสตูรการสอนและการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเชน คูมือการจัดประชาธิปไตยใน
โรงเรียน คูมือการปฏิบัติกิจกรรมและสรางนิสัยโรงเรียนประถม คูมอือบรมนักเรียนหนาเสาธง คูมือจัด
กิจกรรมสงเสริมดานคุณธรรมในโรงเรียน ประเภทที่สอง คือ คูมือหนังสือเรียนเปนคูมือที่จัดขึ้นคูกบั
หนงัสือเรียนทีต่องอธิบายการใชหนังสือนัน้ไดถูกตอง และดําเนนิการจดักิจกรรมตางๆ ใหสอดคลองกับ
เนื้อหาในหนังสือเรียนจึงมีลักษณะเปนกึง่แผนการเกีย่วกับประเภทคูมือ โดยทั่วไปวาคูมือม ี 3 ประเภท 
ไดแก  ประเภททีห่นึง่คือ คูมือครู เปนหนงัสือที่ใหแนวทางและคําแนะนําแกครูเกีย่วกับสาระวธิีการ ส่ือ 
วัสดุอุปกรณและแหลงขอมลูอางอิง  ประเภทที่สอง คือ คูมือเรียนเปนหนงัสือซึ่งผูเรียนใชควบคูไปกับ
ตําราเรียนปกติจะประกอบดวยสาระ คําสั่ง แบบฝกหัด ปญหา คําถามที่วางสาํหรับถามตอบ 
และการทดสอบ และประเภทที่สามคือ คูมือทั่วไปเปนหนังสือที่ใหขอความรูเกี่ยวกับทําสิ่งใดสิ่งหนึ่ง 
แกผูอ่ืน โดยมุงหวังใหผูอ่ืนหรือผูใชเขาใจสามารถดําเนินการในเรื่องนั้นๆดวยตนเองไดอยางถูกตอง 
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       อํานวย เถาตระกูล (2541: 8-10) ไดอธิบายเกี่ยวกบัประเภทของคูมือ มี 3 ประเภท 
ไดแก ประเภทที่หนึ่งคือ คูมือหลักสูตรในเอกสารที่มีรายละเอียดและขอเสนอแนะแกผูใชหลักสูตร 
ใหสามารถเขาใจแนวทางการใชและขอพึงปฏิบัติ คูมือฝกงานเปนเอกสารที่เสนอแนวทางการปฏิบัติ 
การฝกงานของผูเรียนทั้งในสถานศึกษา หรือสถานประกอบการรวมทั้งใหผูที่มีสวนรวมเกี่ยวของกับ
การฝกงานไดมีแนวทางในการปฏิบัติใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน ประเภทที่สาม คือ คูมือนักเรียนเปน
เอกสารแนะนําการปฏิบัติตนของนักเรียนที่อยูในสถานศึกษาแหงนั้นโดยเสนอแนะเกี่ยวกับขอมูล 
ของสถานศึกษา อาคาร ที่ต้ัง กฎระเบยีบ วิธีปฏิบัติ สิทธปิระโยชนส่ิงทีเ่ปนบริการและเครื่องอํานวย
ความสะดวกตางๆ ที่นกัเรียนจะไดรับ 

      จากแนวคิดเกี่ยวกับประเภทของคูมือซึ่งมีนักวิชาการอธิบายมาแลว สามารถสรุปไดวา
คูมือแบงออกเปน 2 ประเภท ไดแก 
   1. คูมือเกี่ยวกับการเรียนการสอนตามหลักสูตร เปนคูมือที่เสนอแนะแนวทางหรือเทคนิค
วิธีการสอน การใชส่ือหรือนวัตกรรมที่สัมพันธกับรายวชิาหนึ่ง ซึ่งระดับชั้นเรียนตางๆ ทีก่ําหนดไว 
หลักสูตรนัน้ๆ เชนคูมือรายวชิา คูมือระดับชั้นเรียน คูมือการใชส่ือนวัตกรรม การเรียนการสอน เปนตน 
       2. คูมือการจัดกิจกรรมการสอนทัว่ไป เปนคูมือที่เสนอแนะแนวทางหรือเทคนิควิธกีาร
ดําเนนิกิจกรรมตางๆ เพื่อสงเสริมใหการการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรบรรลุจุดประสงคที่
กําหนดไวและเปนคูมือทีม่ิไดเกี่ยวของสมัพันธกับเนื้อหาหรือคําอธิบายรายวชิาใดวชิาหนึ่งโดยตรง 
เชน คูมือการจัดกิจกรรมประชาธิปไตยในโรงเรียน คูมือกิจกรรมสรางนิสัยสําหรับโรงเรียนประถมศกึษา 
คูมือจัดกิจกรรมแนะแนวในสถานศึกษาสําหรับอาจารย เปนตน 

 ณิชาภา  เจริญรุงเรืองชัย (2547: 35) ไดกลาววา คูมือที่ดีนั้นตองประกอบดวย 
1. ตองระบุความสําคัญ และประโยชนของคูมือที่จะนําไปใช 
2. กําหนดวัตถุประสงคใหชัดเจน 
3. กําหนดคําชี้แจงใหเกี่ยวของทราบและเขาใจขั้นตอนในการนําคูมือไปใชอยางถูกตอง 
4. เนื้อหาในเลมตองมีความเหมาะสมกับผูศึกษา 
5. ภาษาที่ใชเขาใจงาย 
6. การนําเสนอเปนขั้นตอนและทันสมัยสะดวกแกการใช 
7. จัดรูปเลมใหมีความนาสนใจ 
8. มีแหลงอางอิงสามารถคนควาเพิ่มเติมได 

 คีรีบูน จงวุฒเิวทย และมาเรยีม  นลิพนัธ (ณิชาภา เจริญรุงเรืองชยั. 2547: 33; อางองิจาก 
คีรีบูน จงวุฒิเวทย; และมาเรียม นิลพนัธุ. 2542: 17-18) ไดกําหนดลักษณะคูมือที่ดีเปน 3 ดาน 
ตามความเหมาะสม คือ 
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1.  ดานเนื้อหา 
                          1.1  เนื้อหาสาระหรือรายละเอียดในคูมอื ควรตรงกับเร่ืองที่ศึกษาและไมยาก 
เกินไป จนทําใหผูเรียนไมสนใจและหยิบอาน 
                          1.2  การนําเสนอเนื้อหาควรใหเหมาะสมกับพืน้ฐานของผูที่จะศกึษา 
                          1.3  การนําเสนอเนื้อหาควรใหเหมาะสมที่จะนําไปอางอิงได 
                          1.4  ควรมกีรณีตัวอยางประกอบในบางเรื่องเพื่อจะไดทําความเขาใจงาย 
                          1.5  ควรมกีารปรับปรุงเนื้อหาของคูมอืใหทนัสมัยอยูเสมอ 

2.  รูปแบบ 
                2.1  ตัวอักษรที่ใชควรกําหนดตวัอักษรตัวโต และมีรูปแบบชัดเจน อานงาย 
เหมาะสมกับผูใชคูมือ 

                                2.2   ควรมีภาพหรือตัวอยางเนื้อหา 
                                2.3   ลักษณะการจดัรูปเลมควรทาํใหนาสนใจ 
                                2.4   การใชภาษาควรใหเขาใจงายเหมาะสมกบัผูใชคูมือ 
                                2.5   ระบบการนําเสนอควรเปนระบบงายไปหายาก หรือเปนเรื่องๆ ใหชัดเจน 

3. ดานการนําไปใช 
                         3.1  ควรระบุข้ันตอน วิธีการใชคูมือใหชดัเจน 
                         3.2  มีแผนภูมิตารางตัวอยางประกอบใหสามารถนําไปปฏิบัติจริงได 
                         3.3  มีขอมลูเพื่อสามารถใชเพื่อประสานงานตางๆ ไดสะดวก และรวดเร็ว 
                         3.4  บอกสิทธิประโยชนและขอความควรปฏิบัติเขาใจงาย 
  เอกวุฒ ิ ไกรมาก (ณิชาภา เจริญรุงเรืองชัย. 2547: 34; อางอิงจาก เอกวุฒ ิไกรมาก. 
2541: 57) ไดกลาวถึงลกัษณะที่ดีของคูมอืไววา 
  1. สามารถเขาใจเนื้อหาขอบขายหรือส่ิงที่จะสอนไดอยางกระจางชดัเจน เชน มองเหน็
โครงรางของการสอนทัง้หมด 
  2. ชวยใหสามารถดําเนินตามแนวทางและขั้นตอนตางๆไดดี โดยสามารถดัดแปลงและ
ยืดหยุนไดเอง ไมเปนแนวทางบงัคับ ตองเสนอแนวทางโดยมสามารถใหปฏิบัติงานคลองขึ้น 
  3. กิจกรรมที่เสนอแนะ หรือกําหนดไว ควรมีการทดลองใชกับเด็กวยันัน้ๆ  เด็กสนใจ
ปฏิบัติไดจึงควรใชและเลือกไดบาง 
  4. แนวการเขยีนเนนย้ําปฏบัิติที่มุงไปสูจดุมุงหมายอยางตอเนื่องนั้นคือตองเนนย้ําไปทาง
เดียวกนั 
  5. ความแปลกใหมของกิจกรรม ควรสงเสรมิแกผูปฏิบัติโดยคอยเปนคอยไปมิไดมุงกระจาย
ใหแนวใหมทั้งหมด แตการใชแนวปฏิบัตินัน้ๆ ตองเปนการปฏิบัติไดและไดผลดวย 
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  6.  รูปแบบวธิกีาร (ข้ันตอน) ที่เปนแนวทางในการเขียนคงรูปแบบ และขั้นตอนโดย
สม่ําเสมอเพื่อสะดวกแกการใชคูมือมีหลายประเภทและผูกําหนดประเภทของคูมือไว ดังนี ้
  ณิชาภา  เจริญรุงเรืองชัย (2547: 29) ไดแบงประเภทของคูมือเปน 2 ประเภท คือ 
      1.  คูมือเกี่ยวกับการเรียนการสอนตามหลักสูตร หมายถึง คูมือที่ใชเปนแนวทางในการใช
หลักสูตรเทคนคิวิธีการเรียนการสอนใชรวมกับหนังสือเรียน 
  2.  คูมอืเกี่ยวกบัการจัดกิจกรรมสงเสริมการเรียนการสอนทั่วไป หมายถงึ เปนคูมือ ที่เสนอ
แนวทางทางเทคนิคในการดําเนนิกิจกรรม เกีย่วกับโครงการที่สนับสนุนการเรียนการสอน เชน คูมือ
โครงการอาหารกลางวนัในโรงเรียน คูมือโครงการประชาธิปไตยในโรงเรียน เปนตน 
  ปราณี  กรุณวงษ (ณิชาภา เจริญรุงเรืองชัย. 2547: 29; อางอิงจาก ปราณี  กรุณวงษ. 
2546: 11) ไดสรุปประเภทของคูมือไววาแบงออก 3 ประเภท   
           1.  คูมือเกี่ยวกับการเรียนการสอนตามหลักสูตร เปนคูมือที่เสนอแนะแนวทางเทคนิค 
วิธีสอน การใชส่ือหรือนวัตกรรมที่สัมพนัธกบัวิชาหนึง่หรือระดับชั้นเรียนตางๆ ที่กําหนดไวใน 
หลักสูตรนัน้                  
   2.  คูมือจัดกิจกรรมการสอนทั่วไปเปนคูมือที่เสนอแนะแนวทางเทคนิควธิีการดําเนนิ 
การกิจกรรมตางๆ เพื่อสงเสริมใหการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรบรรลุวัตถุประสงคทีก่ําหนดไว 
              3.  คูมือโดยตรง เชน คูมือการจัดกิจกรรมประชาธิปไตยในโรงเรียน คูมือจัดกิจกรรม
โครงการอาหารกลางวนัในโรงเรียน 
  ปรีชา ชางขวญัยืน และคณะ (มงคล  ชืน่ชม. 2545: 53; อางอิงจาก ปรีชา ชางขวญัยืน. 
2539: 172-132) อธิบายวาโดยทัว่ ๆ ไปหนังสือคูมือที่พบกันม ี3 ประเภทใหญ ไดแก 
  1.  คูมือครู (Teachers manual or handbook) เปนหนังสือที่เปนแนวทางและคําแนะนํา
แกครู เกี่ยวกบัสาระวิธกีาร กิจกรรมสื่อวัสดุอุปกรณ และแหลงขอมูลอางอิงตางๆ ปกติมักจะใชคูมือกับ
ตําราเรียน 
                2.  คูมือการเรยีน: แบบฝกหดั (Student s manual or workbook) คือ หนงัสือที่ผูเรียนใช
ควบคูไปกับตําราเรียนปกติ ประกอบดวยสาระ แบบฝกหัด  ปญหา  คําถามทีว่างสําหรับเขียนคาํตอบ
และการทดสอบ ปจจุบันใชควบคูไปกับหนงัสืออ่ืนๆ ที่ทาํหนาที่แทนครหูรือตํารา เชน บทเรียน วีดีทศัน  
หรือบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เปนตน 
              3.  คูมือทั่วไป เปนหนงัสือที่ใหความรูเกี่ยวกับการทําสิง่ใดสิ่งหนึ่งแกผูอานโดยมุงหวงัให
ผูอานหรือผูใชเขาใจ และสามารถดําเนนิการเรื่องนัน้ดวยตนเองไดอยางเหมาะสม 
    5.3 องคประกอบของคูมอื 
     ในการจัดทําคูมือนั้นมีสวนประกอบที่สําคัญ ๆ ที่สามารถนําไปใชปฏิบัติงานได ซึ่งมี
นักวิชาการหลายทานไดอธิบายเกี่ยวกับองคประกอบของคูมือไว ดังนี้ 
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 ปรีชา  ชางขวญัยืน และคณะ (2539: 145-156) ไดอธิบายเกีย่วกับองคประกอบการจัดทํา
คูมือวา ตองประกอบดวย คําชี้แจงการใชคูมือ เนื้อหาสาระการเตรียมการสอน กระบวนการวธิีการและ
กิจกรรม การเขียนคูมือตองคํานึงถึงความตองการของผูใช การคาดคะเนลวงหนาวาผูใชมักจะประสบ
ปญหาเกี่ยวกบัเร่ืองอะไร แลวจัดทาํขอมูลที่จะชวยสงเสริมความรูอันจะทาํใหผูใชสามารถแกปญหาได 
คําแนะนําเกี่ยวกับการปองกนัและแกปญหา โดยปกติผูเขียนคูมือควรเปนผูมีประสบการณ ในเรื่องทีเ่ขียน
มากพอสมควร ซึ่งจะชวยใหรูวาการดําเนนิการในเรื่องนัน้ๆ มักจะมีปญหาอะไรเกิดขึ้นกับผูอานหรือใช
คูมือได  คูมือที่ดีควรใหแหลงขอมูลและแหลงอางองิซึ่งเปนประโยชนตอผูอาน หรือผูใชในการศึกษา
คนควาตอไป สอดคลองกับแนวคิดของเอกวฒุิ  ไกรมาก (2541: 54) อธิบายเกีย่วกับองคประกอบของคูมือ
วาจะประกอบดวยคําชี้แจงการใชคูมือ เนื้อหาที่สอน การเตรียมการสอน กระบวนการวิธีการและ
กิจกรรมการเรียนการสอน การวัดผลประเมินผล ความรูเสริมปญญา คําแนะนาํเกี่ยวกับการปองกนั
ปญหาแหลงขอมูลและแหลงอางอิง สวน เริงชัย จงพิพฒันสุข (2542: 6-7) อธิบายเกี่ยวกับองคประกรอบ
การจัดทาํคูมอืวาตองประกอบดวย คําชี้แจงการใชคูมือ วิธีการเรียน 
การสอน การวัดผลและประเมินผล และขอเสนอแนะ 
 ปรีชา   ชางขวญัยืน และคนอื่นๆ (2539: 127- 132) ไดอธิบายองคประกอบของคูมือไว  
8 สวน ดังนี้ 

1. คําชี้แจงการใชคูมือ โดยควบคลุมถึง วัตถปุระสงคของคูมือ ความรูพืน้ฐานที่จําเปนใน 
การใชคูมือ วิธีการใช คําแนะนํา 

2. เนื้อหาสาระทีจ่ะสอน ปกตจิะมีการใหเนื้อหาสาระที่จะสอน โดยมีคําชีแ้จงหรือคําอธบิาย
ประกอบ และอาจมีการวิเคราะหเนื้อหาสาระใหผูอานเกิดความเขาใจที่กระจาง 

3. การเตรียมการสอน ประกอบดวยรายละเอียด ดังนี ้การเตรียมสถานที ่วัสดุ ส่ือ  อุปกรณ 
และเครื่องมือที่จําเปน การเตรียมวัสดุ เอกสารประกอบการสอน แบบฝกหัดและแบบปฏิบัติ ขอสอบ 
คําเฉยการติดตอที่ประสานงานที่จาํเปน 
              4. กระบวนการ วิธกีาร กิจกรรมการเรียนการสอน เปนสวนสาํคัญของคูมือ ซึ่งมีขอมูลและ
รายละเอียด ดังนี ้

 4.1  คําแนะนาํเกี่ยวกับข้ันตอนและวิธีดําเนินการสอน 
 4.2  คําแนะนาํและตัวอยางเกี่ยวกับกิจกรรมการสอน ทีช่วยใหผูสอนบรรลุผล 
 4.3  คําถาม ตัวอยาง แบบฝกหัด แบบฝกปฏิบัติ และสื่อตางๆ ที่ใชการสอน 
 4.4  ขอเสนอแนะเกีย่วกับส่ิงที่ควรทํา ไมควรทํา ซึ่งมาจากประสบการณของผูเรียน 

              5. การวัดและประเมินผล คูมือทีดี่ควรจะใหคําแนะนาํทีเ่กี่ยวของกับการสอนอยางครบถวน 
การวัดและการประเมินผลการสอน นับเปนองคประกอบสําคัญของการสอนอีกองคประกอบหนึ่ง 
ที่คูมือจําเปนตองใหรายละเอียดตางๆ เชน เครื่องมือวัดผล วิธกีารวัดผล เกณฑการประเมินผล 
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6. ความรูเสริม คูมือครูที่ดี จะตองคํานงึถงึความตองการของผูใช และสามารถคาดคะเน  
ไดวาผูใชมักจะประสบปญหาในเรื่องใด และจัดหาหรือจัดทําขอมูลทีจ่ะชวยสงเสรมิความรูของครู  
อันจะทําใหการสอนมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 7.  ปญหาและคําแนะนําเกีย่วกับการปองกันและการแกปญหา ผูเขียนคูมือครูจะเปนผูมี
ประสบการณในเรื่องทีเ่ขียนมากพอสมควร ซึ่งจะชวยใหรูวา ในการดําเนินการเรื่องนัน้ๆ มักจะมีปญหา
อะไรเกิดขึ้นบาง และจุดออนในเรื่องนัน้มอีะไรบาง การมีประสบการณจะชวยใหผูใชและผูอานสามารถ
กระทาํสิ่งนั้นๆ ไดราบร่ืน ไมเกิดอุปสรรค ปญหา นับวาเปนจุดเดนของคูมือ การทําหนาที่ผูเขียนที่ดี 
จะตองแนะนําและปองกนัปญหาที่อาจเกดิขึ้นกับผูอานหรือผูใช 
 8.  แหลงขอและแหลงอางองิตางๆ หนังสือที่ดีควรมีแหลงขอมูลและแหลงอางอิงจะเปน
ประโยชนแกผูอานในการศึกษาคนควาตอไป 
 เอกวุฒิ ไกรมาก (2541: 54) ไดกลาวถึงองคประกอบของคูมือครูวา คูมือครูควรประกอบดวย 
รายละเอียดทีสํ่าคัญๆ ดังตอไปนี้ 

1. คําชี้แจงการใชคูมือ โดยปกติควบคลุมถึง วัตถุประสงคของคูมือ ความรูพื้นฐานที่จําเปน 
ในการใชคูมือ วิธีการใช คําแนะนํา 

2. เนื้อหาสาระทีส่อน ปกติจะมีการใหเนื้อหาสาระพรอมทีจ่ะสอน โดยมคํีาชี้แจง 
หรือคําอธิบายประกอบและอาจมีการวิเคราะหเนื้อหาสาระ ใหผูอานเกิดความเขาใจที่จะอาน 

3. การเตรียมการสอน ประกอบดวยรายละเอียด ดังนี ้การเตรียมสถานที ่วัสดุ ส่ืออุปกรณ  
และเครื่องมือที่จําเปน การเตรียมวัสดุ เอกสารประกอบการสอน แบบฝกหัดและแบบปฏิบัติ ขอสอบ 
คําเฉลย ฯลฯ 
 4.  กระบวนการ วิธีการ กิจกรรมการเรียนการสอน สวนนีน้บัวาเปนสวนสาํคัญของคูมือ 
ครูจําเปนตองใหขอมูลหรือรายละเอยีดตางๆ ดังตอไปนี ้คําแนะนําเกี่ยวกับข้ันตอนและวิธีการ
ดําเนนิงาน คําแนะนําและตัวอยางเกีย่วกับกิจกรรมการสอนที่จะใหการสอนบรรลุผล คําถาม ตัวอยาง 
แบบฝกหัดปฏิบัติ และสื่อตางๆที่ใชในการสอน ขอเสนอแนะเกีย่วกับส่ิงที่ควรทําไมควรทาํ ซึ่งมักเกดิ
มาจากประสบการณของผูเขียน 
 5.  การวัดผลและประเมินผล คูมือที่ดีควรจะตองใหคําแนะนําที่เกีย่วของกับการสอนอยาง
ครบถวน การวัดและการประเมินผลการสอนนับเปนองคประกอบสําคัญของการสอนอีกองคประกอบ
หนึง่ที่คูมือจาํเปนตองใหรายละเอียดตางๆ เชน 

6 ความรูเสริม คูมือครูที่ดี จะตองคํานงึถงึความตองการของผูใช และสามารถคาดคะเน 
ไดวาผูใชมักจะประสบปญหาในเรื่องใด และจัดหาหรือจดัทําขอมูลทีจ่ะชวยสงเสรมิความรูของครู  
อันจะทําใหการสอนมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
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 7. ปญหาและคําแนะนําเกี่ยวกับการปองกนัและการแกปญหา  ผูเขียนคูมือครูจะเปนผูมี
ประสบการณในเรื่องทีเ่ขียนมากพอสมควร ซึ่งจะชวยใหรูวา ในการดําเนินการเรื่องนัน้ๆ มักจะมีปญหา
อะไรเกิดขึ้นบาง และจุดออนในเรื่องนัน้มอีะไรบาง การมีประสบการณจะชวยใหผูใชและผูอานสามารถ
กระทาํสิ่งนั้นๆ ไดราบร่ืน ไมเกิดอุปสรรค ปญหา นับวาเปนจดุเดนของคูมือ ผูเขียนคูมอืที่สามารถให
คําแนะนําเกี่ยวกับการปองกนัและแกไขปญหาที่อาจจะเกิดขึ้นกับผูอานหรือผูใชคูมอื จึงถือไดวา 
ไดทําหนาที่ของ ผูเขียนหนงัสือที่ดี 
 8. แหลงขอและแหลงอางองิตางๆ หนงัสือที่ดีควรมีแหลงขอมูลและแหลงอางองิหรอื
แหลงขอมูล ซึง่เปนประโยชนตอผูอานในการศึกษาคนควาตอไป โดยเฉพาะอยางยิ่งคูมือครู เปน
หนงัสือที่ใชเปนแนวทางในการสอน หากครูไดรับขอมูลเกี่ยวกับแหลงขอมูลตางๆ กจ็ะเปนประโยชน
อยางยิ่งตอการสอน 
             สมมารถ  ปรุงสุวรรณ (2545: 80-81) ไดจัดทําคูมือในโรงเรียนทหารชางวิชาการอานแผนที่ 
หลักสูตรชั้นนายรอย ของโรงเรียนทหารชาง กรมการทหารชาง กองทพับก มี องคประกอบของคูมือ ดังนี ้

1. ปก 
2. คํานํา 
3. สารบัญ 
4. คําแนะนําการใชคูมือ 
5. ความหมายของวิชา 
6. ลักษณะของรายวิชา 
7. การแบงหนวยการเรียนรู 
8. การวัดและการประเมินผล 
9. ตารางกําหนดน้ําหนักคะแนนและเกณฑการผาน 
10. จุดประสงคการสอน 
11. แผนการสอนรายวิชา 

               11.1  จุดประสงคการสอน 
               11.2   กลาวนํา 
               11.3  เนื้อหา 
               11.4  สรุปบทเรียน 
               11.5  การวัดและประเมินผล 
               11.6  หนังสืออานประกอบ 
               11.8  บันทึกหลังสอน 
               11.9  กิจกรรม 
               11.10  ส่ือการสอน 
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12. หนังสืออางอิง 
13. ภาคผนวก 
14. แบบทดสอบ 

              มงคล  ลีลาธนากร (2546: 41) ไดจัดทําคูมือครูประกอบการสอนหลกัสูตรการใชโปรแกรม
ประมวลคํา ของสถาบนัพัฒนาฝมือแรงงาน โดยมีองคประกอบดังตอไปนี ้

1. ปก 
2. คํานํา 
3. สารบัญ 
4. คําแนะนําการใชคูมือ 
5. ใบเตรียมการสอน 

               5.1  วัตถุประสงค 
               5.2   วิธีสอน 
               5.3  หัวขอหลักสูตร 
               5.4  ส่ือการสอน 
               5.5  แบบฝกหัดตามใบงาน 
               5.6  การวัดผลจากใบงาน/ใบทดสอบ 

6. ใบขอมูล/เนื้อหาตามหัวขอวิชาเรียนตามลําดับ 
7. ใบงาน 

องคประกอบของคูมือ เปนสิ่งจําเปนอยางยิ่งสําหรับการจัดทําคูมือ เพราะจะเปนตัวบงชี้
ถึงวิธีการใชคูมือ เนื้อหาสาระของคูมือ คําชี้แจงเกี่ยวกับการจัดการเตรียมวัสดุอุปกรณ การจัดกิจกรรม
และยังบอกถึงแหลงขอมูลอางอิง 

 
ตัวอยางคูมือการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณธรรม  8 ประการ 
           ในการออกแบบการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญครูผูสอนควรคํานึงถึงหลักสูตร โดยมี
การวิเคราะหหลักสูตรใหถองแทถึงจุดหมาย หลักการและเจตนารมณของหลักสูตร โดยผานการวิเคราะห
มาตรฐานการเรียนรู คําอธิบายรายวิชาเพื่อจัดทําหนวยการเรียนรูและกําหนดจุดประสงคการเรียนรูให
ชัดเจนในแตละครั้งที่จัดการเรียนรู นอกจากนี้ จะตองคํานึงถึงผูเรียน การพัฒนาประสบการณของ
ผูเรียน บทบาทของผูเรียน วิธีการเรียนรูที่เหมาะสมกับผูเรียน บรรยากาศในการเรียนรู กิจกรรมการ
เรียนรู การประเมินผลที่สอดคลองและครอบคลุมมาตรฐานการเรียนรู อีกประการหนึ่งควรคํานึงถึง 
นโยบาย จุดเนนของโรงเรียนที่สอดคลองกับหนวยงานที่กําหนดในระดับที่เหนือโรงเรียนขึ้นไปดวย
องคประกอบดังนี้ 
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            วัตถุประสงคในการจัดทํา 
               1. เพื่อเปนคูมือในการเตรียมการสอนลวงหนาในการพัฒนาคุณธรรม 8 ประการ 

 2. เพื่อใหรูถึงจุดประสงคการเรียนการสอน  การฝก  เนื้อหา  การจัดแผนการเรียนรูจัดกิจกรรม
พัฒนาคุณธรรม  8  ประการ                                                   
 3. เพื่อใหเกิดประสบการณดานคุณธรรม 8 ประการ การจัดหาสื่อการสอนและการวัดผล
ประเมินผลตามคุณลักษณะที่พึงประสงค ของหลักสูตรการศึกษา  พุทธศักราช  2551                                 
               4. เพื่อจัดประสบการณการพัฒนาคุณธรรม 8 ประการ ไดครบถวนตามกระบวนการ เรียนรู 

 5. เพื่อชวยใหครูไดพัฒนาการเรียนการสอนอยางมีประสิทธิภาพ 
              6. เพื่อเปนคูมือสําหรับครูที่ทําหนาที่สอนแทนได 
              การดําเนินการจัดทํา 

 1. ศึกษาหลกัสูตรและคูมือหลักสูตรการศกึษา  พุทธศักราช 2544  (ฉบับปรับปรุง 2551)          
              2. ศึกษาจุดประสงคของหลักสูตรการศึกษา  พุทธศักราช 2544 (ฉบับปรับปรุง 2551)  
ในสวนที่เกี่ยวกบัการพัฒนาคุณธรรม 8 ประการ 

 3. จัดทําแผนการเรียนรู  แตละแผนใชเวลา  40  นาที   
              4. จัดทําเปนรูปเลมที่สมบูรณ  สะดวกตอการใช 
            การนําไปใชประโยชน 

 1. เปนคูมือในการเตรียมการสอนเรื่อง  การจัดกิจกรรมพัฒนาคุณธรรม 8 ประการ 
 2. เปนคูมือครู สําหรับครูที่ทําการสอนแทน 
 3. เปนคูมือใหผูบริหารสถานศึกษาไดใชเปนแนวทางควบคุม กํากับ ติดตามและนิเทศใน

การจัดกิจกรรมพัฒนาคุณธรรม  8 ประการของสถานศกึษา 
 

องคประกอบสําคัญของแผนการจัดการเรียนรู 
  แผนการจัดการเรียนรูเปนผลของการเตรียมการอยางเปนรูปธรรมของการแปลงหลักสูตร 
สูกระบวนการจัดการเรียนรูใหกับผูเรียน แผนการจัดการเรียนรูจึงเปนนวัตกรรมการเรยีนรูที่สําคัญที ่
ทุกฝายทีเ่กี่ยวของกับการจัดประสบการณการเรียนรูใหกบัผูเรียน จะตองใหความสําคัญ มีความรู
ความเขาใจเพือ่ใหสามารถจดัทําแผนการจดัการเรียนรูที่มองเหน็ภาพรวมและขั้นตอนของการดําเนนิการที่
ชัดเจน เพราะเปนรองรอย หลักฐาน แสดงความเชีย่วชาญในการจัดการเรียนรู ซึ่งเปนหนาที่รับผิดชอบ
โดยตรงของครูผูสอนแผนการจัดการเรียนรูจึงถือไดวาเปนเครื่องมือในการจัดการเรียนรูทีน่ําไปสูการ
พัฒนาผูเรียนใหเปนไปตามเจตนารมณของหลักสูตรอาจมกีารจัดทาํไดหลากหลายรูปแบบ รายละเอียด
ข้ึนอยูกับสถานศึกษาหรือความเขาใจและความตองการของครูแตละคนองคประกอบสําคัญของ
แผนการจัดการเรียนรู อาจแตกตางกันไปบาง แตเมื่อพิจารณาในสวนที่สําคัญ ๆ ทุกสาํนัก 
ก็มีสวนคลายกันมาก ซึ่งจะนํามากลาวพอเปนแนวทางในการพิจารณาตัดสินใจ ดังนี ้
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 ทิศนา แขมมณี (ทิศนา แขมมณี; และคณะ. 2548: 16) ไดนําเสนอองคประกอบของแผนการ

จัดการเรยีนรู ประกอบดวยหัวขอดังนี ้คือ สาระสาํคัญ จดุประสงคการเรียนรู กจิกรรมการเรียนการสอน 

ส่ือและอุปกรณ การวัดและประเมินผล บันทกึหลกัสอน ซึ่งไดระบุไว 3 ประการ ไดแก ผลการเรียน 

ปญหา อุปสรรคและขอเสนอแนะ และแนวทางแกไข 

           กาญจนา วัฒายุ (กาญจนา วฒัายุ. 2547: 86 – 88) ไดกลาวถึงองคประกอบของการจัดทํา

แผนการจัดการเรียนรูที่สมบูรณควรประกอบดวยหวัขอสําคัญ คือ มาตรฐานการเรียนรู / ผลการเรยีนรู

ที่คาดหวัง สาระการเรียนรู จุดประสงคการเรียนรู เนื้อหาสาระ กระบวนการจัดกจิกรรมการเรียนรู  

ส่ือและแหลงเรียนรู กระบวนการวัดและประเมินผล กิจกรรมเสนอแนะและบันทึกหลังสอนสาํนกังาน

คณะกรรมการการประถมศกึษาแหงชาติ (สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาต.ิ 2546: 

21) ไดกลาวถงึ แผนการจัดการเรียนรูเปนเครื่องมือที่สําคัญในการจัดการเรียนรู ที่นาํไปสูการพฒันา

ผูเรียน ควรมีองคประกอบดังตอไปนี้ คือ สาระสําคัญ จุดประสงคการเรยีนรู สาระการเรียนรู กจิกรรม

การเรียนรู ส่ือและแหลงเรียนรู การวัดผลและประเมินผล และการบนัทึกผลหลังสอน 

 สํานักงานคณะกรรมการขาราชการครู (สํานักงานคณะกรรมการขาราชการครู. 2545: 33) 

ไดใหความหมายของคุณภาพแผนการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสาํคัญอยางนอยควรประกอบดวย

จุดประสงคการเรียนรู เนื้อหา สาระการเรยีนรู กิจกรรม ส่ือและแหลงเรียนรู การวัดผลและประเมินผล 

และสรุปผลการสอนสถาบนัสงเสริมการสอนวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ีสาขาวทิยาศาสตร

มัธยมศึกษา (สถาบนัสงเสรมิการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี. 2548: 27 – 27) ไดเสนอตัวอยาง 

 แผนการจัดการเรียนรู รายวชิาวทิยาศาสตร เมื่อพิจารณาองคประกอบที่สําคัญของแผนการ

จัดการเรียนรูก็พบวามีผลการเรียนรูที่คาดหวัง จุดประสงคการเรียนรู แนวความคิดหลัก กระบวนการ 

จัดการเรียนรู การวัดและประเมินผล ส่ือและแหลงการเรยีนรู 

            กรมวิชาการ (2545: 121 – 123) ไดนําเสนอตัวอยางแผนจัดการเรียนรู รายวิชาวทิยาศาสตร 

ชั้นมัธยมศึกษาปที ่2 หนวยการเรียนรูที่ 4 เร่ือง แรและหนิ เมื่อพิจารณาองคประกอบสําคัญของ

แผนการจัดการเรียนรูพบวาประกอบดวย หัวขอสําคัญ คือ จุดประสงคการเรียนรู แนวความคิดหลัก 

กระบวนการจดัการเรียนรู กระบวนการวัดและประเมินผล และแหลงการเรียนรูจะเหน็ไดวา การ

นําเสนอองคประกอบสําคัญของแผนการจดัการเรียนรูของแตละสํานกัทีน่ําเสนอ มีสวนที่คลายกนั 

และอาจแตกตางกนับางเลก็นอย ในจุดเนนบางแตกย็งัคงความสําคญัในหัวขอหรือประเด็นที่สําคัญ

เหมือนกนั แตในบางหวัขอมคีวามหมายเหมือนกนัแตเขียนไมเหมือนกนั เชน สาระสาํคัญ และ

แนวความคิดหลักเปนตน ในบางตัวอยางที่นาํเสนอไมไดนําเสนอผลการสอน จึงไมปรากฏหัวขอผล

หลังสอนใหเหน็แตก็ยังมีความสําคัญอยู ดังนัน้ในการจดัทําแผนการจดัการเรียนรูอาจจัดทาํได

หลากหลายรปูแบบ ข้ึนอยูกับความตองการและความเขาใจของครูผูสอนแตละคน และสามารถ
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เพิ่มเติมหัวขออ่ืนลงไปไดอีกตามความเหมาะสม แตก็ไมควรจะตัดทอนหวัขอที่สําคญัลงไป เชน 

กิจกรรมการเรยีนรู จุดประสงคการเรียนรู เนื่องจากการตัดทอนหัวขอดังกลาวแลวแผนการจัดการ

เรียนรูนัน้จะไมสมบูรณในสาระสําคัญทนัทีไมสามารถจดักระบวนการเรียนรูได จึงขอสรุปองคประกอบ 

ของแผนการจดัการเรียนรูทีค่วรมี ดังนี ้

                    1. จุดประสงคการเรียนรู 

                      2. สาระสําคัญหรือแนวคิดหลัก 

                      3. สาระการเรยีนรู / เนื้อหาสาระ 

                      4. กิจกรรมการเรียนรู 

                      5. ส่ือและแหลงเรียนรู 

                      6. การวัดและประเมินผล 

                      7. การบันทึกผลหลังสอน 

 ตามทีก่ลาวมาแลววา รูปแบบของแผนการจัดการเรียนรูนั้น มีหลากหลายรูปแบบขึ้นอยูกับ
ครูผูสอนจะพจิารณาและวิเคราะหถงึจุดเนนและความจําเปนที่จะดาํเนินการ ประยกุตใชใหเหมาะสม
แตมีหัวขอสําคัญหรือองคประกอบที่สําคัญปรากฏอยูเทานั้นเองในการประยุกตใช แนวทางใน 
การตัดสินใจเลือกหัวขอสําคัญ หรือรูปแบบของการจัดการเรียนรูนั้น ผูบริหารอาจแนะนําใหครูผูสอน 
แตละคนสามารถเพิม่เติมองคประกอบอืน่ ๆ ไดอีกตามความจาํเปนและเหมาะสมกบัสถานศึกษา  
หรือขอตกลงของสถานศึกษา และจะไดขยายตามทางเปนแนวทางใหผูบริหารหรือผูที่ไดรับมอบหมาย  
ใหคําแนะนาํแกครูผูสอน วัฒนาพร ระงับทุกข (วัฒนาพร ระงับทุกข. 2543: 88) ไดระบุวิธีเขียน
สาระสําคัญไว ดังนี ้  
         1. พิจารณาจดุประสงคการเรียนรู วาตองการใหผูเรียนเกิดพฤติกรรมหรือความรู
ความสามารถดานใด 
               2.  พิจารณาเนื้อหาวา เปนการเรียนการสอนเกี่ยวกับเร่ืองอะไรเรียนรูแลวจะไดรับ
ความรูความเขาใจ ความคิดรอบยอดอะไรหรือไดรับประโยชนคุณคาใดจากกเรียนเนื้อหานัน้ 
          3. นําผลการเรียนพิจารณาจุดประสงคการเรียนรูมาประกอบกับการพจิารณาเนื้อหา 
แลวเขียนเปนขอสรุปเกี่ยวกบัส่ิงที่ผูเรียนจะเรียนหรือส่ิงที่ผูเรียนจะไดรับจากการเรียน 

 

1. การเขียนจุดประสงคการเรียนรู 
         ในการเขียนจดุประสงคการเรียนรู ครูผูสอนจะยอนหลังขึ้นศึกษาหนวยการเรียนรูที่ได 
กําหนดเปนหนวยยอย ๆ โดยการวเิคราะหมาจากมาตรฐานชวงชัน้ผลการเรียนรูที่คาดหวงั แลวนาํมา
กําหนดเปนจดุประสงคการเรียนรู เนื่องจากผลการเรียนรูที่คาดหวงั เปนความคาดหวงัที่จะใหเกดิ
ข้ึนกับผูเรียนในระยะเวลา 1 ป หรือ 1 ภาคเรียน ดังนัน้ในการจัดการเรยีนรูในแตละครั้งไมอาจจะสรุป
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ไดวา จะบรรลุผลการเรียนทีค่าดหวงัในขอนั้น ๆ ทนัที ผลกาเรียนรูที่คาดหวงั หนึ่งผลการเรียนรูอาจจะ
จัดกิจกรรมการเรียนรูหลายๆ คร้ัง จึงจะบรรลุดังนั้นเพื่อใหเกิดความสะดวกในการจดักิจกรรมการ
เรียนรูในแตละครั้งหรือในแตละแผนการจดัการเรียนรู สามารถกําหนดผลการเรียนรูที่คาดหวังและ
กําหนดเปน 
  จุดประสงคการเรียนรู 
              โดยการพิจารณาคําสําคัญของมาตรฐานการเรียนรูหรือผลการเรียนรูที่คาดหวังแบงเปน 
3 ดาน  ดังนี ้
                           1.  ดานความรู ไดแก รูจัก รูจํา เขาใจ วิเคราะห สังเคราะห สรุป เชื่อมโยง ประเมิน 
เปรียบเทยีบ ตีความ วิจารณ เปนตน 
                           2.  ดานทกัษะ ไดแก ปฏิบัติ แสดง นาํเสนอ ตรวจสอบ ทดลอง สาธิต นําไปใช มี 
สวนรวมอภิปราย ประยกุต เปนตน 

              3.  ดานเจตคติ ไดแก ชื่นชม เหน็คุณคา ภูมิใจ รัก ศรัทธา ซาบซึ้ง หวงแหน นยิม  
พึงพอใจ เห็นความสาํคัญ เห็นประโยชน ยอมรับ เปนตนในการกาํหนดจุดประสงคการเรียนรู  
ควรพิจารณาใหครอบคลุมมาตรฐานและ ผลการเรียนรูที่คาดหวัง และครอบคลุมทั้งดานความรู  
ดานทักษะ และดานเจตคติ ของการเรียนการสอนแตละครั้งจะดีมาก 
 

2. สาระการเรียนรู/เนือ้หาสาระ  
 เปนสวนที่ไดรายละเอยีดที่เชื่อมโยงกับสาระ สําคัญและสอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู 
ประกอบดวยทฤษฎี หลักการ วิธกีาร แนวปฏิบัติ ครูผูสอนตองศึกษาหาความรูจากเอกสาร ตําราเรียน 
หนงัสือคูมือครูและแหลงความรูตาง ๆ นํามาพิจารณาใชประกอบใหเหมาะสมกับวยัและระดับของ
ผูเรียนการเขียนเนื้อหาสาระในแผนการจัดการเรียนรู ครูจะเขียนเนื้อหารายละเอียดทั้งหมดในแผนการ
จัดการเรียนรู ตามหวัขอที่กาํหนดก็ไดแตหากมเีนื้อหามากเกินไปควรเขียนเฉพาะหัวขอเร่ืองนั้นไว  
สวนรายละเอยีดใหนาํไปใสในภาคผนวกทายแผนการจดัการเรียนรู หรือจะแยกไวอีกเลมหนึง่ตางหาก
เปนเอกสารประกอบการจัดการเรียนรูก็ไดดังที่ไดกลาวมาแลววา สาระการเรียนรูหรือเนื้อหาสาระนัน้
ครอบคลุมทั้งองคความรู ทกัษะกระบวนการ คุณธรรม จริยธรรม และคานิยมตามกลุมสาระการเรียนรู
ตางๆ ดังนัน้ ครูผูสอนควรตระหนักใหมากมิฉะนัน้แลวจะมุงเนนไปที่องคความรูเพยีงอยางเดียว จะทํา
ใหไมครอบคลุมตามเจตนารมณของหลักสตูร 
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3. กิจกรรมการจัดการเรียนรู / กระบวนการจัดการเรียนรู 
 กิจกรรมการจดัการเรยีนรูหรือกระบวนการจัดการเรยีนรู คือ ระบบการเรียนรูหรือประสบการณ
ตางๆ ที่ผูสอนจัดใหผูเรียนเกิดการเรียนรูตามจุดประสงคการเรียนรูที่กาํหนดไว การจัดกิจกรรม 
การเรียนรูนอกจากจะเนนผูเรียนเปนสําคญัแลวจะตองคํานึงถึงวิธกีารจัดการเรียนรูตามธรรมชาตขิอง
แตละกลุมสาระ รวมทั้งทกัษะกระบวนการและคุณลักษณะทีพ่ึงประสงคดวย 
             วัฒนาพร ระงบัทุกข (วัฒนาพร ระงับทุกข. 2542: 91 - 93) ไดกลาวถงึลักษณะของกจิกรรม
การจัดการเรียนรู สรุปไดดังนี ้
              1.  สอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรูและเนื้อหาสาระ 
              2.  ฝกกระบวนการสาํคัญใหผูเรียน 
              3.  เหมาะสมกับธรรมชาติและวัยของผูเรียน 
              4.  เหมาะสมกับสภาพแวดลอมในโรงเรียนและชีวิตจริง 
              5.  เนนผูเรียนเปนสําคัญ 
 

4. ส่ือและแหลงเรียนรู ในการกําหนดสื่อและแหลงเรียนรู 
           ในการจัดการเรียนการสอนตามพระราชบญัญัติการศึกษาแหงชาต ิพ.ศ.2542 เนนใหเกิด 
การเรียนรูไดทกุเวลา ทุกสถานที ่และตองเอื้อตอการเรียนรูตลอดชีวิต ส่ือการเรียน การสอนจึงมี
บทบาทสาํคัญยิ่งประการหนึ่งตอการจัดการเรยีนการสอน โดยเนนการใชส่ือใกลตัว ที่มีอยูในทองถิน่เปน
สําคัญ และการใชส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศเขามามีบทบาทสําคัญดวย ส่ือจึงหมายถึง วสัดุ อุปกรณ 
วิธีการ และแหลงเรียนรูตาง ๆ ที่ครูผูสอนนํามาเปนเครื่องมือชวยใหความรูแกนักเรยีนขอสังเกตบาง
ประการโดยการใชส่ือแหลงเรียนรูในการกาํหนดในแผนการจัดการเรียนรู ครูผูสอนควรคํานงึถงึความ
เหมาะสมกับวยั ความสนใจความสามารถของผูเรียน และความสอดคลองกับกิจกรรมที่กาํหนดไว โดย
ในกิจกรรมนั้นควรเปดโอกาสใหผูเรียนไดรวมจัดหา เลือกและใชสื่อที่ชัดเจนเปนรูปธรรม ตลอดจน
เปดโอกาสใหผูเรียนไดแสดงผลหรือสะทอนผลการใชส่ือเพื่อประโยชนในการประเมนิผลและพัฒนาสื่อ
ใหเหมาะสมยิง่ขึ้น (รายละเอียดเพิ่มเติมศึกษาไดในคูมอืการนิเทศ 
ชุดที่ 5 การใชส่ือนวัตกรรมและแหลงเรียนรู) 
 

5. การวัดผลและประเมินผล 
             เปนการตรวจสอบวาผูเรียนบรรลุจุดประสงคการเรียนรูที่กําหนดไวในแผนการเรียนรูหรือไม 
การประเมนิใชวิธีการเครื่องมือและเกณฑที่หลากหลายครอบคลุม ดานความรู ทักษะกระบวนการ 
คุณลักษณะทีพ่ึงประสงค ทัง้นี้ใหวัดตรงตามสภาพจริงที่เกิดขึ้นดวยความเที่ยงตรงนาเชื่อถือและ
ตรวจสอบไดในการตรวจสอบแผนการจัดการเรียนรู เกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผล ควรตรวจสอบ
ประเด็นสําคญั ไดแกวิธีการวัดผลเครื่องมือวัดผล เกณฑการวัดผลวามีความสอดคลองสัมพนัธกนั
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หรือไม เชน วธิีการวัด สังเกตความสนใจ ต้ังใจ ความรบัผิดชอบ การตรงตอเวลา ความมีระเบียบใน
การทาํงาน เครื่องมือวัดไดแกแบบประเมนิพฤติกรรมดานจิตพิสัย วิธกีารวัดการปฏิบัติการทดลอง
เครื่องวัดไดแก แบบสังเกตการณปฏิบัติการทดลอง การวัดกระบวนการทํางานกลุม เครื่องมือวัด 
ไดแก แบบสํารวจการทํางานกลุม การวัดความรูความเขาใจเกี่ยวกับเนื้อหา เครื่องมือวัด ไดแก 
แบบทดสอบ และควรตั้งเกณฑการประเมินใหสอดคลองกับวิธีการและเครื่องมือวัดผลดวย นอกจากนี้
ควรมีเครื่องมือ วิธีการ และเกณฑการประเมินจากสภาพจริงดวย 
 

6. การบันทึกผลหลังสอน 
              เปนการบันทึกผลการจัดการเรียนรู ตามแผนการจัดการเรียนรู ควรบันทกึ ดังนี ้
                     1. ผลการเรียนรูตามที่กําหนดจุดประสงคการเรียนรูในแผนการจัดการเรียนรู ซึ่งสวน
ใหญจะมี 3 ดาน  คือ ดานองคความรู ดานทกัษะกระบวนการ และดานคุณลักษณะ อันพึงประสงค 
ที่สําคัญก็คือ ผูเรียนผานจุดประสงคการเรียนรูอยางไร ผานเกณฑที่กําหนดไวเทาไร รอยละเทาไร  
และที่ไมผานเกณฑคือใคร เลขที่เทาไหร คิดเปนรอยละเทาไร 
                    2.  ปญหาอุปสรรค ควรบันทึกสาเหตทุี่การจัดการเรียนรูไมเปนไปตามจุดประสงค 
การเรียนรูที่วางไว นาจะมีสาเหตุมาจากอะไรบาง เชน เร่ืองการกาํหนดจุดประสงคมากเกนิไป  
สอนไมทัน เนื้อหามากเกินไป เนื้อหาไมเหมาะสม กิจกรรมสอดคลองกับความสนใจของผูเรียน  
การมีสวนรวมในการใชส่ือไมทั่วถึง เวลามีนอยเกินไป ส่ือการจดัการเรียนรูมีนอยทาํใหเสียเวลา  
แบบประเมินผลยากเกินไปเกณฑและวิธกีารวัดไมเหมาะสม เอกสารประกอบการสอนไมเพยีงพอ 
นักเรียนไมมีความพรอม บรรยากาศไมดี เปนตน 
                    3. ขอเสนอแนะ บันทึกขอเสนอแนะในการปรับปรุงตัวผูเรียนที่ไมผานและที่ผานกิจกรรม
ตามจุดประสงคการเรียนรู เพื่อนาํไปสูการวิจัยในชั้นเรียนและการซอมเสริมผูเรียน บันทกึขอเสนอแนะ
ในการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรูวาควรปรับปรุงสวนใด บันทกึขอเสนอแนะในการปรับปรุงสื่อ
นวัตกรรมและแหลงเรียนรูใหเหมาะสมยิง่ขึ้น ตลอดจนเครื่องมือการวดัและประเมินผล ส่ิงสําคัญ  
คือเสนอแนะไปตามสาเหตุของปญหาที่แทจริงการตรวจสอบแผนการจัดการเรียนรูและพฤติกรรมการ
จัดการเรียนรู ในการตรวจสอบและประเมนิแผนการจัดการเรียนรู อาจดําเนนิการไดต้ังแตกอนนาํไปใช 
ระหวางการใช และเมื่อส้ินสดุการใช สามารถตรวจสอบบทบาทของผูเรียน บทบาทของครูผูสอน  
และตรวจสอบองคประกอบตาง ๆ ของแผนการจัดการเรยีนรูวาสอดคลองสัมพนัธกนัอยางไร ในการ
นําเสนอวธิีการและเครื่องมือในการตรวจสอบแผนการจัดการเรียนรู เพื่อใหครูผูสอนกลุมสาระการ
เรียนรูวทิยาศาสตรสะดวกในการประยุกตใช และปฏิบัติไดจริงไมยุงยากจนเกินไป จึงไดประยุกต
แนวความคิดของวัฒนาพร ระงับทกุข (วฒันาพร ระงับทุกข. 2542: 170 – 184) และประยุกตเครือ่งมือ
การตรวจสอบพฤติกรรมการจัดการเรียนรูของ ธัญญา บินโหรน (ธัญญา บินโหรน. 2543: 117 – 119) 
ซึ่งเปนบทบาทของผูเรียนและครูผูสอน ตามทฤษฎแีละหลักการการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสาํคัญ 
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รวมทัง้การตรวจสอบและประเมินองคประกอบสําคัญของแผนการจัดการเรียนรูวามคีวามถกูตอง
ครอบคลุมชัดเจนและสัมพันธกันหรือไมเพยีงใด โดยมีแนวการตรวจสอบตั้งแตผลการเรียนรูที่คาดหวัง
และจุดประสงคการเรียนรู สาระสําคัญหรอืแนวคิดหลัก กิจกรรมการเรยีนรูหรือกระบวนการจัดการ
เรียนรู ตรวจสอบสื่อแหลงเรยีนรู ตรวจสอบการวัดผลและประเมินผล ตลอดจนกิจกรรมเสนอแนะ  
ซึ่งจะไดสรุปประเด็นเปนตวัอยางเครื่องมอืตรวจสอบ ดังนี ้
                   1. การเตรยีมการจัดการเรียนรู 
                           1.1   การจัดทําแผนการจัดการเรียนรูลวงหนาเสมอ 
                           1.2   มีสาระสําคัญหรือแนวคิดหลักถกูตอง 
                           1.3   มีจุดประสงคการเรยีนการสอนสอดคลองกับผลการเรียนรูทีค่าดหวงั 
                           1.4    มีจดุประสงคการเรียนรูที่ชัดเจน 
                           1.5   มีกิจกรรมตามขั้นตอนของการจดักิจกรรมการเรียนรู 
                           1.6   เขียนกิจกรรมตามขั้นตอนของการจัดกิจกรรมการเรียนรู 
                           1.7   เตรียมการทั้งเนื้อหาและวิธีการจัดการเรียนรู 
                   2. การจัดกจิกรรมการเรยีนรู 
                            2.1  มกีิจกรรมนําเขาสูบทเรียน 
                           2.2   มกีารทบทวนความรูเดิมของนักเรียน 
                           2.3   มีการเลือกวิธีสอนที่เหมาะสมกบัเนื้อหาและจดุประสงค 
                           2.4   มกีารเอาใจใสนักเรียนเปนรายบคุคล 
                           2.5   มีการแสดงความเมตตาตอนักเรยีนอยางทั่วถึง 
                           2.6  มีการจัดสภาพการณใหนักเรียนไดแสดงออกอยางสรางสรรค 
                           2.7  มีการสงเสริมใหนกัเรียนฝกคิดฝกทําและปรับปรุงตนเอง 
                          2.8   มีการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู 
                          2.9   มีการฝกใหนกัเรียนมีประสบการณตรง สัมพนัธกับธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
                          2.10  มีการใหนักเรียนฝกปฏิบัติจนคนพบความถนัดของตนเอง 
                          2.11  มีการเสริมแรงใหคนหาคําตอบแกปญหาพึง่ตนเองและชวยกัน 
                          2.12  มีการใหนักเรียนไดฝกคน รวบรวมขอมูลดวยตนเอง 
                          2.13  การใหนักเรียนไดเลือกทํากิจกรรมความสามารพความสนใจ 
                   3. การใชสือ่และแหลงเรียนรู 
                           3.1  มีการเตรียมสื่อประกอบการสอนลวงหนา 
                           3.2  มกีารใชส่ือที่เราความสนใจของผูเรียน 
                           3.3  ใชส่ือการสอนเพื่อการฝกคิด การแกปญหา 
                           3.4 ใชส่ือการสอนเพื่อการคนพบความรู 
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                           3.5  ส่ือมคีวามสอดคลองกับเร่ืองที่สอน 
                           3.6  ใชแหลงเรียนรูที่หลากหลายและเชื่อมโยงประสบการณจริง 
                    4. การวัดผลและประเมินผล 
                            4.1  มีการกําหนดวิธวีัดผลและประเมนิผลไวลวงหนาอยางหลากหลาย 
                            4.2  มีการใชคําถาม กิจกรรมการตรวจสอบผลการเรียนของนักเรยีนเปนระยะ 
                            4.3  มีเครื่องมือวัดสอดคลองกับจุดประสงคและกระบวนการเรียนรู 
                            4.4  สังเกตประเมินพฒันาการของนักเรียนอยางตอเนื่อง 
                            4.5  มกีารวัดผลตามสภาพจริง 
                   5. เกณฑการประเมินมคีวามสอดคลองกับระดับความสามารถของผูเรียน 
                           ขอเสนอแนะในการประเมินและตรวจสอบแผนการจัดการเรียนรูและพฤติกรรม 
การจัดการเรียนรู ควรตรวจสอบจากแผนการจัดการเรียนรูที่ไดดําเนนิการสอนมาแลว หรือกอนลงมอื
สอนในภาคเรยีนถัดไป เพื่อเปนแนวทางในการปรับปรุงและจัดทําแผนการจัดการเรียนรูใหสมบูรณ
ยิ่งขึ้นไป อีกประการหนึ่งควรตรวจสอบแผนการจัดการเรยีนรูและพฤติกรรมการจัดการเรียนรูทีเ่ปนราย
หนวยอยางนอยหนึ่งหนวยยอย เพราะถาไมกระทําเชนนั้นแลวการตรวจสอบจะไมครบถวนสมบูรณ  
ถาหากการตรวจสอบครบถวนสมบูรณในหนึง่หนวยการเรียนรูก็จะประเมิน ไดวา การเตรียมการ
จัดการเรียนรูพฤติกรรมการจัดการเรียนรูของครูผูสอนคนนัน้มีความสมบูรณครบถวนและเนนผูเรียน
เปนสําคัญ ตามหลักการและทฤษฎีของการปฏิบัติการเรียนรู 
 

งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
  งานวิจัยในประเทศ 

 สมาน ชาลเีครือ (2523: บทคัดยอ) ไดศึกษาความสัมพนัธระหวางคานิยมเชิงสงัคมกับ
ความซื่อสัตยของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที่ 5 จาํนวน 714 คน ผลจากการศึกษาพบวา นักเรียนชาย 
และนักเรียนหญิงมีความซื่อสัตยแตกตางกัน โดยนกัเรียนหญงิมีความซื่อสัตยสูงกวานักเรียนชาย 
 จีรวรรณ วิรัชกุล (2524: บทคัดยอ) ไดทาํการวิจัยพฤตกิรรมทางจริยธรรมของนักเรยีน 
ชั้นมัธยมศึกษาปที ่1 ในจงัหวัดชลบุรี โดยทําการสํารวจพฤติกรรมทางจริยธรรมของนักเรียน 6 
คุณลักษณะจริยธรรม ไดแก ความรับผิดชอบ ความมีระเบียบวนิัย ความซื่อสัตย ความสามัคค ี 
ความอุตสาหะ และความยุติธรรม ผลการวิจัยพบวา นักเรียนชายและหญิงมีความแตกตางกันใน 
เร่ืองความรับผิดชอบ ความมีระเบียบวินัย ความซื่อสัตยและความอุตสาหะ แตไมมีความแตกตางกัน
ในคุณลักษณะจริยธรรมดานอื่นๆ 
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 วิสุทธิ ์ธาํรงวิศว (2527: บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาเปรยีบเทยีบระดับการใหเหตุผลเชิง
จริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนรัฐบาล และโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ชั้นมธัยมศึกษาปที ่3  
ในจังหวัดยะลา จาํนวน 400 คน โดยทาํการเปรียบเทียบคุณลักษณะจริยธรรม 5 เร่ือง คือ ความ
เมตตา ความซื่อสัตยสุจริต ความขยนัหมัน่เพยีร ความมีระเบียบวนิัย และความรับผิดชอบผลการวจิัย
พบวา นกัเรยีนโรงเรียนรัฐบาลกับโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม มรีะดับการใหเหตุผลเชงิจริยธรรม 
ในเร่ืองความเมตตากรุณา และความรับผิดชอบแตกตางกนัอยางไมมีนยัสําคัญทางสถติิ แตคุณลักษณะ
อ่ืนๆ ไมพบความแตกตางกนั นักเรียนชายและหญิงของโรงเรียนทั้งสองประเภทนี้มรีะดับการใหเหตุผล
เชิงจริยธรรมในเรื่องความรบัผิดชอบแตกตางกนั 
 บัณฑิต พัดเย็น (2527: บทคัดยอ) ไดศึกษาพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปที่ 6 ในจังหวดัสมุทรสาคร ตามจริยธรรม 6 คุณลักษณะ คือความรับผิดชอบ ความมีระเบียบวนิัย 
ความซื่อสัตย ความสามัคคี ความอุตสาหะ และความยติุธรรม จากกลุมตัวอยาง 375 คน เครื่องมือที่
ใชเปนแบบสอบถาม แบบ Projective Technique ผลปรากฏวา นักเรียนหญงิมีพฤตกิรรมเชิงจริยธรรม
สูงกวานกัเรียนชาย อยางมนีัยสําคัญทางสถติิที่ระดับ .01 ทั้ง 6 คุณลกัษณะ 
 วิพฒัน รักษาเคน (2531: บทคัดยอ) ไดศึกษาความสาํนกึในความรับผิดชอบของเด็กนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ในจังหวัดขอนแกน กลุมตัวอยาง จํานวน 423 คน พบวาความสาํนึก 
ในการรับผิดชอบตอตนเอง ตอครอบครัว ตอโรงเรียน และตอเพื่อนแตกตางกนั โดยทีน่ักเรียนหญิงมี
ความสาํนกึในความรับผิดชอบรวมทุกดาน และแตละดานดังกลาวสูงกวานักเรยีนชาย 
 กัลยา ศรีปาน (2542: บทคดัยอ) ไดทําการศึกษาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนระดับ
ประถมศึกษากลุมตัวอยาง ไดแก นักเรียนระดับประถมศึกษาโรงเรียนบุญเลิศอนุสรณ จํานวน 182 คน 
ผลการวิจยัพบวา ระดับคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนบุญเลิศอนุสรณ โดยภาพรวมองคประกอบ  
ดานความใฝรู ดานการประหยัด ดานความเสียสละ ดานความเมตตากรุณา ดานการตรงตอเวลา  
ดานความสามัคคี อยูในระดับปานกลาง องคประกอบดานความขยนั ความมีระเบียบวนิัย ดานความ
กตัญูกตเวท ีดานความเปนผูมีวฒันธรรม และปฏิบัติตามขนบธรรมเนียมประเพณี อยูในระดับมาก 
สวนดานความอดทน ดานความซื่อสัตยสุจริต ความยติุธรรม อยูในระดับนอยนอกจากนั้นยังพบวา 
นักเรียนหญงิมีคุณธรรมจริยธรรมแตกตางจากนกัเรียนชายอยางมีนยัสําคัญที่ระดบั .05 โดยนักเรียน
หญิงจะมีคุณธรรมจริยธรรมมากกวานกัเรียนชาย และนักเรียนที่ระดบัชั้นตางกนักม็ีคุณธรรมจริยธรรม
แตกตางกนัอยางมีนยัสําคญัที่ระดับ .05 โดยนักเรียน 
 พิมพพรรณ เทพสุเมธานนท (2544: บทคัดยอ) ไดศึกษาจริยธรรมของอาจารยและนักเรยีน
มัธยมศึกษาตอนปลาย กรุงเทพมหานคร เพื่อศึกษาจริยธรรม 10 ดาน คือ ความรับผิดชอบ 
ความมีระเบยีบวินยั ความซือ่สัตยสุจริต ความเคารพตอกฎหมายบานเมือง ความยุติธรรม ความเสยีสละ 
ความมีเหตุผล ความรกัชาติ ความเมตตากรุณา และความสามัคคี ผลการวิเคราะหแสดงใหเห็นวา 
การเรียงลาํดบัจริยธรรม 10 ดานของอาจารยและนกัเรียนมธัยมศึกษาตอนปลายมคีวามสัมพันธกัน 
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สวนคะแนนจริยธรรมไมมีความสัมพนัธกนัในทางบวก และอาจารยมธัยมศึกษาตอนปลายเพศหญิง
และเพศชายมคีะแนนจริยธรรมสูงกวาอาจารยเพศชาย สวนนักเรียนมธัยมศึกษาตอนปลายเพศหญิง
และเพศชาย มีคะแนนจรยิธรรมรายดานและคะแนนจรยิธรรมรวมทกุดานแตกตางกันอยางมีนยัสําคัญ 
และที่สังกัดประเภทโรงเรียนตางกันมีคะแนนจริยธรรมดานความรับผิดชอบ ความมีระเบียบวนิัย  
ความซื่อสัตยสุจริต ความเคารพตอกฎหมายบานเมือง ความยุติธรรม ความเสียสละ ความสามคัคี 
และคะแนนจรยิธรรมรวมทกุดานแตกตางกันอยางมีนยัสําคัญ 
 สุมณธา แกนกูล (2544: บทคัดยอ) ไดศึกษาจริยธรรมของนักเรียนระดับประถมศกึษาปที่ 6 
สํานักงานการประถมศึกษาอําเภอพะโตะ สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดชุมพร ใน  
13 องคประกอบ พบวา ระดับจริยธรรมของนักเรียนโดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปน 
รายองคประกอบพบวา จริยธรรมดานความใฝรู ความอดทน ความประหยัด ความเมตตากรุณา 
ความยุติธรรม อยูในระดับปานกลาง สวนจริยธรรมดานความขยันหมั่นเพียน ความซื่อสัตย  
ความมีระเบียบวินยั ความเสียสละ ความกตัญูกตเวท ี ความตรงตอเวลา ความสามัคคี ความเปนผู
มีวัฒนธรรมและปฏิบัติตามขนบธรรมเนยีมประเพณี อยูในระดับมาก การเปรียบเทยีบจริยธรรม
จําแนกตามเพศ ดานความใฝรู ความสามคัคี ความยุติธรรม แตกตางกันอยางมีนยัสําคัญทางสถติิ 
ที่ระดับ .001 ดานความซื่อสัตย ความมีระเบียบวนิัย ความเมตตากรณุา ความกตญัูกตเวท ีความ
เปนผูมวีัฒนธรรมและปฏิบัติตามขนบธรรมเนียมประเพณี แตกตางกนัอยางมนีัยสาํคัญทางสถิติ 
ที่ระดับ .01 สวนดานความประหยัด ความเสียสละ ความตรงตอเวลา ความขยนัหมั่นเพียรแตกตางกนั
อยางมีนยัสําคัญทางสถิติทีร่ะดบั .05 โดยจริยธรรมของเพศหญิงสงูกวาเพศชาย สวนดานความอดทน
นักเรียนมีจริยธรรมไมแตกตางกนั 

 ชูพงศ สุขรัตน (2546: บทคดัยอ) ไดศึกษาจริยธรรมของนกัเรียนระดบัมัธยมศึกษาตอนตน 

ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสํานกังานการประถมศึกษาอําเภอพนสันิคม จงัหวัดชลบุรี 

กลุมตัวอยางจํานวน 254 คน ผลการวิจยัพบวา ระดับจริยธรรมของนกัเรียนมธัยมศกึษาตอนตนใน

โรงเรยีนขยายโอกาสทางการศึกษา ดานความมีระเบียบวินัย ความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย และความ

อดทน โดยรวมและรายดานอยูในระดับสูง การเปรียบเทยีบจริยธรรมจาํแนกตามเพศ แตกตางกันอยาง

มีนัยสาํคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และนักเรียนที่ระดับชั้นตางกนัแตกตางกนัอยางมีนยัสําคัญทางสถิติ 

ที่ระดับ .05 และนักเรยีนที่ระดับชั้นตางกนัแตกตางกันอยางไมมนีัยสาํคัญทางสถิติ ยกเวนดานความ

รับผิดชอบ แตกตางกันอยางมีนัยสาํคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

 สุมาลี สุจนิดา (2546: บทคดัยอ) ไดศึกษาจริยธรรมนกัเรียนระดับมัธยมศึกษาโรงเรยีน

สังกัดคณะรักกางเขนแหงจนัทบุรี ตามจรยิธรรม 7 ดาน ไดแก ดานความมีระเบยีบวนิัย ดานความ

เมตตากรุณา ดานความซื่อสัตย ดานความสามัคคี ดานความอดทน ดานความประหยัด และดาน

ความเสยีสละ ผลการวิจัยพบวา จริยธรรมนักเรียนระดับมัธยมศึกษาโรงเรียนสงักัดคณะรักกางเขน
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แหงจันทบุรี ตามความคิดเห็นของผูปกครองและครู โดยรวมอยูในระดับมาก และเปรียบเทียบ

จริยธรรมตามความคิดเหน็ของผูปกครองและครู ดานความเมตตากรุณา ความสามัคคี ความอดทน 

ความเสยีสละและโดยรวม แตกตางกนัอยางไมมีนยัสําคัญทางสถิติ สวนดานความมีระเบียบวินยั 

ความซื่อสัตย และความประหยัด แตกตางกันอยางมีนยัสําคัญทางสถติิที่ระดับ .05 

  พีระพงค  เจริญพันธุวงศ (2541: บทคัดยอ) ไดทําการวิจัย การจัดกิจกรรมสงเสริม

คุณธรรมจริยธรรม ในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามญัศึกษา โรงเรยีนกระสนัพิทยา อําเภอกระสัง  

จังหวัดบุรีรัมย ผลการวิจัยพบวา ครูผูสอนขาดเทคนิคการปลูกฝงคุณธรรม ทําใหปฏิบัติไดยาก  นักเรียน

สวนใหญจึงไมใหความสนใจ และไมตระหนกัถึงความสําคัญ ดังนั้นควรจัดอบรมครูใหมีเทคนิคที่

สอดแทรกเรื่องคุณธรรมจริยธรรมในเนื้อหาวิชาทกุรายวชิาไดอยางถูกตอง และเหมาะสม ควรมีการ 

ใชส่ือในการอบรม เชน เชิญวิทยากร จัดกจิกรรมตางๆ จดัสรรงบประมาณอยางพอเพียง ตลอดจน 

ขอความรวมมอืจากสวนราชการ ชมุชนและวัดในการจะกําหนดมาตรการและแนวทางในการแกปญหา 

 พิมพพรรณ เทพสุเมธานนท (2544: บทคัดยอ) ไดศึกษาจริยธรรมของอาจารย และ

นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย กรุงเทพมหานคร เพื่อศึกษาจริยธรรม 10 ดาน คือ ความรับผิดชอบ  

ความมวีินยั  ความซื่อสัตยสุจริต ความเคารพตอกฎหมายบานเมือง  ความยุติธรรม ความเสียสละ 

ความมีเหตุผล  ความรักชาติ  ความเมตตากรุณา และความสามัคค ีผลการวิเคราะหแสดงใหเห็นวา 

การเรียนลาํดบัจริยธรรม 10 ดานของอาจารยและนกัเรียนมธัยมศึกษาตอนปลายมคีวามสัมพันธกนั 

สวนคะแนนจริยธรรมไมมีความสัมพนัธกนัในทางบวก  และอาจารยมธัยมศึกษาตอนปลายเพศหญิง

และเพศชายมคีะแนนจริยธรรมสูงกวาอาจารยเพศชาย  สวนนักเรียนมธัยมศึกษาตอนปลายเพศหญิง

และเพศชาย  คะแนนจริยธรรมรายดานและคะแนนจริยธรรมรวมทุกดานแตกตางกันอยางมีนยัสําคัญ 

และที่สังกัดประเภทโรงเรียนตางกันมีคะแนนจริยธรรมดานความรับผิดชอบ ความมีระเบียบวนิัย  

ความซื่อสัตยสุจริต  ความเคารพตอกฎหมายบานเมือง ความยุตธรรม ความเสียสละ ความสามคัคี 

และคะแนนจรยิธรรมทุกดานแตกตางกนัอยางมีนยัสําคญั 

 ชูพงศ  สุขรัตน (2546: บทคัดยอ) ไดศึกษาจริยธรรมของนกัเรียนระดับมธัยมศึกษาตอนตน   

ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาอําเภอพนัสนิคม จังหวัดราชบุรี 

กลุมตัวอยางจํานวน 254 คน ผลการวิจัยพบวาระดับจริยธรรมของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน 

ในโรงเรียนขายโอกาสทางการศึกษา ดานความมีระเบียบวินัย ความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย  

และความอดทน โดยรวมและรายดานอยูในระดับสูง การเปรียบเทียบจริยธรรมจําแนกตามเพศ  

แตกตางกนัอยางมีนยัสําคญัทางสถิตที่ระดับ .05 และนักเรียนที่ระดบัชั้นตางกนัแตกตางกนัอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระกับ .05 และนักเรยีนที่ระดับชั้นตางกันแตกตางกนัอยางไมมนีัยสาํคัญทางสถิติ 

ยกเวนความรบัผิดชอบ แตกตางกนัอยางมนีัยสําคัญทางสถิติที่ .05 
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 วนสัชาค  สุวรรณทอง (2548: ออนไลน) ไดทําการศกึษาเรื่องทศันะของผูบริหาร และครูผูสอน

ที่มีตอการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของนกัเรียนประถมศึกษาสงักัดสาํนักงานประถมศึกษาจงัหวดั

บุรีรัมย พบวา 1.ทัศนะของผูบริหารและครูผูสอนที่มีตอการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน

ประถมศึกษาสังกัดสํานักงานประถมศึกษาบุรีรัมย โดยรวมอยูในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเปน 

รายดาน พบวาดานการจดัสภาพแวดลอมมีทัศนะอยูในระดับปานกลาง สวนดานอืน่ๆ อยูในระดับมาก  

2. ผูบริหารครูผูสอนมีทัศนะตอพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนประถมศึกษา ทั้งโดยรวมและราย

ดานไมแตกตางกนั  3. ผูบริหารและครูผูสอนเพศชายมีทัศนะตอการพัฒนาคุณธรรม  จริยธรรมของ

นักเรียนประถมศึกษา ทัง้โดยรวมและรายดานไมแตกตางกนักับผูบริหารและครูผูสอนเพศหญิง 

4. ผูบริหารมีประสบการณรับราชการตางกันมทีัศนะตอพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนประถม 

ทั้งโดยรวมและรายดานไมแตกตางกนั 5. ครูผูสอนที่มีประสบการณการรับราชการตางกนัมทีัศนะ

พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนประถมศึกษา ทั้งโดยรวมและรายดานไมแตดตางกนั 
              งานวิจัยตางประเทศ 
 กิลฟอรด (Gilford. 1993: 59-A) ไดศึกษาความสัมพันธระหวางระดับการใหเหตุผลทาง

จริยธรรมของผูสอน  สไตลการสอนกบัการรับรูของนักศึกษาผูใหญทีเ่กี่ยวกับสภาพแวดลอมในชั้นเรียน 

กลุมตัวอยางประกอบดวยคณะครู 34 คนที่สอนนกัศึกษาผูใหญในวทิยาลยัในเขตพื้นที่ 6 วทิยาลัย

การศึกษาผูใหญจํานวน 519 คนวธิีการศึกษาใชแบบทดสอบการใหนิยามประเด็นปญหาของ Rest  

วัดตัวแปรอิสระซึ่งเปนระดับที่ใหหลักการพัฒนาความรูทางจริยธรรม สไตรการสอน ไดรับนิยามวา 

เปนวธิีการที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลางซึง่วดัโดยใชแบบวดั หลักการเรียนรูของผูใหญของ Conti การรับรู 

ของนักเรียนเกี่ยวกับสภาพแวดลอมในชั้นเรียน วัดโดยดรรชนีสภาพแวดลอมในชั้นเรียนของ Stem 

และ Walker และไดศึกษาอิทธิพลที่เปนไปไดของตัวแปรทาสงประชากร ไดแก เพศ ชวงอายุ และระดับ

การศึกษา ดานระดับการใหเหตุผลทางจรยิธรรมที่เปนหลักการ ผลการศึกษาพบวา มีความสมัพนัธ

อยางมีนยัสําคัญในระดับปานกลางระหวางระดับการใหเหตุผลทางจริยธรรมกับสไตลการสอน จาก

แบบวัดสหสัมประสิทธิ์ของเพียรสัน จากการวัดการถดถอยแบบเสนตรง (Reprogress –Stepwise) 

ของสเต็ปไวส พบวา คะแนนการใชแบบทดสอบการใหนิยาม ประเดน็ปญหาเมื่อรวมเขากับคะแนน 

การใหเหตุผลทางจริยธรรมกับสไตรการสอนซึ่งเพิ่มข้ึน 12 % ไมมีสหสัมพันธอยางมีนัยสัมพนัธสําคัญ

ระหวางสไตรการสอนกบัการรับรูของนักศึกษาผูใหญเกี่ยวกับพฤติกรรมสไตลการสอน มีสหสัมพันธ

อยางมีนยัสําคัญระดับปานกลางระหวางระดับการใหเหตุผลทางจริยธรรมที่เปนหลกัการกับเพศ 
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  ดิวอี้ (ประภาศรี สีหอําไพ. 2543: 35-36; อางองิจาก John Dewey. 1975) เสนอประเด็น

ที่วา หลักคุณธรรมจะไมแยกออกจากชีวติในสังคมของมนุษย ตราบใดที่ยังมีการสมาคมรวมกันอยู

ดังนัน้โรงเรียนจึงเปนรูปแบบของชีวิตในสังคม มิใชเปนการเตรียมตัวสาํหรับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง

โดยเฉพาะ 

 คุณธรรมคือ หลักความประพฤตทิี่มีการฝกอบรมใหเปนความประพฤติของพลเมืองดี  

โดยเนนที่รายบุคคลเทากับที่ตระหนักถงึผลทางสังคมที่จะดํารงรูปแบบของสงัคมนั้น ดังนั้นหลกั

คุณธรรมจึงไมมีใครคนใดคนหนึง่ผูกขาดการตัดสิน ไมใชเร่ืองเหนือธรรมชาติไมสรางรูปแบบเฉพาะ

ภูมิภาคหรือวถิีชีวิตเพียงใดอยางหนึ่ง การแปลความหมายคุณธรรมในชีวิตสังคมซึง่เต็มไปดวยการเรง

รุดหนาที่จะสรางลักษณะนิสัยของบุคคลโดยเนนความสําคัญในดานจิตวิทยาในการจดัจริยศึกษา 

 อุปกรณการใหความรูทางคณุธรรมมีความรูสึกรับผิดชอบเปนสวนชวยไดมาก ผลงานของ

โรงเรียนตัดสนิไดจากความสาํเร็จในการพัฒนาความสามารถในการตัดสินคุณธรรมของแตละบุคคลได 

นักการศึกษาจะตองจัดกจิกรรมนกัเรยีนโดยการเสริมสรางพลงัในการดาํเนนิกจิกรรมดวยตวันักเรียนเอง 

ใชสติปญญาโดยไมละทิง้หลักคุณธรรมทีน่ํามาประยกุตใชดวยตนเองอยางมีประสิทธิภาพ 

 วิลสัน (ประภาศรี สีหอําไพ. 2543: 37; อางอิงจาก Wilson. 1985)  ไดเสนอหลักการใช

เหตุผลอยางมรีะบบวา คุณธรรม คือ ระดับในการกาํหนดคุณสมบัติของคนในสังคมตามความรูสึก 

ความสนใจทีว่ดัไดจากคนอืน่ ดังนัน้การจดัการศึกษาจงึเกี่ยวของกับเร่ืองของศาสนาและอารมณของ

มนุษยไดแก เจตคติ ความเชื่อถือ และความคิดทางคุณธรรม ซึ่งตรงกบัความสนใจของผูอ่ืน 

 หลักคุณธรรมสามารถจาํกัดความเหมือนคําวา คํานิยม (Values) เข็มทิศที่เปนตัวชีบ้อก

คุณคา คือ ความเชื่อ ความเห็น เจตคติ ความสนใจ หรือการปฏิบัติที่บุคคลทําอยางแยกตัวเปนอิสระ

ออกมาใหผูอ่ืนไดรูวากําลงัดําเนินการวางรูปแบบของคานิยมขึ้นมา คานิยมเปนผลผลิตของประสบการณ

สวนตัวดวยอยางหนึ่ง 

 จากทฤษฎีและแนวคิดตางๆ ที่เกี่ยวกับพฒันาการทางคุณธรรม สรุปไดวาพัฒนาการทาง

คุณธรรมของบุคคลไดรับอิทธิพลมาจากสังคมเปนสวนใหญ บุคคลที่เกิดมาในแตละสังคมจะตอง

เรียนรูและยอมรับกฎเกณฑ จารีตประเพณีในสังคมของตน จะกอใหเกิดความสุข และเปนที่ยอมรับ

ของสังคม 

 ครานลีย (Cranley. 2003: 1531 –A) ไดศึกษาพฤติกรรมการปฏิบัติในดานจริยธรรม

นักเรียนโรงเรียนประถมศึกษาในชุมชนเมืองของประเทศไทยการประพฤติประปฏิบัติทางดานจริยธรรม 

ของนกัเรียนประกอบดวยมาตรฐานทีโ่รงเรยีนใชในการอบรมจรยิธรรมนักเรียน มาตรการที่จัดการศกึษา

โดยนําเอาจริยธรรมบูรณาการเขากับวิชาอื่น และมาตรการเหลานี้จะเกิดผลอยางไรตอนักเรียน   
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การวิจยัไดกําหนดกรอบความคิดไว  6 ดาน คือ การสอนจริยธรรมเปนสวนหนึ่งของหลกัสูตรการสอน

จริยธรรมโดยใชกิจกรรมการสอนที่ตอเนื่อง การสอนจริยธรรม โดยกาํหนดระเบียบกฎของหองเรียน 

การสอนจริยธรรมโดยดําเนนิตามนโยบาย และระเบียบของทางราชการ การวิจยัครั้งนี้ใชระยะเวลา 

 6  เดือน ในการเก็บรวบรวมขอมูล จึงพบวา การจัดการศึกษาดานจรยิธรรม โดยผูบริหารและครูเนน

การปลูกฝงความดีงามทีย่ึดตามหลกัพระพุทธศาสนา โดยเนนการควบคมุดูแลตนเอง การมีสวนตัว

เปนแบบอยางใหกับคนอืน่ได ความดโีดยวิธกีารทีน่ักเรียนรูโดยการปฏิบัติแมวาจะไมไดกําหนดไวชัดเจน

ในหลักสูตร ส่ิงที่ปฏิบัติตอกนั การใหเกียรติผูอ่ืนเปนเรื่องที่สําคัญและไดคนพบวาการจัดการเรียน 

การสอนจริยศกึษาควรบูรณาการคุณภาพอบรมสั่งสอนควรเปนแบบอยางที่ดีการฝกอบรมควรกระทํา

อยางตอเนื่อง เพื่อใหเกิดความยั่งยืน อยางไรกต็ามแมวานกัเรียนสวนใหญจะมีความประพฤติทีเ่หมาะสม

ตลอดเวลา แตนักเรียนสวนนอยตอตานในดานการไมอยากเรียน 

               จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับปญหาดานคุณธรรม พอสรุปไดวา นกัเรียน

มีปญหาเรื่องการอบรมเลี้ยงดู  ปญหาครอบครัว ซึ่งเปนปจจัยที่มีอิทธิพลตอคุณธรรมมากขึ้น การอบรมส่ัง

สอนของครูยังขาดเทคนิคการปลูกฝงคุณธรรม ทําใหนกัเรียนไมสนใจนาํไปปฏิบัติ ดังนั้นผูศึกษาเหน็วา

การจัดทาํคูมอืจัดกิจกรรมพฒันาคุณธรรม 8 ประการ ใหกับผูบริหาร และครูเปนสวนหนึ่งทีจ่ะสรางสรรค

จิตสํานึกหรือจุดประกายใหกับผูเรียนและครูผูสอนที่จะพัฒนาตนเองใหมีการดําเนนิชีวิตในคุณธรรม  

8 ประการ จนกลายเปนการพัฒนาที่ยั่งยืนถาวรตอสถานศึกษาในยุคปจจุบัน 



บทที่ 3 
ข้ันตอนและวิธีการจัดทําคูมือ 

 
 คูมือการจัดกจิกรรมพัฒนาคุณธรรม  8 ประการ ของโรงเรียนวาสุเทว ี มีวิธีการจัดทาํและ

ตรวจสอบความเหมาะสม ดังนี ้

 ขั้นตอนที ่1  ศึกษาเอกสารที่เกีย่วของและเขียนโครงรางของคูมือ 

                    1.1   ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของ 

                    1.2   เขียนโครงรางของคูมือ 

                    1.3   ใหผูเชี่ยวชาญจาํนวน 5 คน ตรวจสอบความเหมาะสมของโครงรางของคูมือ 

 ขั้นตอนที่ 2  จัดทําเนื้อหาสาระของคูมือ 

2.1  จัดทําเนื้อหาสาระของคูมือการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณธรรม  8 ประการ 

2.2 ใหผูเชี่ยวชาญจํานวน 5 คน ตรวจสอบความเหมาะสมของเนื้อหาสาระของคูมือ 

              ขั้นตอนที่ 3  ประเมินความเหมาะสมของคูมือ 

                     3.1  ประเมินความเหมาะสมของคูมือการจดักิจกรรมใหผูเชี่ยวชาญจํานวน 25 คน แบงเปน 

ผูเชี่ยวชาญจํานวน  5  คนผูบริหารโรงเรียนจํานวน 10 คน  และครูผูปฏิบัติการสอน จาํนวน 10 คน  

3.2  ปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะของผูประเมินความเหมาะสม 

     ข้ันตอนในการจัดทําคูมือการจัดกิจกรรมพฒันาคุณธรรม  8 ประการมี ดังนี ้
 

ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของและเขียนโครงรางของคูมือ 
 ศึกษาเอกสารที่เกีย่วของกับการจัดทาํคูมอืจัดกิจกรรมพัฒนาคุณธรรม 8 ประการ ของ

โรงเรียนวาสเุทว ี ดังนี้  

  1.1 ศึกษาหลกัสูตรเนื้อหาการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณธรรม 8 ประการ ของโรงเรียนวาสุเทวี   

  1.2 เขียนโครงรางหวัขอของคูมือและรายละเอียดประกอบหัวขอของคูมือ ประกอบดวย 

    ตอนที่ 2  ความรูพืน้ฐานสาํหรับครูผูสอนคุณธรรม 8 ประการ 

                                        2.1  ความหมายคุณธรรม 

                   2.2  ความมุงหมายในการปลูกฝงคุณธรรม 8 ประการใหแกนักเรียน 

                       2.3  หลักการปลูกฝงคุณธรรม  8 ประการในโรงเรียน 

               ตอนที่ 3  หนาที่ของผูบริหารและครูในการจัดกิจกรรมคุณธรรม 8 ประการ 

                   3.1  บทบาทของผูบริหารในการสรางคุณธรรม 8 ประการ ใหนกัเรียน 

                       3.2  บทบาทของครูในการจดักิจกรรมคุณธรรม 8 ประการใหนกัเรียน 
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                  ตอนที่ 4  จัดกิจกรรมพัฒนาคุณธรรม 8 ประการในโรงเรียน 

                          4.1  ความขยัน 

                          4.2  ความประหยัด 

    4.3  ความซื่อสัตย 

                                   4.4  ความมวีินยั 

                            4.5  ความสุภาพ 

   4.6  ความสะอาด 

       4.7  ความสามัคคี 

                            4.8  ความมีน้าํใจ 

  1.3   ใหผูเชี่ยวชาญจาํนวน  5 คน  ตรวจสอบความคิดเห็นความเหมาะสมของ 

โครงรางของคูมือดังรายชื่อ ตอไปนี้ 

 1. 3.1  อาจารย ดร.นิตย  โรจนรัตนวาณิชย  ตําแหนงผูอํานวยการสํานักงาน

บริหารยทุธศาสตร และบูรณาการการศึกษากรุงเทพมหานคร 

 1. 3.2  อาจารย ดร.สมชาย   เทพแสง  ตําแหนงอาจารยประจําภาควิชาการ

บริหารการศึกษา มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 1.3.3  รองศาสตราจารย ดร.ธํารงรัตน  อมรรักษา ตําแหนงรองศาสตราจารย

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบรีุ กรุงเทพมหานคร 

 1.3.4  นางสาวทพิยา  แสงไชย   ตําแหนงรองผูอํานวยการสํานกังานบริหารงาน

วางแผนนโยบาย  วทิยาลัยแสงธรรม จงัหวดันครปฐม 

 1.3.5  นางสาวรวงกาญจนา  ชนิาผา ตําแหนง ผูรับใบอนุญาตโรงเรยีนวาสุเทว ี

กรุงเทมหานคร 

 

ขั้นตอนที่ 2 จัดทําเนื้อหาสาระของคูมือ 
 การจัดทาํเนือ้สาระของคูมือจัดกิจกรรมพฒันาคุณธรรม  8 ประการ ของโรงเรยีนประกอบดวย 

สวนตางๆ ดังนี ้

 2.1 เขียนคูมือในรูปแบบจัดกิจกรรมพัฒนาคุณธรรม 8 ประการ วิชาจริยศกึษา ชวงชั้นที ่2 

โดยไดรับความเหน็ชอบจากอาจารยที่ปรึกษาสารนพินธ คูมือประกอบดวยสวนตางๆ 

   สวนที่ 1 คําชีแ้จงการใชคูมอื ประกอบดวยความรูพื้นฐานสาํหรับครูผูสอน ในการจดั

กิจกรรมพัฒนาคุณธรรม  8 ประการ ประกอบดวย วัตถปุระสงค ขอบเขตการจัดทําคูมือ ขอบเขต

เนื้อหา ความสําคัญของการจัดทําคูมือ นยิามศัพทเฉพาะของคุณธรรม 8 ประการ ของโรงเรียน 
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      สวนที่ 2 เนื้อหาสาระของแผนจัดกิจกรรมพัฒนาคุณธรรม 8 ประการ ประกอบดวย

ความรูพืน้ฐานสําหรับครูผูสอนในการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณธรรม 8  ประการ หนาที่ของผูบริหารและ

ครูในการจัดกจิกรรมพัฒนาคุณธรรม 8 ประการใหนักเรยีน  การประเมินพฤติกรรมจัดกิจกรรมพฒันา

คุณธรรม  8  ประการของนกัเรียน 

 2.2 นําคูมือที่ไดรับความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธแลวนําไปขอคําแนะนาํ

จากผูเชี่ยวชาญจํานวน 5 คน และนํามาแกไขปรับปรุง เชน  ควรอธิบายโครงสรางของแผน ซึ่ง

ประกอบไปดวยสวนใดบาง ทุกๆ แผนควรมีโครงสรางเหมือนกนั  ในสวนของแบบประเมินไดใหแกไข 

แบบประเมินใหมีความเหมาะสมมากยิง่ขึ้น 

 2.3 ใหผูเชี่ยวชาญ จํานวน 5  คน ตรวจสอบความคิดเห็นความเหมาะสมของเนื้อหาสาระ

ของคูมือดังรายชื่อ ตอไปนี ้

   2.3.1  อาจารย ดร.นิตย  โรจนรัตนวาณิชย  ตําแหนงผูอํานวยการสาํนักงานบริหาร 

ยุทธศาสตร และบูรณาการการศึกษา กรุงเทพมหานคร 

  2. 3.2  อาจารย ดร.สมชาย   เทพแสง  ตําแหนงอาจารยประจําภาควิชาการบริหาร

การศึกษา มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

  2.3.3  รองศาสตราจารย ดร.ธํารงรัตน  อมรรักษา ตําแหนงรองศาสตราจารย

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบรีุ กรุงเทพมหานคร 

  2.3.4  นางสาวทพิยา  แสงไชย  ตําแหนงรองผูอํานวยการสํานักงานบรหิารงานวางแผน

นโยบาย  วทิยาลัยแสงธรรม  จังหวดันครปฐม 

  2.3.5  นางสาวรวงกาญจนา  ชนิาผา ตําแหนง ผูรับใบอนุญาตโรงเรยีนวาสุเทว ี

กรุงเทพมหานคร 

 

ขั้นตอนที่ 3 ประเมินความเหมาะสมของคูมือ 
 ผูศึกษานําคูมอืจัดกิจกรรมพัฒนาคุณธรรม 8 ประการของโรงเรียนทีจ่ัดทําขึ้นใหผูที่เกีย่วของ

ไดประเมินความเหมาะสมของคูมือจัดกิจกรรมพัฒนาคณุธรรม  8 ประการ ของโรงเรียน โดยมีข้ันตอน

ของการประเมินความเหมาะสมของคูมือ ดังนี ้

 นําคูมอืจัดกจิกรรมพฒันาคณุธรรม  8 ประการ ของโรงเรียนวาสุเทวี ที่ไดรับการแกไขเรียบรอยแลว

ตรวจความเหมาะสมกอนนาํไปใช โดยผูจดัทําคูมือไดขอหนงัสอืจากบัณฑิตวทิยาลัย มหาวิทยาลัย 

ศรีนครินทรวิโรฒ เชิญผูเชี่ยวชาญ จํานวน 25 คน และผูปฏิบัติ จัดกิจกรรมพัฒนาคณุธรรม 8 ประการ 

ประกอบดวย ผูเชี่ยวชาญ จาํนวน 5 คน ผูบริหารโรงเรียนจาํนวน 10 คน และครูผูปฏิบัติการสอน 10 คน 

เพื่อตรวจสอบความคิดเหน็ความเหมาะสมของคูมือกอนนาํไปใช 
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 ในการตรวจสอบความเหมาะสมของคูมือจดักิจกรรมพฒันาคุณธรรม 8 ประการ กอนนําไปใช 

ผูศึกษาไดดําเนินการ ดังนี ้

 1.  ผูศึกษาจัดทําแบบประเมินความเหมาะสมของคูมือจัดกิจกรรมพัฒนาคุณธรรม8 ประการ  

 2. นาํแบบประเมนิคูมือเสนอตออาจารยทีป่รึกษาสารนพินธตรวจสอบและปรับปรุงใหเหมาะสม         

 3. นําโครงรางคูมือและแบบประเมินความเหมาะสมของคูมือ ใหผูเชีย่วชาญตรวจสอบความ

คิดเห็นไดแก ผูเชี่ยวชาญ ผูบริหารโรงเรียนและครูปฏิบัติการสอน  ผูเชี่ยวชาญ 5 คน ผูบริหารโรงเรียน 

10 คน ครูผูปฏิบัติสอน 10 คน รวมทั้งหมด 25 คน เพื่อตรวจความเหมาะสมของคูมือพรอมใหความคิดเห็น 

และขอเสนอแนะดังรายชื่อตอไปนี้ 
 3.1 ผูเชี่ยวชาญ 
   3.1.1  อาจารย ดร.นิตย  โรจนรัตนวาณิชย  ตําแหนงผูอํานวยการสํานักงานบริหาร 

ยุทธศาสตร และบูรณาการการศึกษากรุงเทพมหานคร 

   3.1.2  อาจารย ดร.สมชาย  เทพแสง  ตําแหนงอาจารยประจําภาควชิาการบริหารการศึกษา 

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

   3.1.3  รองศาสตราจารย ดร.ธํารงรัตน  อมรรักษา ตําแหนงรองศาสตราจารย

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบรีุ  กรุงเทพมหานคร 

   3.1.4  นางสาวทพิยา  แสงไชย   ตําแหนงรองผูอํานวยการสํานกังานบริหารงาน

วางแผนนโยบาย  วทิยาลัยแสงธรรม จงัหวดันครปฐม 

   3.1.5  นางสาวรวงกาญจนา  ชนิาผา ตําแหนง ผูรับใบอนุญาตโรงเรยีนวาสุเทว ี 

กรุงเทพมหานคร 
 3.2 ผูบริหารโรงเรียน 
   3.2.1  นางสาวลดาพร  พิชติพสุธาดล  ตําแหนงผูจัดการโรงเรียนวาสุเทวกีรุงเทพมหานคร 

   3.2.2  นางสาวสุนงลักษณ  มโนมธัย  ตําแหนงผูอํานวยการโรงเรียนวาสุเทวี กรุงเทพมหานคร 

   3.2.3  นางาสาวมลวิัลย  จาํรัสธรางกูล  ตําแหนงผูชวยผูอํานวยการดานธุรการ   

โรงเรียนวาสเุทว ี กรุงเทพมหานคร 

   3.2.4  นางทพิยวรรณ  อมรรักษา  ตําแหนงผูชวยผูอํานวยการดานวิชาการ โรงเรียนวาสุเทว ี  

กรุงเทพมหานคร  

   3.2.5  นางสาวอัจฉรา  เทวาฤทธิ์  ตําแหนงผูชวยผูอํานวยการดานแผนงานนโยบาย 

โรงเรียนวาสเุทว ี กรุงเทพมหานคร 

   3.2.6  นางสาวศุภรักษ   ธชณรงค  ตําแหนงผูชวยผูอํานวยการดานกจิการนกัเรียน 

โรงเรียนวาสเุทว ี กรุงเทพมหานคร 
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   3.2.7  นางสาวศศิญา   มหตักุล  ตําแหนงผูชวยผูอํานวยการดานจิตตราภิบาล 

โรงเรียนวาสเุทว ี กรุงเทพมหานคร 

   3.2.8  นางสาวกนกวด ี ชาติไทย  ตําแหนงผูชวยผูอํานวยการดานวชิาการโรงเรียนวาสุเทว ี  

กรุงเทพมหานคร 

   3.2.9  นางสาวฐิติพร  พูลเกตุ  ตําแหนงผูชวยผูอํานวยการดานกิจการนักเรียน 

โรงเรียนวาสเุทว ี กรุงเทพมหานคร 

   3.2.10  นางสาวเพลินจิตร  ทิพยธัญญา   ตําแหนงผูชวยอํานวยการดานแผนงานนโยบาย 

โรงเรียนวาสเุทว ี  กรุงเทพมหานคร 
    3.3 ครูผูสอน 
   3.3.1  นางสาวสุวัฒนา   ลือพันธ  ตําแหนงหวัหนาหมวดภาษาไทย  โรงเรียนวาสุเทวี   

กรุงเทพมหานคร 

   3.3.2  นางวราภรณ   เย็นนุม  ตําแหนงครูผูสอน จริยศึกษาชวงชัน้ที ่2 โรงเรียนวาสเุทว ี  

กรุงเทพมหานคร 

   3.3.3  นางสาวละอองเพ็ญ  ปราบเสียง  ตําแหนงครูผูสอนจริยศึกษาชวงชัน้ที ่3  

โรงเรียนวาสเุทว ี กรุงเทพมหานคร 

   3.3.4  นางสาวพูลศรี  ไมทอง   ตําแหนงครูผูสอนจริยศึกษาชวงชัน้ที ่2  โรงเรียนวาสุเทว ี  

กรุงเทพมหานคร 

   3.3.5  นางอรวรรณ   สายหลักคํา   ตําแหนงครูผูสอนจริยศึกษาชวงชัน้ที ่1 โรงเรียนวาสุเทว ี  

กรุงเทพมหานคร 

   3.3.6  นางสาววนิดา  กลิน่คําหอม  ตําแหนงผูสอนวิชาสังคมศึกษา โรงเรียนวาสเุทว ี  

กรุงเทพมหานคร 

   3.3.7  นายสมภพ  วรกิจจานุวฒัน   ตําแหนงครูผูสอนจริยศึกษา (ศาสนาอิสลาม) 

โรงเรียนวาสเุทว ี กรุงเทพมหานคร  

   3.3.8  นางสาวบุญมี  ยวงพานิช   ตําแหนงครูผูสอนจริยศึกษา (ศาสนาคริสต) 

โรงเรียนวาสเุทว ี กรุงเทพมหานคร 

     3.3.9  นางสาวอนุรดี  บรรจงมณี  ตําแหนงครูบรรณลักษณ โรงเรียนวาสุเทว ี  

กรุงเทพมหานคร 

   3.3.10 นางสาวธนัยาภัทร   โคกผา   ตําแหนงครูผูสอนจริยศึกษา (พทุธศาสนา) 

โรงเรียนวาสเุทว ี กรุงเทพมหานคร 
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      4.  ผูศึกษารวบรวมแบบประเมนิความเหมาะสมที่ผูเชี่ยวชาญไดประเมินแลวมาตรวจสอบ 

ความเหมาะสมในการนําคูมอืไปใช 

         5. ผูศึกษาไดกําหนดเกณฑ การตรวจสอบความเหมาะสมในการนําคูมือไปใชเปนมาตราสวน 

ประมาณคา 5 ระดับของวิเชยีร เกตุสิงห (2538: 9) ดังนี ้
           ระดับ  5   หมายถงึ   มีความเหมาะสมในการนาํคูมือไปใชไดมากที่สุด 

        ระดับ  4   หมายถงึ   มีความเหมาะสมในการนาํคูมือไปใชไดมาก 

        ระดับ  3   หมายถงึ   มีความเหมาะสมในการนาํคูมือไปใชไดปานกลาง 

        ระดับ  2   หมายถงึ   มีความเหมาะสมในการนาํคูมือไปใชไดนอย 

        ระดับ  1  หมายถึง    มีความเหมาะสมในการนําคูมือไปใชไดนอยที่สุด  

เกณฑการแปลความหมายของคาเฉลี่ยดงันี ้

       คาเฉลี่ย  4.50  -  5.00   หมายถงึ  มีความเหมาะสมในการนําคูมือไปใชไดมากที่สุด 

       คาเฉลี่ย  3.50  -  4.49   หมายถงึ  มีความเหมาะสมในการนําคูมือไปใชไดมาก 

       คาเฉลี่ย  2.50  -  3.49   หมายถงึ  มีความเหมาะสมในการนําคูมือไปใชไดปานกลาง 

       คาเฉลี่ย  1.50  -  2.49   หมายถงึ  มีความเหมาะสมในการนําคูมือไปใชไดนอย 

       คาเฉลี่ย  1.00  -  1.49   หมายถงึ  มีความเหมาะสมในการนําคูมือไปใชไดนอยที่สุด 



บทที่ 4 
ผลการวิเคราะหขอมูล คูมือจัดกิจกรรมพัฒนาคุณธรรม 8 ประการ 

ของโรงเรียนวาสุเทวี 

 
สัญลักษณที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
 เพื่อความสะดวกในการในการวิเคราะหขอมูล เสนอผลการศึกษา และผลการตรวจสอบ

ความเหมาะสมการนาํคูมือจัดกิจกรรมพฒันาคุณธรรม 8 ประการ ผูศึกษาขอเสนอสัญลักษณทีใ่ชใน

การวิเคราะหขอมูล ดังนี ้

  X                 แทน      คาเฉลีย่ (Mean) 

            S.D.               แทน      คาสวนเบีย่งเบนมาตรฐาน  ( Standard  Deviation ) 

             N                  แทน      จาํนวนกลุมตัวอยาง 

 

ผลการวิเคราะหขอมูล 
  ผลการวิเคราะหขอมูลในการศึกษาเรื่องคูมือจัดกิจกรรมพัฒนาคุณธรรม 8 ประการ ของโรงเรียน

วาสุเทว ีในรูปแบบตารางพรอมอธิบาย และการนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล  เพื่อตรวจสอบความ

เหมาะสมในการนําคูมือไปใช โดยใชคาเฉลี่ย ( X ) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) สรุปผลจาการ

ตรวจสอบความเหมาะสมการนําคูมือไปใช จากผูเชี่ยวชาญ ผูบริหารโรงเรียน และครูผูปฏิบัติการสอน 

จํานวน 25 คน  ปรากฏผลตามตาราง แยกออกเปนรายกลุม ดังนี ้

 

ตาราง 2 สรุปผลจากการตรวจสอบความคิดเห็นความเหมาะสมในการนําคูมือไปใชจํานวน  25 คน 
 

สถานภาพ จํานวน 
 

รอยละ 

1. ผูเชี่ยวชาญ 5 20 

2.  ผูบริหารโรงเรียน 10 40 

3. ครูผูปฏิบัติการสอน 10 40 

รวม 25 100 

  

 จากตาราง  2  แสดงวาผูเชี่ยวชาญคิดเปนรอยละ  20  ผูบริหารโรงเรียนคิดเปนรอย 40 และ

ครูผูปฎิบัติการสอนคิดเปนรอยละ  40 
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 กลุมที ่1  การวิเคราะหขอมูล เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมในการนําคูมือไปใชโดยใช

คาเฉลี่ย X   และคาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) สรุปจากผลการตรวจสอบความเหมาะสมการ 

นําคูมือไปใชจาก ผูเชี่ยวชาญจํานวน 5 คน ปรากฏผลตามตาราง 3 ดังนี ้

 

ตาราง  3  คาเฉลี่ยและระดับความคิดเหน็ของผูเชี่ยวชาญ 
 

ขอความ 
  

X  S.D. ระดับความ
คิดเห็น 

1.  รายละเอียดของเนื้อหาสาระของคูมือ มีความ

เหมาะสมสาํหรับจัดกิจกรรมพัฒนาคุณธรรมพื้นฐาน  

8 ประการ ใหนักเรียน 

5.00 0.00 มากที่สุด 

2.รายละเอยีดดานการจัดกิจกรรมนักเรียนของคูมือมี

ความหลากหลาย 

5.00 0.00 มากที่สุด 

3.วิธีการประเมินพฤติกรรมการจัดกิจกรรมพัฒนา

คุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการของนักเรียนมคีวาม

เหมาะสม 

5.00 0.00 มากที่สุด 

4.ลําดับข้ันตอนของเนื้อหาในคูมือมีความเหมาะสม 

 

5.00 0.00 มากที่สุด 

5.ลําดับข้ันตอนของกิจกรรมนักเรียนในคูมอืมีความ

เหมาะสม 

5.00 0.00 มากที่สุด 

6.ลําดับข้ันตอนของการประเมินพฤติกรรมการจัด

กิจกรรมพัฒนาคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ มีความ

เหมาะสม 

5.00 0.00 มากที่สุด 

7.รายละเอยีดดานเนื้อหาของคูมือมีความเหมาะสม

และครอบคลุมที่จะนําไปปฏิบัติ 

 

5.00 0.00 มากที่สุด 
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ตาราง 3 (ตอ) 
 

ขอความ 
  

X  S.D. ระดับความ
คิดเห็น 

8. รายละเอียดและขั้นตอนของกิจกรรมเพื่อพัฒนาให

นักเรียนมพีฤติกรรมคุณธรรมพื้นฐานในดานตอไปนี้ มี

ความเหมาะสม 

 

   

8.1  ดานความขยันมัน่เพียร 5.00 0.00 มากที่สุด 

8.2  ดานความประหยัด 5.00 0.00 มากที่สุด 

8.3  ดานความซื่อสัตย 5.00 0.00 มากที่สุด 

8.4   ดานความมีวนิัย 5.00 0.00 มากที่สุด 

8.5  ดานความสุภาพ 5.00 0.00 มากที่สุด 

8.6  ดานความสะอาด 5.00 0.00 มากที่สุด 

8.7  ดานความสามัคค ี 5.00 0.00 มากที่สุด 

8.8 ดานความมีน้ําใจ 5.00 0.00 มากที่สุด 

9. เนื้อหาสาระ จัดกิจกรรม และการประเมินพฤติกรรม

ในคูมือ สอดคลองกับเนื้อหาและวัตถุประสงค 

5.00 0.00 มากที่สุด 

10. คูมือที่จัดทําขึ้นมีประโยชนตอการจัดกิจกรรมของ

นักเรียนในสถานศึกษา 

5.00 .00 มากที่สุด 

11. ลําดับข้ันตอนของคูมือจัดกิจกรรมการพัฒนา

คุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการเปนไปตามหลกัการ/ทฤษฎี 

4.00 0.44 มากที่สุด 

12. คูมือจัดกจิกรรมพัฒนาคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ 

มีความเปนไปไดในการนาํไปปฏิบัติในสถานศึกษา 

5.00 0.00 มากที่สุด 

รวม 94 0.44 มากทีสุ่ด 

 
 จากตาราง 3  พบวาผูเชี่ยวชาญมีความคิดเห็นตอความเหมาะสมในการนําคูมือไปใชในการ

จัดกิจกรรมพฒันาคุณธรรม  8  ประการของโรงเรียนวาสุเทว ีผลการประเมินความเหมาะสมในการนํา

คูมือไปใชอยูในระดับความเหมาะสมมากที่สุด  ( X  = 94.80 , S.D. = 0.44 ) เมื่อพิจารณารายขอ 

พบวาอยูในระดับมากที่สุดทกุขอ 



 63 

 กลุมที ่ 2  การวิเคราะหขอมูล เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมในการนําคูมือไปใชโดยใช

คาเฉลี่ย X และคาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) สรุป จากผลการตรวจสอบความเหมาะสมการนาํ

คูมือไปใช จากผูบริหารโรงเรียน จาํนวน 10 คน ปรากฏผลตามตาราง 4  ดังนี ้

 

ตาราง  4  คาเฉลี่ยและระดับความคิดเหน็ของผูบริหารโรงเรียน 
 

ขอความ 
  

X  S.D. ระดับความ
คิดเห็น 

1.  รายละเอียดของเนื้อหาสาระของคูมือ มีความ

เหมาะสมสาํหรับจัดกิจกรรมพัฒนาคุณธรรมพื้นฐาน  

8 ประการ ใหนักเรียน 

4.90 0.31 มากที่สุด 

2.รายละเอยีดดานการจัดกิจกรรมนักเรียนของคูมือมี

ความหลากหลาย 

4.40 0.51 มากที่สุด 

3.วิธีการประเมินพฤติกรรมการจัดกิจกรรมพัฒนา

คุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการของนักเรียนมคีวาม

เหมาะสม 

4.50 0.52 มากที่สุด 

4.ลําดับข้ันตอนของเนื้อหาในคูมือมีความเหมาะสม 

 

4.70 0,48 มากที่สุด 

5.ลําดับข้ันตอนของกิจกรรมนักเรียนในคูมอืมีความ

เหมาะสม 

4.80 0.42 มากที่สุด 

6.ลําดับข้ันตอนของการประเมินพฤติกรรมการจัด

กิจกรรมพัฒนาคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ มีความ

เหมาะสม 

4.70 0.48 มากที่สุด 

7.รายละเอยีดดานเนื้อหาของคูมือมีความเหมาะสม

และครอบคลุมที่จะนําไปปฏิบัติ 

 

4.40 0.51 มากที่สุด 
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ตาราง 4 (ตอ) 
 

ขอความ 
  

X  S.D. ระดับความ
คิดเห็น 

8. รายละเอียดและขั้นตอนของกิจกรรมเพื่อพัฒนาให

นักเรียนมพีฤติกรรมคุณธรรมพื้นฐานในดานตอไปนี้  

มีความเหมาะสม 

   

8.1  ดานความขยันมัน่เพียร 4.90 0.31 มากที่สุด 

8.2  ดานความประหยัด 4.70 0.48 มากที่สุด 

8.3  ดานความซื่อสัตย 4.90 0.31 มากที่สุด 

8.4   ดานความมีวนิัย 4.90 0.31 มากที่สุด 

8.5  ดานความสุภาพ 4.70 0.48 มากที่สุด 

8.6  ดานความสะอาด 4.70 0.48 มากที่สุด 

8.7  ดานความสามัคค ี 4.90 0.31 มากที่สุด 

8.8 ดานความมีน้ําใจ 4.90 0.31 มากที่สุด 

9. เนื้อหาสาระ จัดกิจกรรม และการประเมินพฤติกรรม

ในคูมือ สอดคลองกับเนื้อหาและวัตถปุระสงค 

4.70 0.48 มากที่สุด 

10. คูมือที่จัดทําขึ้นมีประโยชนตอการจัดกิจกรรมของ

นักเรียนในสถานศึกษา 

4.90 0.31 มากที่สุด 

11. ลําดับข้ันตอนของคูมือจัดกิจกรรมการพัฒนา

คุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการเปนไปตามหลกัการ/ทฤษฎี 

4.70 0.48 มากที่สุด 

12. คูมือจัดกจิกรรมพัฒนาคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ 

มีความเปนไปไดในการนาํไปปฏิบัติในสถานศึกษา 

 

4.60 0.51 มากที่สุด 

รวม 85.54 5.29 มากทีสุ่ด 

 
 จากตาราง  4  พบวาผูบริหารโรงเรียนมีความคิดเหน็ตอความเหมาะสมในการนําคูมอืไปใชใน

การจัดกิจกรรมพัฒนาคุณธรรม 8 ประการของโรงเรียนวาสุเทว ีผลการประเมินความเหมาะสมในการ

นําคูมือไปใชอยูในระดับความเหมาะสมมากที่สุด  ( X  = 85.54 , S.D. = 5.29) เมื่อพิจารณารายขอ 

พบวาอยูในระดับมากที่สุดทกุขอ 
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 กลุมที ่ 3  การวิเคราะหขอมูล เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมในการนําคูมือไปใชโดยใช

คาเฉลี่ย X  และคาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) สรุปจากผลการตรวจสอบความเหมาะสมการ 

นําคูมือไปใช จากครูผูปฏิบัติการสอน จาํนวน 10 คน ปรากฏผลตามตาราง 5 ดังนี ้

 

ตาราง  5  คาเฉลี่ยและระดับความคิดเหน็ของครูผูปฏิบัติการสอน 
 

ขอความ 
  

X  S.D. ระดับความ
คิดเห็น 

1.  รายละเอียดของเนื้อหาสาระของคูมือ มีความ

เหมาะสมสาํหรับจัดกิจกรรมพัฒนาคุณธรรมพื้นฐาน 8 

ประการ ใหนกัเรียน 

4.80 0.42 มากที่สุด 

2.รายละเอยีดดานการจัดกิจกรรมนักเรียนของคูมือมี

ความหลากหลาย 

4.80 0.42 มากที่สุด 

3.วิธีการประเมินพฤติกรรมการจัดกิจกรรมพัฒนา

คุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการของนักเรียนมคีวาม

เหมาะสม 

4.70 0.48 มากที่สุด 

4.ลําดับข้ันตอนของเนื้อหาในคูมือมีความเหมาะสม 

 

4.60 0.51 มากที่สุด 

5.ลําดับข้ันตอนของกิจกรรมนักเรียนในคูมอืมีความ

เหมาะสม 

4.70 0.48 มากที่สุด 

6.ลําดับข้ันตอนของการประเมินพฤติกรรมการจัด

กิจกรรมพัฒนาคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ มีความ

เหมาะสม 

4.70 0.48 มากที่สุด 

7.รายละเอยีดดานเนื้อหาของคูมือมีความเหมาะสม

และครอบคลุมที่จะนําไปปฏิบัติ 

 

4.50 0.52 มากที่สุด 
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ตาราง  5  (ตอ) 
 

ขอความ 
  

X  S.D. ระดับความ
คิดเห็น 

8. รายละเอียดและขั้นตอนของกิจกรรมเพื่อพัฒนาให

นักเรียนมพีฤติกรรมคุณธรรมพื้นฐานในดานตอไปนี้ มี

ความเหมาะสม 

   

8.1  ดานความขยันมัน่เพียร 4.80 0.42 มากที่สุด 

8.2  ดานความประหยัด 4.80 0.42 มากที่สุด 

8.3  ดานความซื่อสัตย 4.80 0.42 มากที่สุด 

8.4   ดานความมีวนิัย 4.70 0.48 มากที่สุด 

8.5  ดานความสุภาพ 4.70 0.48 มากที่สุด 

8.6  ดานความสะอาด 4.70 0.48 มากที่สุด 

8.7  ดานความสามัคค ี 4.80 0.42 มากที่สุด 

8.8 ดานความมีน้ําใจ 4.80 0.42 มากที่สุด 

9. เนื้อหาสาระ จัดกิจกรรม และการประเมินพฤติกรรม

ในคูมือ สอดคลองกับเนื้อหาและวัตถปุระสงค 

4.80 0.42 มากที่สุด 

10. คูมือที่จัดทําขึ้นมีประโยชนตอการจัดกิจกรรมของ

นักเรียนในสถานศึกษา 

5.00 0.00 มากที่สุด 

11. ลําดับข้ันตอนของคูมือจัดกิจกรรมการพัฒนา

คุณธรรม 8 ประการเปนไปตามหลกัการ/ทฤษฎ ี

4.80 0.42 มากที่สุด 

12. คูมือจัดกจิกรรมพัฒนาคุณธรรม 8 ประการ มีความ

เปนไปไดในการนําไปปฏิบัติในสถานศึกษา 

 

5.00 0.00 มากที่สุด 

รวม 85.76 6.02 มากทีสุ่ด 

 
    จากตาราง 5  พบวา ครูผูปฏิบัติการสอนมคีวามคิดเหน็ตอความเหมาะสมในการนาํคูมือ  

ไปใชในการจดักิจกรรมพัฒนาคุณธรรม 8 ประการของโรงเรียนวาสุเทวี ผลการประเมินความเหมาะสม

ในการนําคูมือไปใชอยูในระดับความเหมาะสมมากที่สุด ( X  = 85.76 , S.D. = 6.02) เมื่อพิจารณา

รายขอ พบวาอยูในระดับมากที่สุดทกุขอ 
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ตาราง 6  สรุปผล จากการตรวจสอบความเหมาะสมของคูมือนําไปใช คาเฉลี่ยและระดับความคิดเห็น 

      ของผูเชี่ยวชาญ ผูบริหารโรงเรียน และ ครูผูปฏิบัติการสอน จํานวน 25 คน  
 

ขอความ 
  

X  S.D. ระดับความ
คิดเห็น 

1.  รายละเอียดของเนื้อหาสาระของคูมือ มีความ

เหมาะสมสาํหรับจัดกิจกรรมพัฒนาคุณธรรมพื้นฐาน  

8 ประการ ใหนักเรียน 

4.92 0.27 มากที่สุด 

2.รายละเอยีดดานการจัดกิจกรรมนักเรียนของคูมือมี

ความหลากหลาย 

4.68 0.47 มากที่สุด 

3.วิธีการประเมินพฤติกรรมการจัดกิจกรรมพัฒนา

คุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการของนักเรียนมคีวาม

เหมาะสม 

4.72 0.45 มากที่สุด 

4.ลําดับข้ันตอนของเนื้อหาในคูมือมีความเหมาะสม 

 

4.72 0.45 มากที่สุด 

5.ลําดับข้ันตอนของกิจกรรมนักเรียนในคูมอืมีความ

เหมาะสม 

4.48 0.37 มากที่สุด 

6.ลําดับข้ันตอนของการประเมินพฤติกรรมการจัด

กิจกรรมพัฒนาคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ มีความ

เหมาะสม 

4.76 0.43 มากที่สุด 

7.รายละเอยีดดานเนื้อหาของคูมือมีความเหมาะสม

และครอบคลุมที่จะนําไปปฏิบัติ 

 

4.60 0.50 มากที่สุด 
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ตาราง 6 (ตอ) 
 

ขอความ 
  

X  S.D. ระดับความ
คิดเห็น 

8. รายละเอียดและขั้นตอนของกิจกรรมเพื่อพัฒนาให

นักเรียนมพีฤติกรรมคุณธรรมพื้นฐานในดานตอไปนี้  

มีความเหมาะสม 

   

8.1  ดานความขยันมัน่เพียร 4.88 0.33 มากที่สุด 

8.2  ดานความประหยัด 4.80 0.40 มากที่สุด 

8.3  ดานความซื่อสัตย 4.88 0.33 มากที่สุด 

8.4   ดานความมีวนิัย 4.84 0.37 มากที่สุด 

8.5  ดานความสุภาพ 4.76 0.43 มากที่สุด 

8.6  ดานความสะอาด 4.76 0.43 มากที่สุด 

8.7  ดานความสามัคค ี 4.88 0.33 มากที่สุด 

8.8 ดานความมีน้ําใจ 4.88 0.33 มากที่สุด 

9. เนื้อหาสาระ จัดกิจกรรม และการประเมินพฤติกรรม

ในคูมือ สอดคลองกับเนื้อหาและวัตถปุระสงค 

4.80 0.40 มากที่สุด 

10. คูมือที่จัดทําขึ้นมีประโยชนตอการจัดกิจกรรมของ

นักเรียนในสถานศึกษา 

4.88 0.33 มากที่สุด 

11. ลําดับข้ันตอนของคูมือจัดกิจกรรมการพัฒนา

คุณธรรม 8 ประการเปนไปตามหลกัการ/ทฤษฎ ี

4.80 0.40 มากที่สุด 

12. คูมือจัดกจิกรรมพัฒนาคุณธรรม 8 ประการ มี

ความเปนไปไดในการนาํไปปฏิบัติในสถานศึกษา 

 

4.84 0.37 มากที่สุด 

รวม 4.80 0.26 มากทีสุ่ด 
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 จากตาราง 6  พบวา ผูเชีย่วชาญ ผูบริหารโรงเรียน และครูปฏิบัติการสอน  จํานวน  25 คน  

มีความคิดเห็นตอความเหมาะสมในการนําคูมือไปใชจัดกิจกรรมพัฒนาคุณธรรม 8 ประการ 

ของโรงเรียนวาสุเทวี รายการที่มีระดับความเหมาะสมมากที่สุด จากคาเฉลี่ย   ( X ) เทากับ  4.80   

และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (S.D.) เทากบั  0.26  เมื่อพิจารณารายขอพบวาอยูในระดับมากทีสุ่ดทุกขอ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 



บทที่ 5 
สรุปผลการดําเนินการจัดทําคูมือ 

  
 ในการศึกษาเพื่อจัดทาํคูมือจัดกิจกรรมพฒันาคุณธรรม  8  ประการของโรงเรียนวาสุเทว ี 

มีข้ันตอนในการจัดทําและตรวจสอบความเหมาะสมของคูมือ ดังนี ้

 ขั้นตอนที่ 1  ศึกษาเอกสารที่เกีย่วของและเขียนโครงรางของคูมือ 

  1.1  ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของในเรื่องหลักการเขียนคูมอื จากตาํรา หนังสือ เอกสารทาง

วิชาการ งานวจิัย เพื่อใหการจัดทําคูมือเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

  1.2  เขียนโครงรางของคูมือในแผนการจัดกจิกรรมพัฒนาคุณธรรม  8 ประการของ

โรงเรียนวาสเุทว ี

  1.3  ผูศึกษาไดติดตอผูเชียวชาญจํานวน 25 คน เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมของโครง

รางของคูมือ ใหคําแนะนาํและปรับปรุงแกไข 

 ขั้นตอนที่ 2  จัดทําเนื้อหาสาระของคูมือ 

  2.1  ดําเนนิการจัดทําเนื้อหาสาระของคูมอื จัดกิจกรรมพัฒนาคุณธรรม 8 ประการของ

โรงเรียนวาสเุทวีโดยมีรายละเอียดดังนี ้  

   2.1.1  ดานความขยัน           กิจกรรมเรื่อง   ความขยนัมัน่เพยีรของฉัน 

                 2.1.2  ดานความประหยัด     กิจกรรมเร่ือง   คนหาคนประหยัด 

                     2.1.3  ดานความซื่อสัตย       กิจกรรมเร่ือง  ใครกันแนที่ซือ่สัตย 

   2.1.4  ดานความมีวนิัย         กิจกรรมเร่ือง   วินยัดีมีซีว ี

   2.1.5  ดานความสุภาพ         กิจกรรมเร่ือง   สามคําที่ควรใช 

   2.1.6  ดานความสะอาด        กิจกรรมเร่ือง   สะอาดกายใจ 

   2.1.7  ดานความสามัคค ี      กิจกรรมเร่ือง   ผ้ึงนอยสามคัคี 

   2.1.8  ดานความมนี้ําใจ        กิจกรรมเร่ือ    เพื่อนชวยเพือ่น 

  2.2  ผูศึกษาไดติดตอผูเชี่ยวชาญจํานวน  25 คนเพื่อตรวจความเหมาะสมของเนื้อหา

สาระของคูมือ ใหคําแนะนาํและปรับปรุงแกไข 

 ขั้นตอนที่ 3  ประเมินความเหมาะสมของคูมือ 

  3.1 ประเมินความเหมาะสมของคูมือ 

  3.2  นําแบบประเมนิคูมือ และคูมือเสนอตออาจารยที่ปรึกษาตรวจสอบ และปรับปรุงให

เหมาะสม 

  3.3 ผูศึกษาไดติดตอผูเชี่ยวชาญเพื่อใหความคิดเห็นและคําแนะนํา จํานวน 3 กลุม ไดแก 



 71 

    3.3.1  ผูเชียวชาญ  จาํนวน 5  คน 

                3.3.2  ผูบริหารโรงเรียน จํานวน 10 คน 

                3.3.3  ครูผูสอน  จํานวน 10 คน 

   3.4 รายชื่อผูเชี่ยวชาญตรวจสอบความเหมาะสมของเนื้อหาสาระของคูมือ 
 ผูเชี่ยวชาญ 
 1.  อาจารย ดร.นิตย  โรจนรัตนวาณิชย   ผูอํานวยการสํานักงานบรหิารยุทธศาสตร และบูรณา

การการศึกษากรุงเทพมหานคร 

 2.  อาจารยดร.สมชาย เทพแสง อาจารยประจําภาควิชาการบริหารการศึกษา มหาวทิยาลัย 

ศรีนครินทรวิโรฒ 

 3.  รองศาสตราจารยดร.ธํารงรัตน  อมรรักษา รองศาสตราจารยมหาวทิยาลยัเทคโนโลย ี

 4.  นางสาวทพิยา  แสงไชย  รองผูอํานวยการสํานักงานบริหารวางแผนนโยบาย วิทยาลัย 

แสงธรรม จังหวัดนครปฐม 

 5.  นางสาวรวงกาญจนา  ชนิะผา   ผูรับใบอนุญาตโรงเรียนวาสุเทว ีกรุงเทพมหานคร 
ผูบริหารโรงเรียน 
 1.  นางสาวลดาพร  พิชิตพสุธาดล   ตําแหนงผูจัดการโรงเรียนวาสุเทวี  กรุงเทพมหานคร 

 2.  นางสาวสนุงลกัษณ   มโนมัธย   ตําแหนงผูอํานวยการโรงเรียนวาสุเทวี กรุงเทพมหานคร 

 3.  นางสาวมลิวัลย   จาํรัสธรางกูล  ตําแหนงผูชวยผูอํานวยการดานธุรการ  โรงเรียนวาสุเทว ี

กรุงเทพมหานคร 

 4.  นางทพิยวรรณ    อมรรักษา   ตําแหนงผูชวยผูอํานวยการดานวิชาการ โรงเรียนวาสุเทว ี  

กรุงเทพมหานคร 

 5.  นางสาวกนกวด ี  ชาติไทย   ตําแหนงผูชวยผูอํานวยการดานวิชาการ โรงเรียนวาสุเทว ี  

กรุงเทพมหานคร 

 6.  นางสาวอจัฉรา  เทวาฤทธิ์  ตําแหนงผูชวยผูอํานวยการดานแผนงานนโยบาย โรงเรียนวาสุเทว ี  

กรุงเทพมหานคร 

 7.  นางสาวเพลินจิตร  ทิพยธัญญา   ตําแหนงผูชวยอํานวยการดานแผนงานนโยบาย

โรงเรียนวาสเุทว ีกรุงเทพมหานคร 

 8.  นางสาว ศุภรักษ  ธชณรงค  ตําแหนงผูชวยผูอํานวยการดานกิจการนักเรียน โรงเรียนวาสุเทว ี

กรุงเทพมหานคร 

 9.  นางสาวฐติิพร  พูลเกตุ  ตําแหนงผูชวยผูอํานวยการดานกิจการนกัเรียน โรงเรียนวาสุเทว ี  

กรุงเทพมหานคร 
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 10.  นางสาวศศิญา  มหัตกลุ  ตําแหนงผูชวยผูอํานวยการดานจิตตราภิบาล โรงเรยีนวาสุเทว ี  

กรุงเทพมหานคร 

 11. นางสาววนิดา  กลิน่คําหอม  ตําแหนงผูชวยผูอํานวยการดานจิตตราภิบาลโรงเรียนวาสุเทว ี

กรุงเทพมหานคร 
 ครูผูปฏิบัติการสอน 
 1.  นางสาวสวุัฒนา ลือพันธ  ตําแหนงหัวหนาหมวดภาษาไทย (สอนจริยศึกษาชวงชั้นที ่3

มัธยมศึกษาปที่ 3) โรงเรยีนวาสุเทว ีกรุงเทพมหานคร 

 2.  นางสาวธนัยาภทัร    โคกผา  ตําแหนงหัวหนาหมวดวิทยาศาสตร (สอนจริยศึกษาชวงชั้น 

ที่ 3 มัธยมศกึษาปที ่1)  โรงเรียนวาสุเทว ี  กรุงเทพมหานคร 

 3.  นางสาวละอองเพ็ญ  ปราบเสียง ตําแหนงครูผูสอนจริย (มัธยมศึกษาปที่ 2) โรงเรียนวาสเุทว ี  

กรุงเทพมหานคร 

 4.  นางสาวพลูศรี  ไมทอง   ตําแหนงครูผูสอนจริยศึกษาชวงชั้นที่ 2 โรงเรียนวาสุเทว ี   

กรุงเทพมหานคร 

 5.  นางอรวรรณ  สายหลกัคํา  ตําแหนงครผููสอนจริศึกษาชวงชั้นที่ 1 โรงเรียนวาสุเทวี   

กรุงเทพมหานคร 

 6.  นางวราภรณ  เยน็นุม    ตําแหนงครูผูสอนจริยศึกษา โรงเรียนวาสเุทว ี  กรุงเทพมหานคร 

 7.  นายสมภพ  วรกจิจานุวฒัน  ตําแหนงครูผูสอนจริยศึกษา(อิสลาม) โรงเรียนวาสุเทว ี  

กรุงเทพมหานคร  

 8.  นางสาวบญุมี  ยวงพานชิ   ตําแหนงครผููสอนจริยศึกษา (คริสต)ชวงชั้นที่ 1 โรงเรียนวาสุเทว ี  

กรุงเทพมหานคร 

 9. นางสาวมาลี  น้าํสมบูรณ   ตําแหนงครผููสอนจริยศึกษา (คริสต)ชวงชั้นที่ 2 โรงเรียนวาสุเทว ี 

กรุงเทพมหานคร 

10.  นางสาวอนุรดี  บรรจงมณี  ตําแหนงครูผูสอนจริยศึกษา  โรงเรยีนวาสุเทว ีกรุงเทพมหานคร 

สรุปผลจากการตรวจสอบความเหมาะสมการนําคูมือไปใชจัดกิจกรรมพัฒนาคุณธรรม 

 8 ประการของโรงเรียนวาสุเทว ี จากการพจิารณาตรวจสอบแสดงความคิดเห็นและขอเสนอแนะ 

ของผูเชี่ยวชาญจํานวน  25 คน ปรากฏวาคูมือมีความเหมาะสมในการนําคูมือไปใช ความคิดเหน็ของ

ผูเชี่ยวชาญ จาํนวน 5 คน มคีวามคิดเหน็ตอความเหมาะสมในการนาํคูมือไปใชในการจัดกิจกรรม

พัฒนาคุณธรรม  8  ประการของโรงเรียนวาสุเทว ีผลการประเมินความเหมาะสมในการนาํคูมือไปใช

อยูในระดับความเหมาะสมมากที่สุด   ( X  = 94.80 , S.D. = 0.44 ) เมื่อพิจารณารายขอพบวาอยูใน

ระดับมากที่สุดทุกขอ  ผูบริหารโรงเรยีน จาํนวน 10 คน พบวาผูบริหารโรงเรียนมีความคิดเห็นตอความ
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เหมาะสมในการนําคูมือไปใชในการจัดกจิกรรมพัฒนาคณุธรรม  8  ประการของโรงเรียนวาสุเทว ีผล

การประเมนิความเหมาะสมในการนําคูมือไปใชอยูในระดับความเหมาะสมมากที่สุด ( X  = 85.54 , 

S.D. = 5.29)  เมื่อพิจารณารายขอ พบวาอยูในระดับมากที่สุดทกุขอ  ครูผูปฏิบัติการสอนมีความคดิเหน็

ตอความเหมาะสมในการนาํคูมือไปใชในการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณธรรม 8 ประการของโรงเรยีนวาสุเทว ี

ผลการประเมนิความเหมาะสมในการนําคูมือไปใชอยูในระดับความเหมาะสมมากทีสุ่ด  ( X  = 85.76,  

S.D. = 6.02)  เมื่อพิจารณารายขอ พบวาอยูในระดับมากที่สุดทกุขอ  

 โดยภาพรวม  การวิเคราะหขอมูลของผูเชี่ยวชาญ ผูบริหารโรงเรียน และครูปฏิบัติการสอน  

จํานวน  25 คน มีความคิดเห็นตอความเหมาะสมในการนําคูมือไปใชจัดกิจกรรมพัฒนาคุณธรรม  

8 ประการของโรงเรียนวาสเุทว ีรายการทีม่ีระดับความเหมาะสมมากที่สุด จากคาเฉลี่ย ( X ) เทากบั  

4.80   และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (S.D.)  เทากับ  0.26   เมื่อพิจารณารายขอพบวาอยูในระดับมาก

ที่สุดทุกขอ 

 3.5  ดําเนนิการจัดทําคูมือจัดกิจกรรมพฒันาคุณธรรม 8 ประการ ของโรงเรียนวาสุเทว ี 

 

ขอเสนอแนะ 
 1. ขอเสนอแนะทั่วไป 
  1.1  การศึกษาคนควาครั้งนี ้แสดงใหเห็นวา คูมือจัดกิจกรรมพัฒนาคุณธรรม 8 ประการ

ของโรงเรียนวาสุเทวี สามารถพัฒนาคุณธรรม 8 ประการไดเพิ่มข้ึน ดังนั้น คูมือจัดกจิกรรมพัฒนา

คุณธรรม 8 ประการ นาจะเปนคูมืออยางหนึง่ที่ผูบริหารและครูที่เกี่ยวของจะนาํไปประยุกตใชในการ

เรียนการสอน โดยใชตามความเหมาะสม 

  1.2  ครูผูสอนและผูที่เกีย่วของ ที่จะนําคูมอืจัดกิจกรรมพัฒนาคุณธรรม 8 ประการของ

โรงเรียนวาสเุทว ีไปใชพัฒนาผูเรียน ควรไดศึกษาคูมือ การจัดเตรียมสถานที ่การเตรียมสื่อการเรียน

การสอน ใบงาน ใบความรู แบบทดสอบกอนและหลงัจดักิจกรรมพัฒนาคุณธรรม 8 ประการ และ

เตรียมตัวใหพรอมทุกครั้ง 

  1.3  การนาํคูมือจัดกิจกรรมพัฒนาคุณธรรม 8 ประการของโรงเรียนวาสุเทว ีไปใช  

ครูควรพิจารณาถึงความเหมาะสมของระยะเวลาในแตละชวง และครูควรดูแลนักเรียนอยางใกลชิด 

ทุกกลุม และพยายามใหนกัเรียนทุกคนไดมีสวนรวมในกิจกรรมมากทีสุ่ด 

  1.4  ครูสามารถนํากิจกรรมพัฒนาคุณธรรม 8 ประการ ที่อยูในคูมือจดักิจกรรมพัฒนา

คุณธรรม 8 ประการ ไปใชใหเหมาะสมกบักิจกรรมพัฒนาคุณธรรม 8 ประการ ที่เปนปญหาของ

นักเรียน 
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  1.5  ผูบริหารและครูผูปฏิบัติการสอน ควรตระหนักถึงความสาํคัญ และสงเสริมสนบัสนุน

ในการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณธรรม 8 ประการ ใหหลากหลาย เทคนิคที่นาํมาใชควรเปนเทคนิคทีจ่ะ

กระตุนใหผูเรียนเกิดความสนใจที่จะเรียนรู โดยตั้งอยูบนพืน้ฐานของความเหมาะสมกับสถานการณ 

สภาพแวดลอม และตัวบุคลที่จะพัฒนา 
 2. ขอเสนอแนะครั้งตอไป 
  2.1  การจัดทาํคูมือจัดกิจกรรมพัฒนาคุณธรรม 8 ประการ ควรมกีารขยายผลในจดัทํา

คูมือจัดกิจกรรมคุณธรรม 8  ประการ สูระดบัชั้นเรียน 

  2.2  ควรมกีารติดตามผลการนําคูมือจัดกจิกรรมพัฒนาคุณธรรม 8 ประการ หลังจากใช

คูมือจัดกิจกรรมพัฒนาคุณธรรม 8 ประการ ไปแลว เพื่อศึกษาวาคุณธรรม 8 ประการของนักเรียน

พัฒนาไปในทศิทางใด หรือจะเพิ่มคุณธรรมดานใดบาง 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บรรณานุกรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 76 

บรรณานุกรม 

 
กรมการฝกหัดครู. (2541). โครงสรางลกัษณะของจรยิธรรม. กรุงเทพฯ: กรมการฝกหัดครู 

  กระทรวงศึกษาธิการ. 

กรมการศาสนา. (2521). คุณธรรม จรยิธรรมสําหรบันักเรียน. กรุงเทพฯ: กรมการศาสนา. 

กรมวิชาการ. (2535). การสงเสริมคุณธรรม จรยิธรรม และคานยิมสําหรับนักเรียน. กรุงเทพฯ: 

  โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว. 

------------. (2545). คูมือการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรยีนตามหลักสูตรการศกึษาขั้นพืน้ฐาน.  

  กรุงเทพฯ: โรงพิมพคุรุสภา. 

กรมสามัญศึกษา หนวยศึกษานเิทศก. (2543). แนวทางพัฒนากระบวนการการเรียนรู 

  ตามพระราชบัญญัติการศกึษาแหงชาติ พ.ศ. 2542.  กรุงเทพฯ: โรงพิมพคุรุสภา. 

กระทรวงศึกษาธิการ. (2538). คูมือการจดักิจกรรมแนะแนว เลมที่ 2. กรุงเทพฯ: โรงพิมพคุรุสภา. 

------------. (2541). คูมือการเสรมิสรางคานิยม คุณธรรมจริยธรรมและวนิัย ระดับประถมศึกษา.     

 ม.ป.พ. 

------------. (2542 ก). การสงเคราะหรปูแบบพัฒนาศักยภาพของเด็กไทยดานการชวยเหลือ 

 ผูอ่ืนเสียสละมุงมั่นพัฒนา. รายงานการวิจัยทางการศกึษาอนัดับที ่ 225/2542.  

 กรุงเทพฯ: กองวิจยัทางการศึกษา.  

------------. (2542 ข). การสงัเคราะหรูปแบบการพัฒนาศกัยภาพของเด็กไทย ดานความขยนั   

 อดทนประหยัดและอดออม. กรุงเทพฯ: กองวิจยัทางการศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร. 

------------. (2542 ค). การสังเคราะหรปูแบบการพฒันาศักยภาพของเด็กไทย ดานการควบคมุ 

  ตนเองไดและความรับผิดชอบ. กรุงเทพฯ: โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว.มุงมัน่พัฒนา.  

  รายงานการวิจยัทางการศึกษาอันดับที่  225/2542. กรุงเทพมหานคร. กองวิจัยทางการศึกษา. 

------------. (2544). กิจกรรมบูรณาการพัฒนาการเรยีนรู. กรุงเทพฯ: สํานกัพิมพศูนยสงเสริมวชิาการ. 

------------. (2545). หลักสูตรการศึกษาพืน้ฐาน พ.ศ. 2544.  กรุงเทพฯ: กรมวิชาการ กระทรวงฯ. 

 สมัครทองถิน่ในการดูแลและรักษามรดกทางศิลปะวฒันธรรม (อส.มส.). นครปฐม: 

  คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร. 

------------. (2546 ก). แนวทางการจัดกจิกรรมพัฒนาผูเรียน. พิมพคร้ังที ่1. กรุงเทพฯ: โรงพมิพคุรุสภา. 

------------. (2546 ข).  คูมือการสอนทางไกลผานดาวเทียมสาํหรับโรงเรียนปลายทางชัน้ประถม  

  ศึกษาชวงชั้นที่ 2 เลม 3. กรุงเทพฯ: อัมรินทรฟร้ินติ้งแอนพับลิชชงิ. 

กาญจนา วัฒายุ. (2547). การวิจยัเพื่อพฒันาคุณภาพการศึกษา. นครปฐม: สถาบันพัฒนา 



 77 

 ผูบริหารการศกึษา. 

กิติพันธ  รุจิรกุล. (2540). การพัฒนาจรยิธรรม.  กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร. 

ขัตติยา  กรรณสูต; และคนอื่นๆ. (2547). คุณธรรมพฤติกรรมความซื่อสัตยของคนไทย.  

  รายงานการวจิัย. กรุงเทพฯ: สํานักงานคณะกรรมการปองกนัและปราบปรามทจุริตแหงชาต ิ 

  (ป.ป.ช.). 

คณะกรรมการการประถมศกึษาแหงชาติ, สํานักงาน. (2546). ชุดฝกอบรมดวยตนเองการ 

  พัฒนาการเรยีนรูสูครูมืออาชีพ. กรุงเทพฯ: สํานักพฒันาระบบบริหาร. 

คณะกรรมการขาราชการครู, สํานักงาน. (2545). หลักเกณฑและวธิกีารในการกาํหนดตําแหนง 

  และแตงต้ังขาราชการครูใหดํารงตําแหนง อาจารย 3. กรุงเทพฯ: เสมารวม. 

คีรีบูน  จงวุฒเิวศย; และมาเรียม. (2542).  รายงานการวิจัยและจัดทาํคูมือปฏิบัติงานอาสา 

              สมัครทองถิน่ในการดูแลและรักษามรดกทางศิลปวฒันธรรม (อส.มส.). นครปฐม: 

  คณะศึกษาศาสตรมหาวทิยาลยัศิลปากร. 

จินตนา บุญบงการ. (2545). จริยธรรมทางธุรกิจ. กรุงเทพฯ: สํานักพิมพแหงจฬุาลงกรณมหาวทิยาลยั. 

ดวงเดือน   พนัธุมนาวิน. (2538). ทฤษฎตีนไมจริยธรรมพัฒนาบุคคล. กรุงเทพฯ: 

  สถาบัณฑิตพฒันาบรหิารศาสตร. 

------------. (2524). พฤตกิรรมศาสตร : จิตวิทยาและจติวิทยาภาษา. กรุงเทพฯ: ไทยวฒันาพานิช. 

ทิศนา  แขมมณี. (2546). การพัฒนาคณุธรรม จริยธรรมและคานยิม: จากทฤษฎีสูการปฏิบัติ.  

 กรุงเทพฯ: เมธทีิปส. 

------------. (2551). รูปแบบการเรยีนการสอนทางเลือกที่หลากหลาย. พิมพคร้ังที่ 5. 

               กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

ทิศนา แขมมณี; และคณะ. (2548). เมนจูานเด็ด แผนการจัดการเรียนรูคัดสรร. กรุงเทพฯ:   

   สํานักพิมพพฒันาวิชาการ (พ.ว.). 

ธัญญา บินโหรน. (2543). รายงานการวจิัยเรื่องการใชนวัตกรรมการนิเทศทีส่งผลตอพฤติกรรม 
 การสอนและผลสัมฤทธิข์องครูที่เนนนกัเรียนเปนศนูยกลาง โดยโครงงานวิทยาศาสตร  
               ชั้นประถมศึกษาปที่ 5-6.  สงขลา: สํานกังานการประถมศกึษาอาํเภอนาทว.ี ถายเอกสาร. 

ธีระวัฒน  ชัยยุทธยรรยง; และวราภรณ  หงสดิลกกุล. (2548). กิจกรรมพัฒนาผูเรียน. 

               กรุงเทพฯ: อักษรเจริญทัศน. 

 

 

บูรชัย  ศิริมหาสาคร. (2546). เทคนิคการจัดการเรยีนการสอนเพื่อเสริมสรางคุณลกัษณะ 



 78 

 พึงประสงค. กรุงเทพฯ: บุคพอยท. 

ประภาศรี  สีหอําไพ. (2543). พื้นฐานการศึกษาศาสนาและจริยธรรม.  พิมพคร้ังที ่3.  กรุงเทพฯ:  

  สํานักพิมพจฬุาลงกรณมหาวิทยาลัย. 

ปรีชา   ชางขวญัยืน;  และคนอื่นๆ.  (2539).  เทคนิคการเขยีนและผลิตตํารา. กรุงเทพฯ:  

  สํานักพิมพจฬุาลงกรมหาวทิยาลัย. 

------------. (2542). เทคนิคการเขียนและผลิตตํารา. พิมพคร้ังที ่2. กรุงเทพฯ: สํานักพิมพ 

  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 

พรรณี  เกษกมล. (2544). กิจกรรมแนะแนว ชุดที ่1-3. กรุงเทพฯ: วัฒนพานิช. 

พระมหาอดิศร  ถิรสีโล. (2540). คุณธรรมสําหรับคร.ู กรุงเทพฯ: โอเอสพริ้นดิ้งเฮาส. 

พระราชบัญญติัการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และการแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที2่) พ.ศ. 2545. 

 (2545,19 ธันวาคม).  ราชกิจจานุเบกษา. เลมที ่119. 

พีระพงศ  เจริญพันธุวงศ. (2541). การจดักิจกรรมสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมในโรงเรยีน                  
 มัธยมศึกษาสังกัดกรมสามัญศึกษา:ศกึษาเฉพาะกรณีโรงเรียนกระสังพิทยาคม   
 อําเภอกระสงั จังหวัดบุรีรมัย. วิทยานิพนธ กศ.ม. (การบริหารการศกึษา).     

 มหาสารคาม: บัณฑิตวทิยาลัย  มหาวทิยาลัยมหาสารคาม. ถายเอกสาร.   

มงคล  ลีลาธนากร. (2546). คูมือประกอบการสอนหลักสูตรการใชโปรแกรมประมวลผล 

  ทํางานของสถาบันพัฒนาฝมือแรงงาน. สารนิพนธ กศ.ม. (การบรหิารการศึกษา). 

 กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ. ถายเอกสาร. 

รุจิร  ภูสาระ. (2541). คุณธรรมสาํหรับเยาวชน. กรุงเทพฯ: ไทยวฒันาพานิช. 

เริงชัย  จงพพิฒันสุข. (2543). คูมือผูปกครองและครู. กรุงเทพฯ: วฒันาพานิช. 

ราชบัณฑิตยสถาน. (2546). พจนานกุรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542. กรุงเทพฯ:  

 นานมีบุคพับลิเคชั่นส. 

ลักขณา  ศิริวงศ. (2549). คูมือพัฒนาความเสยีสละนกัเรียนชวงชัน้ที่ 2. กรุงเทพฯ:  

  มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ. 

วนัสชาค  สุวรรณทอง. (2548). ทัศนะของผูบริหารและจริยธรรมของนักเรียนประถมศึกษา 

  สังกัดสํานกังานการประถมศึกษาบุรีรมัย. สืบคนเมือ่ 1 กรกฎาคม  2542, จาก  

  www.LOCAL /TEMP/50 CRL 6 NC.HTML 

 

. 

วิชาการ, กรม. (2545). สาระและมาตรฐานการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรใน 



 79 

 หลักสูตรและการศึกษาขัน้พื้นฐาน พทุธศกัราช 2544). กรุงเทพมฯ:  โรงพิมพองคการ 

 รับสงสินคาและพัสดุภัณฑ (รสพ.). 

วินัย  พัฒนรัฐ; และคณะ. (2543). แบบเรยีนมาตรฐานฉบับพิเศษ เนนกระบวนการกลุมสราง 

  เสริมลักษณะนิสัย 6. กรุงเทพฯ: ประสานมิตร. 

วัฒนาพร ระงบัทุกข. (2542). แผนการสอนที่เนนผูเรยีนเปนศูนยกลาง. ม.ป.พ. ถายเอกสาร. 

ศักดิ์ชัย  มโนวงศ. (2544). พฤติกรรมทางจริยธรรมของนักเรยีนชั้นประถมศกึษาปที ่4  

  อําเภอดอยเตา จังหวัดเชยีงใหม. การคนควาแบบอสิระ กศ.ม. (การประถมศึกษา). 

  เชียงใหม: บัณฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัเชียงใหม. ถายเอกสาร 

ศักดิ์รินทร  สุวรรณโรจน; และคณะ. (2544). เสนทางกาวหนาของขาราชการคร:ูคูมือการจัดทาํ 

  ผลงานทางวชิาการ. กรุงเทพฯ: ประดิพทัธการพิมพ. 

สถาบนัพัฒนาคุณภาพวชิาการ. (2544). แผนการจัดการเรียนรู  กรุงเทพฯ: สํานกัพิมพบริษทัพฒันา 

  คุณภาพวิชาการ. 

สมจิตร   ทับทมิ.  (2548).  คูมือกิจกรรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมดานความรับผิดชอบของ 
 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ในกระบวนการเรยีนการสอนวชิาเทคโนโลยี.                    
 สังกัดสํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษานครนายก. กรุงเทพฯ: มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 

สมมารถ  ปรุงสุวรรณ. (2545). การพัฒนาครูในโรงเรยีนทหารชาง. สารนิพนธ กศ.ม. 

  (การบริหารการศึกษา). กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิยาลยั มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ.  ถายเอกสาร. 

สมศักดิ ์ สิทธุเวชญ; และคนอื่นๆ. (2529). หนังสือเรียนสมบูรณแบบสรางเสริมลกัษณะนสิัย 

  ชั้นประถมศกึษาปที ่4. กรุงเทพฯ: วัฒนาพานชิ. 

สาโรช  บัวศร.ี (2522). จริยธรรมไทยในสังคมปจจบัุน. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพการสอน. 

------------. (2538). จริยธรรมศึกษา. กรุงเทพฯ: โรงพมิพคุรุสภาลาดพราว.  

สุวรรณี  ปราบวิชิต. (2538). การศึกษาพฤติกรรมเชงิจริยธรรมของนักเรียนในโรงเรยีน 

  ตางประเทศ. ม.ป.พ. หนา 19.  

สุวิทย  มูลคํา; และอรทัย  มลูคํา.( 2546). 20 วิธีการจัดการเรยีนรู: เพื่อพฒันาคณุธรรม 

  จริยธรรม คานิยม: การเรียนรูโดยการแสวงหาความรูดวยตนเอง. กรุงเทพฯ: ภาพพิมพ.     

สุเทพ   จิตรซื่อ; และคณะ. (2544). คุณธรรมนําความรู ชุดที่ 1-6  กรุงเทพฯ: วัฒนาพานิช.      

สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. (2550). คูมือการจัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมความรูคูคุณธรรม.     

  กรุงเทพฯ: กระทรวงศึกษาธกิาร. 

 

สํานักงานปลดักระทรวงศึกษาธิการ. สํานกันโยบายและแผนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม. (2538).  



 80 

  แนวทางการปฏิรูปการศกึษาของกระทรวงศึกษาธกิาร พ.ศ. 2539-2550.  ถายเอกสาร. 
สํานกังานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาต.ิ (2545). แผนการศึกษาแหงชาติ (พ.ศ. 2545) – 2559).   
  กรุงเทพฯ: หวานกราฟฟค. 
สํานกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจสังคมแหงชาต.ิ (2549). แผนพัฒนาเศรษฐกจิและ 
               สังคมแหงชาต ิฉบับที ่9. กรุงเทพฯ: สํานกังานฯ. 
สงเสริมการสอนวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี, สถาบนั. (2548). (ตัวอยางแผนการจัดการเรยีนรู 
  สาระการเรียนรูพื้นฐานวทิยาศาสตร ชวงชั้นที่ 3 และโลกดาราศาสตรและอวกาศ  
          ชวงชั้นที่ 4). กรุงเทพฯ: สาขาวิทยาศาสตรมัธยมศึกษา. ถายเอกสาร. 
เสาวนจิ  นิจอนนัตชัย. (2547, 19 กรกฎาคม). การปลกูฝงคุณธรรมความซื่อสัตยในชมุชนพุทธ คริสตและ 
  อิสลามในประเทศไทย. วารสารสังคมพฒันา. 32(1-2 /2547):46. 
หนวยศกึษานิเทศก กรมสามญัศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร. (2529). ชุดการสอนปลูกฝงคานยิม 
  พื้นฐานความรับผิดชอบ. กรุงเทพฯ: หนวยฯ. 
หทัยา  โกฏิรัตน. (2549). คูมือพัฒนาความซื่อสัตยของนกัเรยีนชวงชั้นที ่1 สารนพินธ กศ.ม. 
  (จิตวทิยาแนะแนว). กรุงเทพฯ: บัณฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ. ถายเอกสาร. 
เอกวุฒ ิ ไกรมาก. (2541). การสรางคูมือในการจัดหาและใชประโยชนวทิยากรทองถิ่น 
  สอนวิชาชางอุตสาหกรรมในโรงเรยีนมธัยมศึกษา กรมสามญัศกึษา. ปริญญานิพนธ  
  กศ.ม. (อุตสาหกรรม) กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. ถายเอกสาร. 
อํานวย  เภาตระกูล. (2541). คูมือการเขยีนแผนการสอนเพื่อนําไปสูการประกนัคุณภาพ 
  อาชีวศกึษา. เชียงใหม: เอมพันธ. 
Cranley, Mary Elizabeth. (2003, November). Tessaban School:  the Moral life of a Thai  
                Primary School. Dissertation  Abstracth  International. 64(5):1513-A. 
Gilford, Nancy Kay Teresa. (1993, July). The Relationship of Moral Reasoning Level 
  of Leaming  Environment. Dissertation  Abstracth International. 54(1):59-A. 
GOOD, Carter.V. (1973). Dictionary of Education. p.643. New York: McGraw – Hill. 
Kohlberg, Lowrence. (1976). Moral Stage and Moralization the Cognitive Development Approach.  
 in Moral Development and Behavior. p. 45. New York: Holt Rinehart and Winston. 
Narvaez,  Darcia F.E. (1994, May). Moral Reasoning and Memory for General Content Aad   
  Moral  Arguments in Narratives (text Recall). Dissertation Abstracth International.  
  54(1): 59-A. 
Piaget, Jean. (1960). The Moral Judgment of Child.  lllinois: The Free Press. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 82 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ก 
คูมือจัดกิจกรรมพัฒนาคุณธรรม 8 ประการ ของโรงเรียนวาสุเทว ี

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 83 

 

 

 

 

 

จัดกิจกรรมพัฒนาคุณธรรม 8 ประการ ของโรงเรียนวาสุเทวี 
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นางสาวกรรณิภา  เมืองแกว 
โรงเรียนวาสุเทวี สังกัดสํานักบริหารงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน 

ดานความซื่อสัตย

ดานความสุภาพสุภาพ 

ดานความมวีินยั ดานความสะอาด 

ดานความสามัคคี 
ดานความมนี้าํใจ 

ดานความประหยัด 

ดานความขยนั 
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สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 

คํานํา 
 
 การจัดทาํคูมือการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณธรรมของโรงเรียนวาสุเทวี  มีจุดมุงหมายเพื่อให

คณะครูและบุคคลที่เกี่ยวของนาํไปใชในการสอน เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดแกนักเรียน อีกทัง้สามารถ

ใชเปนคูมือสําหรับครูผูสอนที่ทาํหนาที่สอนแทน ใหสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ  ซึ่งในแตละแผนการ

จัดกิจกรรมไดจัดเปนรายคาบไวอยางชัดเจน โดยจัดทาํตามแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการกําหนดสาระการ

เรียนรูแกนกลาง  ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ฐาน พทุธศักราช 2544 กระทรวงศกึษาธกิาร (ฉบับ

ปรับปรุง2551) ที่ใหนําวิสัยทัศน  ภารกิจ  เปาหมาย   คุณลักษณะทีพ่งึประสงค โครงสรางหลักสูตร  

สาระการเรียนรูแกนกลาง ผังมโนทัศนของกลุมสาระการเรียนรู และมาตรฐานการเรียนรูของแตละกลุม

สาระการเรียนรูมาพิจารณาจัดทําและ ที่สําคัญที่สุดผูเขยีนไดจัดกระบวนการเรียนรูที่สนองความ

ตองการของนกัเรียน และสงเสริมใหนกัเรียนสามารถพัฒนาตนเองตามศักยภาพและตามธรรมชาต ิ   

ผูศึกษาคาดหวังวาแผนการจัดกิจกรรมพฒันาคุณธรรม วิชาจริยศึกษาชวงชั้นที่ 2 จะมีประโยชนตอครู

ผูรับผิดชอบทุกคนที่สามารถจะแลกเปลี่ยนประสบการณซึ่งกนัและกนัไดเปนอยางดี 

 ขอขอบพระคุณอธิการ ผูจัดการ ผูอํานวยการ ผูชวยผูอํานวยการฝายวิชาการ หัวหนาหมวด

แตละกลุมสาระ และคณะครูทุกทานของโรงเรียนวาสุเทวี ที่มีสวนเกีย่วของใหการแนะนําชวยเหลอื  

ใหกําลงัใจใหการจัดทาํคูมอืจัดกิจกรรมพัฒนาคุณธรรมของโรงเรียนวาสุเทว ี 

จนสําเร็จสมบรูณไว  ณ  โอกาสนี ้ 

 

  

 
           นางสาวกรรณิภา   เมอืงแกว 
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คําช้ีแจงการใชคูมือ 
 

วัตถุประสงคในการจัดทํา 
 
               1.  เพื่อเปนคูมือในการเตรียมการสอนลวงหนาในการพัฒนาคุณธรรม 8 ประการ 

 2.  เพื่อใหรูถึงจุดประสงคการเรียนการสอน  การฝก  เนื้อหา  การจัดแผนการเรียนรูจัดกิจกรรม

พัฒนาคุณธรรม  8  ประการ                                                   

                3. เพื่อใหเกิดประสบการณดานคุณธรรม 8 ประการ การจัดหาสื่อการสอนและการวัดผล

ประเมินผลตามคุณลักษณะที่พึงประสงค  ของหลักสูตรการศึกษา พุทธศักราช 2544 

(ฉบับปรับปรุง 2551)                                 

                 4. เพื่อจัดประสบการณการพัฒนาคุณธรรม 8 ประการ ไดครบถวนตามกระบวนการเรียนรู 

  5. เพื่อชวยใหครูไดพัฒนาการเรียนการสอนอยางมีประสิทธิภาพ 

                6. เพื่อเปนคูมือสําหรับครูที่ทําหนาที่สอนแทนได 

 
       การนําไปใชประโยชน 

      1. เปนคูมือในการเตรียมการสอนเรื่องการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณธรรม  8 ประการ  

      2. เปนคูมือครู สําหรับครูที่ทําการสอนแทน 

      3. เปนคูมือใหผูบริหารสถานศึกษาไดใชเปนแนวทางควบคุม กํากับ ติดตามและนิเทศใน

การจัดกิจกรรมพัฒนาคุณธรรม 8 ประการของสถานศึกษา 
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สวนประกอบของคูมือ 
 ในการจัดทําคูมือจัดกิจกรรมพัฒนาคุณธรรม 8 ประการ ไดจัดในรูปแบบของแผนการจัด

กิจกรรมเรียนรูการพัฒนาคณุธรรม 8 ประการ วิชาจริยศกึษา ชวงชั้นที ่2  

ซึ่งเปนแนวทางใหครูผูสอนไดใชในการจัดกิจกรรมที่สงผลใหนักเรียนมพีฤติกรรมทีพ่งึประสงค คูมอืมี

รายละเอียดแบงออกเปน 3 ตอน ประกอบดวย 

 ตอนที่ 1   ความรูพืน้ฐานสาํหรับครูผูสอนในการจัดกิจกรรมพัฒนาคณุธรรม 8 ประการ 

ประกอบดวย วัตถุประสงค  ขอบเขตการจัดทําคูมือ  ขอบเขตเนื้อหา  ความสาํคัญของการจัดทําคูมือ 

นิยามศัพทเฉพาะของคุณธรรม 8  ประการของโรงเรียน 

            ตอนที่ 2   บทบาทของผูบริหารและครูในการจัดกิจกรรมพฒันาคุณธรรม 8 ประการจะ

ประกอบดวยบทบาทของผูบริหารในการจัดกิจกรรมพฒันาคุณธรรม 8 ประการใหนักเรียน และ

บทบาทของครูผูสอนในการจัดกิจกรรมปลูกฝงคุณธรรม  8 ประการใหนกัเรียน 

           ตอนที่ 3   การจดักิจกรรมพัฒนาคุณธรรม 8 ประการ วิชาจริยศกึษา 

 ชวงชั้นที่ 2 (ป.4 – 6) ในโรงเรียนมี 8 ประการคือ  กิจกรรมดานความขยัน กิจกรรมดานประหยัด  

กิจกรรมดานซือ่สัตย  กิจกรรมมีวนิัย  กิจกรรมดานสุภาพ  กิจกรรมดานสะอาด  กิจกรรมดานสามคัคี 

และกิจกรรมดานความมนี้าํใจ 

 ครูผูสอน ผูบริหารและผูเกีย่วของที่รับผิดชอบจัดกิจกรรมพัฒนาคุณธรรม 8 ประการของ

โรงเรียนจะตองทาํการศึกษาและทําความเขาใจวิธีการดําเนนิจัดกิจกรรมตามขั้นตอนทีก่ําหนด โดย

เลือกใชใหเหมาะสมกับวุฒิภาวะของนักเรียนและสภาพของโรงเรียน 

 
คําแนะนําในการใชคูมือ 
 เพื่อใหการจัดทําคูมือและการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณธรรม 8 ประการของโรงเรียนบรรลุ

จุดหมายทีก่ําหนด คือครูผูสอนไดใชเปนแนวทางในการจัดกิจกรรมทีส่งผลใหเกิดพฤติกรรมการมี

คุณธรรม 8 ประการที ่สําคญัคือ  1.ดานความขยนั  2.ดานความประหยัด 3.ดานความซื่อสัตย   

4. ดานความมีวินยั 5. ดานความสุภาพ 6. ดานความสะอาด 7.ดานความสามัคคี 8.ดานความมนี้ําใจ 

จะตองคํานึงถงึองคประกอบที่เกีย่วของ ดังนี ้

 1. กลุมเปาหมาย คือ ผูบริหารและครูผูสอน นําไปใชเปนแนวทางในแผนการจัดการเรยีนรู 

ครูที่รับผิดชอบการสอนจริยศึกษาของโรงเรียน โดยศึกษาขอมูลเกี่ยวกบักลุมเปาหมายที่ใชในแผนการ

จัดการเรียนรูนักเรียนชวงชัน้ที ่2  ใหกับนกัเรียนตามความเหมาะสม    
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2. รูปแบบของแผนการจัดการเรียนรู มหีลากหลายรูปแบบขึ้นอยูกับครูผูสอนจะพิจารณา

และวิเคราะหถึงจุดเนนและความจาํเปนทีจ่ะดําเนนิการประยุกตใชใหเหมาะสมแตละหัวขอสําคัญหรือ

องคประกอบที่สําคัญ ดังนี ้ มาตรฐานการเรียนรูหรือผลการเรียนรูทีค่าดหวงั  จุดประสงคการเรยีนรู 

สาระสําคัญ สาระการเรียนรู/เนื้อหาสาระ  กิจกรรมการเรยีนรู ส่ือและแหลงการเรียนรู  การวัดและ

ประเมินผล การบนัทึกประเมินหลงัการสอน 

3. รูปแบบของแผนการจัดการเรียนรูนัน้ ผูบริหารอาจแนะนําใหครูผูสอนแตละคนสามารถ

เพิ่มเติมองคประกอบอื่นๆ ไดอีกตามความเหมาะสมของสถานศึกษา หรือขอตกลงของสถานศึกษา 

เปนแนวทางใหผูบริหารหรือผูที่ไดรับมอบหมายแกครู 

 

องคประกอบสําคัญของการจัดกิจกรรมการเรียนรู 
                 การจัดการเรียนรูเปนผลของการเตรียมการอยางเปนรูปธรรมของการแปลงหลกัสูตรสู

กระบวนการจดัการเรียนรูใหกับผูเรียน แผนการจัดการเรยีนรูจึงเปนนวตักรรมการเรียนรูที่สําคัญ 

ที่ทกุฝายที่เกีย่วของกับการจัดประสบการณการเรียนรูใหกับผูเรียน จะตองใหความสําคัญ มีความรู

ความเขาใจเพือ่ใหสามารถจดัทําแผนการจดัการเรียนรูทีม่องเหน็ภาพรวมและขั้นตอนของการ

ดําเนนิการที่ชดัเจน เพราะเปนรองรอย หลกัฐาน แสดงความเชีย่วชาญในการจัดการเรียนรู ซึ่งเปน

หนาที่รับผิดชอบโดยตรงของครูผูสอนแผนการจัดการเรยีนรูจึงถือไดวาเปนเครื่องมอืในการจัดการ

เรียนรูทีน่ําไปสูการพัฒนาผูเรียนใหเปนไปตามเจตนารมณของหลักสูตรอาจมีการจัดทําไดหลากหลาย

รูปแบบ รายละเอียดขึ้นอยูกบัสถานศึกษาหรือความเขาใจและความตองการของครแูตละคน

องคประกอบสําคัญของแผนการจัดการเรยีนรู อาจแตกตางกนัไปบาง แตเมื่อพิจารณาในสวน 

ที่สําคัญ ๆ ทุกสถานศกึษากม็ีสวนคลายกนัมาก ซึ่งจะนาํมากลาวพอเปนแนวทางในการพิจารณา

ตัดสินใจ ดังนี ้
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ตอนที่ 1 
ความรูพื้นฐานสําหรับครูผูสอนคุณธรรม  8  ประการ 

 
วัตถุประสงค 
 ความรูพืน้ฐานสําหรับครูผูสอนในการจัดกิจกรรมคุณธรรม 8 ประการ ประกอบดวย 

วัตถุประสงค  ขอบเขตการจัดทําคูมือ  ขอบเขตเนื้อ  ความสําคัญของการจัดทาํคูมอื นิยามศัพทเฉพาะ

ของคุณธรรม 8  ประการของโรงเรียน 

  1. เพื่อใหครูมีความรูความเขาใจกอนสอนอานคําชี้แจงการจัดกิจกรรมคูมือครูและคูมือ

นักเรียนและทาํความเขาใจใหดี 

  2.  เพื่อใหครูตองเตรียมสื่อการสอนใหพรอมปฏิบัติตามคูมือครูโดยยึดหลักคูมือครูในการ

ดําเนนิสอน 

3.  เพื่อใหครูมคีวามรูความเขาใจในเรื่องคณุลักษณะเชงิพฤติกรรมนกัเรียนที่แสดงถึง

คุณธรรม 8 ประการ 

 

เนื้อหาประกอบดวย 
            1 . ความหมายคุณธรรม 

 2.  ความมุงหมายในการปลกูฝงคุณธรรม 8  ประการใหแกนักเรียน 

 3.  หลักการปลูกฝงคุณธรรม  8 ประการในโรงเรียน 

 4.  พฤติกรรมของนักเรียนทีแ่สดงถึงคุณธรรม 8  ประการ 

 

1. ความหมายของคุณธรรม 
 ตามพระราชบญัญัติการศึกษาแหงชาต ิพ.ศ. 2542 ไดกําหนดวาการจดัการศึกษาตองเปนไป

เพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนมนษุยที่สมบูรณ ทั้งในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย โดยเนนความรู 

คูคุณธรรมและบูรณาการคณุธรรมจริยธรรมและคานิยมใหเหมาะสมแตละดับ แตสังคมปจจุบัน 

มีการแขงขันทางดานการศึกษาและการทาํงานสูงมาก ทาํใหนักศึกษามุงเรียนรูทางดานวชิาการ 

อยางเดยีวไมเห็นความสาํคญัดานคุณธรรมจริยธรรมเทาที่ควร ในสวนของนกัการศึกษาไดให
ความหมายของคุณธรรมไวหลากหลายพอสรุปได ดังนี ้
 คุณธรรมหมายถึง ความดีสูงสุดปลูกฝงอยูในอุปนิสัยอนัดีงามอยูในจติสํานึกอยูในความ

รับผิดชอบชั่วดี อันเปนเครื่องเหนี่ยวรั้ง ควบคุมพฤติกรรมที่แสดงออกตามความปรารถนาจัดกจิกรรม

พัฒนาคุณธรรม  8 ประการของโรงเรียนหมายถงึ นักเรียนในโรงเรียนทีท่างโรงเรียนจดัขึ้น 
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เพื่อมุงพัฒนาคุณธรรม 8 ประการใหเกิดขึ้นในตัวนักเรียน โดยมีการปลูกฝงใหนักเรียนมพีฤติกรรมวิถี

ชีวิตคุณธรรมทั้ง 8 ประการ นําเนื้อหาความคิดรวบยอดหรือประสบการณการเรียนรูเร่ืองคุณธรรม  

8  ประการ ตามเจตนารมณของการจัดการศึกษาคาทอลิก ของคณะอุรสุลินแหงประเทศไทย   คือ  

ความขยนั ความประหยัด ความซื่อสัตย ความมวีนิัย  ความสุภาพ ความสะอาด ความสามัคค ีและ  

ความมนี้ําใจ ดังนี ้

1. ดานความขยัน หมายถงึ การจัดการเรียนการสอนเพือ่เนนให ความตั้งใจเพยีรพยายามทํา

หนาทีก่ารงานอยางตอเนื่อง สม่ําเสมอ อดทน  ไมทอถอยเมื่อพบอุปสรรค ความขยนัตองปฏิบัติควบคู

กับการใชสติปญญาแกปญหา จนเกิดผลงานสําเร็จตามความมุงหมาย 

           2.  ดานความประหยัด หมายถึงการจัดการเรียนการสอนเพื่อเนนใหรูจัก การวางแผนการใช

จายเงินใหเกิดประโยชนคุมคาที่สุดเหมาะกบัรายรับ  มีการยับยั้งความตองการของตนอันมีผลทาํใหใช

เงินอยูในขอบเขตที่เหมาะสม การรูจักเก็บออมถนอมใชทรัพยสิน ส่ิงของแตพอควร พอประมาณ ให

เกิดประโยชนคุมคา ไมฟุมเฟอย ฟุงเฟอ การรูจักวางแผนเวลาของตนเองและใชใหเกิดประโยชนคุมคา

ที่สุดไดแก ศึกษาเลาเรียน ทาํแบบฝกหัด หาความรูเพิ่มเติม ใชเวลาในการนอน  

การทาํงานอดเิรก ชวยเหลืองานบาน ชมุชนและสังคม 

           3. ดานความซื่อสัตย หมายถึงการจัดการเรียนการสอนเพื่อเนนใหประพฤติปฏิบัติอยาง

เหมาะสม และตรงตอความเปนจริง ปฏิบัติอยางตรงไปตรงมา ทั้งกาย วาจา ใจ ทั้งตอตนเอง และผูอ่ืน 

ผูที่ยึดถือความซื่อสัตยสุจริตเปนหลกัในการดํารงชีวิต จะไดรับการยกยอง ความเชื่อถือไววางใจ และ

อยูในสังคมอยางสงบสุข 

           4. ดานความมีวินัย หมายถึงการจัดการเรียนการสอนเพื่อเนนให การประพฤติปฏิบัติใหอยูใน

ระเบียบแบบแผนและขอบังคับ สามารถควบคุมตนเองใหเปนไปตามความตองการและระเบียบกฎเกณฑ

ของสังคมโดยเคารพสิทธิของผูอ่ืน ปฏิบัติตามกฎและระเบียบของสังคม ควบคุมพฤติกรรมของตนเอง รูวา

ส่ิงดีควรทําและสิ่งใดไมดีควรหลีกเลี่ยง สามารถคิด ตัดสินใจ และเลือกกระทําในสิ่งที่ตนเห็นวาเหมาะสม 

ไมขัดตอกฎระเบียบของสังคม และไมขัดตอสิทธิของผูอ่ืน  

          5. ดานความสุภาพ หมายถึงการจัดการเรียนการสอนเพื่อเนนใหเรียบรอย  ออนโยน ละมุน

ละมอมมีกิริยามารยาทที่ดีงาม มีสัมมาคารวะ           

         6. ดานความสะอาด หมายถึงการจัดการเรียนการสอนเพื่อเนนใหปราศจากความ 

มัวหมองทั้งกายใจและสภาพแวดลอม ความผองใสเปนที่เจริญตา ทําใหเกิดความสบายใจแกผูพบเห็น 

          7.  ดานความสามัคคี หมายถงึการจัดการเรียนการสอนเพื่อเนน ใหการแสดงถึงความพรอม

เพรียงกัน ปรองดองกนั เปนคุณธรรมที่บุคคลในกลุมแสดงออกโดยรวมกําลงัเปนอนัหนึง่อันเดยีวกนัใน
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การทาํงานหรอืการประกอบภารกิจอยางใดอยางหนึง่ใหสําเร็จตามจุดประสงคของกลุมซึ่งพฤติกรรม

สําคัญที่แสดงประกอบดวย พฤติกรรมที่แสดงถึงความรกัใครกลมเกลยีว ไมเอาเปรยีบกัน  

ไมยุยงใหเกิดความแตกแยก ไมกอการทะเลาะวิวาท และรวมมือกนัทํางานเพื่อประโยชนของหมูคณะ 

         8. ดานความมนี้ําใจ หมายถงึ การจัดการเรียนการสอนเพื่อเนนใหความจรงิใจที่ไมเหน็แกเพียง

ตัวเองหรือเร่ืองของตัวเองแตเห็นอกเหน็ใจเหน็คณุคาในเพื่อนมนุษย มีความเอื้ออาทรเอาใจใสในความ

สนใจ ในความตองการความจําเปน ความทุกขสุขของผูอ่ืน และพรอมที่จะใหความชวยเหลือเกือ้กูลกัน

และกัน 

 ในสวนของกระบวนการศึกษา  มีความจาํเปนที่จะตองจัดใหสอดคลองกับระบบการปกครอง

ของประเทศ จงึพอสรุปความหมายของคณุธรรมในแงของกระบวนการศึกษา หมายถึง การจัดกิจกรรม

การเรียนการสอนเพื่อใหผูเรียน ไดปฏิบัติตนจากภายนอกสูภายใน โดยนําความรู ปญญาและเหตุผล

เปนหลกัในการทํางานเปนเครื่องยึดเหนี่ยวไมใหกระทําสิ่งที่ไมถกูตอง ทุกคนรวมมือกันแบงปนกนั 

และประสานงานกนัเพื่อแกไขปญหาใหลุลวงไปไดและทาํใหทุกคนไดพัฒนาเต็มตามศักยภาพ 

  

2.  ความมุงหมายในการปลูกฝงคุณธรรม  8 ประการใหแกนักเรียน 
     1. เพื่อใหนักเรียนมีความรู มีคุณธรรม  8 ประการตามนัยแหงพระราชบัญญัติการศึกษา

แหงชาติ 

        2.  เพื่อใหนกัเรียนเปนผูมีคุณลักษณะที่พงึประสงค ยึดมั่นในหลักแหงคุณธรรม 

8 ประการ ดํารงชีวิตอยางมคีวามสุขในสงัคม 

        3.  เพื่อใหนกัเรียนเปนผูมีความประพฤติ การปฏบัิติในการครรลองแหงคุณธรรม  

8 ประการ และเปนผูนําทางการพัฒนาคุณภาพคุณธรรมใหปรากฏในสังคมของตนได 

 

3.  หลักการปลูกฝงคุณธรรม 8 ประการในโรงเรียน 
 โรงเรียนเปนแหลงสาํคัญในการปลูกฝงคุณธรรม  8 ประการใหแกนักเรียน ผูบริหารโรงเรียน

จะตองตระหนกัใน เร่ืองการปลูกฝงที่ดีและถูกตองใหกับนักเรียน เพื่อสรางรากฐานทีดี่ใหกับนกัเรียน

ตอไป ซึ่งหลกัการปลูกฝงคุณธรรม 8 ประการใหแกนักเรียนนัน้ สํานกังานคณะกรรมการการศึกษา

แหงชาติ ไดกาํหนดแนวทางการจัดกจิกรรมที่ควรคํานึงถึงดังนี ้

 1.  กาํหนดลําดับความสําคญัของคุณลักษณะทีพ่ึงประสงค ทีจ่ะตองเรงสรางเสริมใหเกิด

ข้ึนกับคนไทยทุกคนในชวงแรกและชวงเวลาตอไป โดยกาํหนดเปนนโยบายแหงชาตทิี่จะตอง

ดําเนนิการอยางจริงจังและตอเนื่องตลอดไป  
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2.  สงเสริม สนับสนนุการพฒันาหลักสูตรแกนกลาง โดยการมีสวนรวมของทุกฝายที่เกีย่วของ 

ใหมีสาระของความรูเกีย่วกบัความจริงของชีวิตและธรรมชาติ หลักธรรมของศาสนาคุณธรรมจริยธรรม 

อันดีงามของระบบวิถีชวีิต และคุณลักษณะที่พงึประสงคตามลําดับ ความสําคัญที่กําหนดไว  

โดยบูรณาการอยางเหมาะสมตามวยัของผูเรียนในแตละดับการศึกษา 

 3. สงเสริมใหสถานศกึษา สถาบนัศาสนา และองคกรตางๆ ที่จัดและรวมจัดการศึกษา   

จัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรูคุณธรรม 8 ประการ และบูรณาการเขากับ  

8 กลุมสาระการเรียนรูเขาดวยกนัอยางสมดุลแกผูเรียนที่เหมาะสมกบัวัยอยางตอเนื่องทุกระดับ 

 4.  พัฒนา สงเสริม สนับสนนุ ใหสถาบนัศาสนา จัดการศึกษาขั้นพืน้ฐาน และเปนแหลง 

การเรียนรูทางศาสนาและพฒันาจิตใจที่สําคัญของเด็กและเยาวชน  และประชาชนคนไทยทุกคน 

เพื่อใหคนไทยเปนบุคคลที่สมบูรณทั้งรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรู คุณธรรม จริยธรรมและ

วัฒนธรรมไทย ในการดํารงชีวิตสามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข 

 5. กําหนดนโยบาย แผนงาน และโครงการเพื่อสนับสนนุและพัฒนาใหศาสนบุคคล ไดแก

พระภิกษุ นักบวช ผูนําทางศาสนาและผูทรงความรูดานศิลปวัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถิ่นไทย  

มีความรู ความสามารถในการสอน อบรม และถายทอดความรู ทางศาสนธรรม ศีลธรรม คุณธรรม 

 8 ประการไดอยางถูกตองเหมาะสม เพื่อใหผูสอนเปนวทิยากรในสถานศึกษา 

 6.  จัดกระบวนการเรียนการสอน ดานศาสนาและหลักธรรมศาสนาในทกุระดับการศึกษา  

ใหสอดคลองและเหมาะสมกบัศาสนาที่ผูเรียนนับถือทั้งดานเนื้อหา การปฏิบัติ และการประยุกตใช

รวมทัง้บูรณาการการเรียนการสอนทางดานศีลธรรม คุณธรรม 8 ประการ ไวในทกุกลุมสาระอยางได

สัดสวนสมดุลกัน 

 7.  สถานศึกษาจัดใหมีการเรยีนการสอน โดยผสมผสานสาระความรูดานศาสนา ความรูทัว่ไป 

เขาดวยกนัอยางสมดุล รวมทั้งปลกูฝงคุณธรรม 8 ประการ ตลอดจนจดัใหครู พระภกิษุ นักบวช ผูนํา

ทางศาสนา ทีม่ีความรู ความเขาใจทางศาสนาอยางถองแท เปนผูสอนวิชาศาสนาและศีลธรรมใน

สถานศกึษา 

 สรุปจากทีก่ลาวมาจะเหน็ไดวา โรงเรียนเปนแหลงสําคญัในการปลูกฝงคุณธรรม 8 ประการ 

ใหแกนกัเรียน ฉะนัน้โรงเรียนจะตองคํานึงถงึหลกัการดังกลาวตอการสรางเสริมคุณธรรม ตลอดจน

มุงเนนและสงเสริมใหนกัเรียนเขารวมกิจกรรมตางๆ ที่แสดงถึงคุณธรรมดังทีก่ลาวมาเปน 

การปลูกฝงคุณธรรม  8 ประการ  ใหเกิดขึ้นในตัวนักเรยีน 
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4.  พฤติกรรมของนักเรียนที่แสดงถึงการมีคุณธรรม  8 ประการ 
  การปลูกฝงคุณธรรม 8 ประการในโรงเรียน นอกจากการเรียนการสอนแลวการจัด

กิจกรรมตางๆ เปนสิง่ที่ควรเนน เพราะเปนโอกาสใหนักเรียนแสดงพฤตกิรรมตางๆ ในการพัฒนาทัง้

ดานรางกาย จิตใจ อารมณ สังคมสติปญญาคือ 

1. รักษาคําพูดของตนเองใหมคุีณคานาเชื่อถือ 

2. ไมเห็นประโยชนสวนตน สามารถทาํงานกบัผูอ่ืนได 

3. มีความมั่นคงในการกระทาํความดีทัง้ตอหนาและลบัหลัง 
4. รูจักอดออมไมใชของฟุมเฟอย 

5. ใชส่ิงของอยางรูคุณคา ทัง้ทีเ่ปนของตนเองและของสาธารณะ 

6. รูจักใชเวลาวางใหเปนประโยชน หมัน่แสวงหาความรูอยางสม่าํเสมอ 

7. ปฏิบัติตอผูมีพระคุณ ดวยความเคารพและตอบแทนคณุเมื่อมีโอกาส 

8. มีความจงรักภกัดีตอชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย 

9. ต้ังใจศึกษาเลาเรียน เพื่อนาํความภาคภูมใิจมาสูตนเองและครอบครัว 

การทีน่ักเรียนมีคุณธรรม 8 ประการทีพ่ึงประสงคตามพฤติกรรมที่กาํหนดไว ถือเปนการพัฒนา

ศักยภาพในตวับุคคล ที่สอดคลองกับความมุงหมายของการจัดการศึกษา ตามเจตนารมณของ

การศึกษาคาทอลิก เพื่อใหสอดคลองกับคุณธรรม  8 ประการ ตามนยัพระราชบัญญัติการศึกษา

แหงชาติ นอกจากนี้ยังสงผลในการพัฒนาประเทศสืบไปในอนาคตดวย 
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ตอนที่ 2 
หนาที่ผูบริหารและครูจัดกิจกรรมพัฒนาคุณธรรม 8 ประการ 

 
1. หนาที่ของผูบริหารเกี่ยวกับคูมือจัดกิจกรรมพัฒนาคุณธรรม  8 ประการ                                

         การจัดกิจกรรมคูมือกิจกรรมพัฒนาคุณธรรม  8 ประการในโรงเรียน ผูบริหารโรงเรียนเปนผูที

มีความสาํคัญที่จะสงเสริมและสรางบรรยากาศแหงคุณธรรม  8 ประการ ดังนี ้

   1. ควรมีการสรางคานิยมในเรื่องหลักการของคุณธรรม  8 ประการกอน โดยการฝก 

ดานความขยนัมั่นเพยีร  ดานความประหยัด   ดานความซื่อสัตย  ดานความมีวนิัย  ดานความสุภาพ  

ดานความสะอาด  ดานความสามัคคี   ดานความมนี้ําใจ  เปนสิ่งที่ตองปลูกฝงใหเกดิขึ้นกับตัวผูเรียน 

เพราะเปนรากฐานของการมคุีณธรรม 

   2. ยึดหลักการเรียนการสอนโดยใหผูเรียนมีอิสระในการแสดงความคดิเห็นในการเรียนให

มากขึ้นและฝกใหรูจักรับผิดชอบตอตนเอง ตลอดจนรูจักปกครองตนเอง 

   3.  ควรสงเสริมใหมีการจัดกิจกรรมในโรงเรียนมีแผนการจัดกิจกรรมคุณธรรม 8 ประการ 

ดังนี ้

       3.1  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามหลกัสูตร ซึ่งจะเกี่ยวกับการเรียนการสอน 

ในชั้นเรียนเปนสวนที่ชวยสนับสนนุในเรื่องของคุณธรรม 8 ประการไดเชน ดานความขยัน  

ดานความประหยัด ดานความซื่อสัตย ดานความมีวนิัย  ดานความสุภาพ ดานความสะอาด  

ดานความสามัคคี และดานความมนี้ําใจ เปนตน 

       3.2 การจดักิจกรรมพัฒนาคุณธรรม 8 ประการ ในวชิาจริยศึกษา ซึ่งสนับสนนุใหการเรียน

สมบูรณข้ึน และชวยปลกูฝงในเรื่องคุณธรรม 8 ประการไดเปนอยางดี เพราะผูเรียนเปนผูปฏิบัติ

กิจกรรมตาง ๆ ที่จัดทาํขึ้น 

                  3.3  การสรางความเขาใจอันดีระหวางครู และนักเรยีน ยอมทําใหบรรยากาศของการจัด

กิจกรรมคุณธรรม 8 ประการเปนไปอยางราบรื่น 
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2. หนาทีของครูเกี่ยวกับคูมือจัดกิจกรรมพัฒนาคุณธรรม  8 ประการ 

 หนาที่ของครูในการจัดกจิกรรมพัฒนาคุณธรรม 8 ประการใหแกนกัเรยีนจะตองดําเนินอยาง

จริงจัง เพราะคุณธรรมเปนรากฐานของการดําเนินชีวิตทีจ่ะทาํใหสังคมสงบสุขไมวุนวาย ทุกคนเคารพ

สิทธิของตนเองและผูอ่ืน การจัดกิจกรรมคุณธรรม  8 ประการ จงึตองควบคูไปกับกิจกรรมการเรียนการ

สอนและกิจกรรมอื่นๆ โดยเนนหลักการปฏิบัติจริงจนเกดิเปนลักษณะนิสัยที่ดีงาม เชน ความขยนัคือ 

ความตั้งใจเพยีรพยายามทาํหนาที่การงานอยางตอเนื่อง สม่าํเสมอ อดทน   

ไมทอถอย ความประหยัดรูจักวางแผนการใชจายเงินใหเกิดประโยชนคุมคาที่สุดเหมาะกับรายรับ   

มีการยับยั้งความตองการของตนอนัมีผลทาํใหใชเงินอยูในขอบเขต ความซื่อสัตยการประพฤติปฏิบัติ

อยางเหมาะสม และตรงตอความเปนจริงปฏิบัติอยางตรงไปตรงมา ทัง้กาย  วาจา ใจ ทัง้ตอตนเอง 

และผูอ่ืน ความมีวนิัย การประพฤติปฏิบัติใหอยูในระเบยีบแบบแผนและขอบังคับ สามารถควบคุมตนเอง

ใหเปนไปตามความตองการและระเบียบกฎเกณฑของสังคม  ความสุภาพเรียบรอย ออนโยน  

ละมุนละมอม มีกิริยามารยาทที่ดีงาม มีสัมมาคารวะ  ความสะอาดปราศจากความมวัหมองทัง้กายใจ 

และสภาพแวดลอม ความผองใสเปนที่เจริญตา ทาํใหเกดิความสบายใจแกผูพบเห็น ความสามัคคี 

การแสดงถงึความพรอมเพรยีงกนั ปรองดองกัน เปนคุณธรรมที่บุคคลในกลุมแสดงออกโดยรวมกําลัง

เปนอันหนึ่งอนัเดยีวกันในการทํางานหรือการประกอบภารกิจอยางใดอยางหนึ่งใหสําเร็จตาม

จุดประสงค ความมนี้าํใจความจริงใจที่ไมเห็นแกเพียงตัวเองหรือเร่ืองของตัวเองแตเหน็อกเห็นใจ 

เห็นคุณคาในเพื่อนมนุษย มคีวามเอื้ออาทรเอาใจใสในความสนใจในความตองการความจาํเปน  

ความทุกขสุขของผูอ่ืน และพรอมที่จะใหความชวยเหลอืเกื้อกูลกนัและกัน 

 ผูบริหารโรงเรยีนและครูเปนผูที่มีความสําคัญที่ชวยจัดกจิกรรมพัฒนาคุณธรรม8 ประการให

เกดิขึ้นในตัวนกัเรียน และชวยสรางบรรยากาศใหปฏิบัติตามคุณธรรม 8 ประการ โดยการสงเสริมและ

ปลูกฝงคุณลักษณะดานตางๆ ที่กลาวมา สรางสัมพันธที่ดีกับคณะครูนักเรียนและสงัคมภายนอก เปน

การฝกจิตสํานกึการมีคุณธรรม  8 ประการ ใหมีอยูในตัวนักเรียนทีย่ั่งยนืถาวร 
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ตอนที่ 3 
คูมือจัดกิจกรรมพัฒนาคุณธรรม  8 ประการ ของโรงเรียนวาสุเทวี 

 
 คูมือจัดกิจกรรมพัฒนาคุณธรรม  8 ประการของโรงเรียนวาสุเทว ีประกอบดวยจัดกิจกรรม

พัฒนาคุณธรรม 8 ประการ ดังตอไปนี้ 

 

การจัดกิจกรรมพัฒนาคุณธรรม  8 ประการ วิชาจริยศึกษา ชวงช้ันที่ 2 
 

สาระการเรียนรู ชื่อกิจกรรม คุณลักษณะ
เชิง

พฤติกรรม  

จํานวน
ชั่วโมง

สาระที่ 1 
ความขยัน ความหมาย คือ ความตัง้ใจเพยีรพยายามทาํหนาที่การงานอยาง

ตอเนื่อง สม่ําเสมอ อดทน  ไมทอถอยเมื่อพบอุปสรรค ความขยนัตองปฏิบัติ

ควบคูกับการใชสติปญญาแกปญหา จนเกดิผลงานสาํเรจ็ตามความมุงหมาย 

 

 

 

 

 

 

ความ

ขยันหมั่นเพียร

ของฉัน   

 

ผูที่มีความ

ขยัน คือ ผู

ที่ต้ังใจทํา

อยางจรงิจัง

ตอเนื่องใน

เร่ืองที่ถกูที่

ควร ผูที่เปน

คนสูงาน มี

ความ

พยายาม ไม

ทอถอย กลา

เผชิญ

อุปสรรค รัก

งานทีท่ํา 

ต้ังใจทํา

หนาที่อยาง

จริงจัง 

 

      2 
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 สาระการเรียนรู ชื่อกิจกรรม คุณลักษณะเชิงพฤติกรรม  จํานวน
ชั่วโมง 

สาระที่ 2 
2. ความประหยัด
 ความหมาย คือ เนน

ให การรูจักวางแผนการใช

จายเงินใหเกิดประโยชนคุมคา

ที่สุดเหมาะกบัรายรับ  มีการ

ยับยั้งความตองการของตน

อันมีผลทาํใหใชเงินอยูใน

ขอบเขตที่เหมาะสม การรูจกั

เก็บออมถนอมใชทรัพยสิน 

ส่ิงของแตพอควร พอประมาณ 

ใหเกิดประโยชนคุมคา ไม

ฟุมเฟอย ฟุงเฟอ การรูจัก

วางแผนเวลาของตนเองและ

ใชใหเกิดประโยชนคุมคาที่สุด

ไดแก ศึกษาเลาเรียน ทาํ

แบบฝกหัด หาความรูเพิ่มเติม 

ใชเวลาในการนอน การทํางาน

อดิเรก ชวยเหลืองานบาน 

ชุมชนและสงัคม 

 

 

 คนหาคนประหยัด              ผูที่มีความประหยัด คือ ผูที่

ดําเนนิชีวิตความเปนอยูที่

เรียบงาย รูจักฐานะการเงิน

ของตน คิดกอนใช คิดกอน

ซื้อ เก็บออม ถนอมใช

ทรัพยสินสิ่งของอยางคุมคา 

รูจักทําบัญชีรายรับ-รายจาย

ของตนเองอยูเสมอ 

 

      2 

 

 
 
 
 
 
 
 



 98 

สาระการเรียนรู ชื่อกิจกรรม คุณลักษณะเชิงพฤติกรรม  จํานวน
ชั่วโมง 

สาระที่ 3 
ความซื่อสัตย 
ความหมายคอื การประพฤติ

ปฏิบัติอยางเหมาะสม และ

ตรงตอความเปนจริงปฏิบัติ

อยางตรงไปตรงมา ทัง้กาย  

วาจา ใจ ทัง้ตอตนเอง และ

ผูอ่ืน ผูที่ยึดถอืความซื่อสัตย

สุจริตเปนหลักในการดํารงชวีิต 

จะไดรับการยกยอง ความ

เชื่อถือไววางใจ และอยูใน

สังคมอยางสงบสุข 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ใครกันแนที่ซื่อสัตย 

 

   ผูที่มีความชือ่สัตยคือผูที่มี

ความประพฤติตรงทั้งตอ

หนาที่ตอวิชาชีพ ตรงตอเวลา 

ไมใชเลหกลคดโกงทั้ง

ทางตรงและทางออม รับรู

หนาที่ของตนเองและปฏิบัติ

อยางเตม็ที ่ถกูตอง 

 

 

 

 

 

 

       2 
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สาระการเรียนรู ชื่อกิจกรรม คุณลักษณะ
เชิง

พฤติกรรม  

จํานวน
ชั่วโมง

สาระที่ 4 
4. ความมวีินยั ความหมายคือการประพฤติปฏิบัติใหอยูในระเบียบแบบ

แผนและขอบังคับ สามารถควบคุมตนเองใหเปนไปตามความตองการและ

ระเบียบกฎเกณฑของสังคมโดยเคารพสทิธขิองผูอ่ืน ปฏิบัติตามกฎและ

ระเบียบของสังคม ควบคุมพฤติกรรมของตนเอง รูวาสิ่งดีควรทําและสิ่งใด

ไมดีควรหลีกเลี่ยง สามารถคิด ตัดสินใจ และเลือกกระทําในสิ่งที่ตนเหน็วา

เหมาะสม ไมขัดตอกฎระเบียบของสังคม และไมขัดตอสิทธิของผูอ่ืน  

สังคม 

 

วินัยดมีีสุข ผูที่มีวนิัย คือ 

ผูที่ปฏิบัติตน

ในขอบเขต 

กฎ ระเบียบ

ของ

สถานศกึษา

สถาบนั 

องคกร 

สังคมและ

ประเทศ โดย

ที่ตนเองยนิดี

ปฏิบัติตาม

อยางเตม็ใจ

และตั้งใจ 

เชน การแตง

กายที่

ถูกตองตาม

ระเบียบเขา

แถวรับ

บริการ

ตามลําดับ 

 

       2 
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สาระการเรียนรู ชื่อกิจกรรม คุณลักษณะเชิงพฤติกรรม  จํานวน
ชั่วโมง 

สาระที่ 5 
5. ความสุภาพ ความหมาย 

คือเรียบรอย ออนโยน ละมุน

ละมอม มกีิริยามารยาทที่ดี

งาม มีสัมมาคารวะ  

 
 

สามคําที่ควรใช 

 

ผูที่มีความสุภาพ คือผูที่ออน

นอมถอมตนตามสถานภาพ

และกาลเทศะ ไมกาวราว

รุนแรง วางอาํนาจขมผูอ่ืนทัง้

โดยวาจาและทาทาง แตใน

เวลาเดียวกนัยังคงมีความ

มั่นใจในตนเอง เปนผูทีม่ี

มารยาทวางตนเหมาะสม

ตามวัฒนธรรมไทย 

      2 

     

สาระที่6 
6.ความสะอาด ความหมาย 

คือ ปราศจากความมวัหมอง

ทั้งกายใจและสภาพแวดลอม 

ความผองใสเปนที่เจริญตา ทํา

ใหเกิดความสบายใจแกผูพบ

เห็น 

 
 
 
 

สะอาดกายใจ 

 

ผูที่มีความสะอาด คือ ผูที่

รักษารางกายที่อยูอาศัย

ส่ิงแวดลอมถกูตองตาม

สุขลักษณะ ฝกฝนจิตใจมิให

ขุนมัว  จงึมีความแจมใสอยู

เสมอ 

 

     2 
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สาระการเรียนรู ชื่อกิจกรรม คุณลักษณะเชิงพฤติกรรม  จํานวน
ชั่วโมง 

สาระที่ 7 
7. ความสามคัคี
 ความหมาย คือ การ

แสดงถึงความพรอมเพรียงกนั 

ปรองดองกนั เปนคุณธรรมที่

บุคคลในกลุมแสดงออก

โดยรวมกาํลังเปนอันหนึง่อนั

เดียวกนัในการทํางานหรือการ

ประกอบภารกจิอยางใดอยาง

หนึง่ใหสําเร็จตามจุดประสงค

ของกลุมซึ่งพฤติกรรมสําคญัที่

แสดงประกอบดวย พฤติกรรม

ที่แสดงถงึความรักใครกลม

เกลียว ไมเอาเปรียบกัน ไมยุ

ยงใหเกิดความแตกแยก ไมกอ

การทะเลาะววิาท และรวมมือ

กันทํางานเพื่อประโยชนของ

หมูคณะ 

 
 

 

ผ้ึงนอยสามัคคี 

 

  ผูทีม่ีความสามัคคี คือ ผูที่

เปดใจกวาง รับฟงความ

คิดเห็นของผูอ่ืน รูบทบาท

ของตนทัง้ในฐานะผูนาํและผู

ตามที่ดี มีความมุงมัน่ตอ

ผูอ่ืน 

 

      2 
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สาระการ
เรียนรู 

ชื่อ
กิจกรรม 

คุณลักษณะเชิงพฤติกรรม   จํานวน
ชั่วโมง

สาระที่ 8 
8. ความมี
น้ําใจ
ความหมาย 

คือ การมนี้ําใจ 

คือ ความ

จริงใจที่ไมเหน็

แกเพียงตัวเอง

หรือเร่ืองของ

ตัวเองแตเหน็

อกเหน็ใจเหน็

คุณคาในเพื่อน

มนุษย มีความ

เอื้ออาทร  เอา

ใจใสในความ

สนใจในความ

ตองการความ

จําเปน ความ

ทุกขสุขของ

ผูอ่ืน และ

พรอมที่จะให

ความชวยเหลอื

เกื้อกูลกนัและ

กัน 

เพื่อน

ชวย

เพื่อน 

 

   ผูที่มนี้ําใจ คือ ผูใหและผูอาสาชวยเหลอืสังคม รูจักแบงปนเสยีสละความสุข

สวนตน เพื่อทาํประโยชนแกผูอ่ืน เขาใจ เหน็ใจ ผูที่มีความเดือดรอน อาสา

ชวยเหลือสังคมดวยแรงกาย สติปญญา ลงมือปฏิบัติการเพื่อบรรเทาปญหาหรือ

รวมสรางสรรคส่ิงที่ดีงามใหเกิดขึ้นในชมุชน 

 

 

     2 
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กิจกรรมพัฒนาคุณธรรม 8 ประการ วิชาจริยศึกษา ชวงช้ันที่ 2 
 

ชื่อเรื่องที่ 1   ความขยัน 

ชื่อกิจกรรม  ความขยนัมัน่เพียรของฉัน 

เวลา  2  ชั่วโมง 
จุดประสงค 
               1.  เพื่อใหนักเรียนเขาใจความหมายและความสําคัญของการพัฒนาความขยันหมัน่เพียร 

    2.  เพื่อสรางแรงจูงใจใหนกัเรียนฝกปฏิบัติความขยนัหมั่นเพยีรจนติดเปนนิสัย 
สวนประกอบการจัดกิจกรรม 

1. คําชี้แจงของเรือ่งความขยัน 

2. คูมือครูเร่ืองความขยนั 

3. คูมือนักเรยีนเรื่องความขยนั 

4. ส่ือการสอนและอุปกรณ 
 ใบความรู 

 แบบประเมินกิจกรรมเรื่องความขยนัหมัน่เพยีร 
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คําชี้แจงเรื่องความขยัน 
 

1. การเตรียมตัวของคร ู
      1.1 กอนสอนครูตองอานคําชี้แจงในแผนการจัดกจิกรรมการสอน คูมือครูและคูมือนักเรียน 

และทําความเขาใจใหดี 

       1.2  ครูตองเตรียมสื่อการสอนใหพรอมและปฏิบัติตามคูมือครู โดยยึดหลกัคูมือครูในการ

ดําเนนิการสอน 
2. การจัดกิจกรรม 

1.1 การจัดกิจกรรมจริยศึกษา เพื่อพัฒนาคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ  

เร่ืองความขยนัโดยใชกิจกรรมความขยนัหมั่นเพยีร 

1.2 ใหนักเรียนรวมทํากิจกรรม โดยใหนกัเรียนเลนเกมความขยันหมั่นเพยีรของฉัน 
3. บทบาทของครู 

1.3 ชี้แจงแผนจัดกิจกรรมจริยศกึษาเพื่อพฒันาคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ  

เร่ืองความขยนั โดยใชกิจกรรมความขยนัหมั่นเพยีร 

          3.2  ดําเนนิการสอนจริยศึกษา เพือ่พัฒนาคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ เร่ืองความขยนั

โดยใชกิจกรรมความขยนัหมั่นเพียรตามลาํดับ ดังนี ้

   3.2.1   แจกกระดาษและปากกาใหนักเรียนคนละ 1 ชุดใหเขียนชื่อและนามสกุลของ 

ตนเอง เขียนคาํวา” ความขยนัหมัน่เพียรของฉัน” ไวกลางกระดาษแผนหลัง 

3.2.2 ใหนกัเรียนนาํกระดาษของตนเองสงใหเพื่อนคนถัดไปใหเขียนพฤติกรรมความ

ขยันหมั่นเพียรของฉัน และความไมขยนัหมั่นเพยีรของเพื่อนที่เปนเจาของกระดาษ แลวสงตอใหเพื่อน

คนถัดไปจนครบทุกคน คนสุดทายสงกระดาษคืนใหเจาของ 

                        3.2.3 ใหนักเรียนแตละคนออกมามาอานพฤติกรรมความขยนัหมั่นเพียรและความไม

ขยันหมั่นเพียรของเพื่อนๆ หนาชั้นเรียนจนครบทุกคน 

           3.2.4  ใหนักเรียนแสดงความคิดเหน็ตามเนื้อหาใบความรู และนักเรียนชวยกนัสรุป

สาระสําคัญของใบความรูเร่ืองความขยันหมั่นเพยีร 

 
4. สิ่งที่ครูตองเตรียม 

        4.1  ใบความรูประกอบกิจกรรมเรื่องความขยันหมั่นเพียร 

         4.2  แบบประเมินแผนการจัดกิจกรรมเรื่องความขยันหมั่นเพยีร 
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คูมือครูเรื่องความขยัน 
 

 สําหรับการสอนจริยศึกษา แผนจัดกิจกรรมพัฒนาคุณธรรม  8 ประการ 

เร่ืองความขยนัหมัน่เพียรของฉัน   ใชเวลาเรียน 2  คาบ เทากับ  2 ชั่วโมง ครูควรศึกษาเพื่อเตรียมการ

สอน ดังนี ้
1.สาระสําคัญ 

ผูที่มีความขยนั คือ ผูที่ต้ังใจทําอยางจริงจงัตอเนื่องในเรือ่งที่ถกูที่ควร ผูที่เปนคนสูงาน มีความ

พยายาม ไมทอถอย กลาเผชิญอุปสรรค รักงานที่ทาํ ต้ังใจทําหนาที่อยางจริงจัง 
2. จุดประสงค 
               1.  เพื่อใหนักเรียนเขาใจความหมายและความสําคัญของการพัฒนาความขยันหมัน่เพียร 

    2.  เพื่อสรางแรงจูงใจใหนกัเรียนฝกปฏิบัติความขยนัหมั่นเพยีรจนติดเปนนิสัย 
3. สาระการเรียนรู 
             ขยนั ความหมาย คือ ความตั้งใจเพียรพยายามทําหนาที่การงานอยางตอเนื่อง สม่ําเสมอ 

อดทน  ไมทอถอยเมื่อพบอปุสรรค ความขยันตองปฏิบัติควบคูกับการใชสติปญญาแกปญหา  

จนเกิดผลงานสําเร็จตามความมุงหมาย 
4.กระบวนการจัดกิจกรรม 

4.1 ชี้แจงแผนจัดกิจกรรมจริยศกึษาเพื่อพฒันาคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ  

เร่ืองความขยนั โดยใชกิจกรรมความขยนัหมั่นเพยีร 

          4.2  ดําเนนิการสอนจริยศึกษา เพือ่พัฒนาคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ เร่ืองความขยนั

โดยใชกิจกรรมความขยนัมัน่เพยีรตามลําดับ ดังนี ้

   4.2.1   แจกกระดาษและปากกาใหนักเรียนคนละ 1 ชุดใหเขียนชื่อและนามสกุล 

ของตนเอง เขยีนคําวา” ความขยันหมั่นเพยีรของฉัน” ไวกลางกระดาษแผนหลงั 

4.2.2 ใหนักเรียนนํากระดาษของตนเองสงใหเพื่อนคนถัดไป ใหเขียนพฤติกรรม

ความขยนัหมัน่เพยีรของฉัน และความไมขยันหมั่นเพียรของเพื่อนที่เปนเจาของกระดาษ แลวสงตอให

เพื่อนคนถัดไปจนครบทุกคน คนสุดทายสงกระดาษคืนใหเจาของ 

4.2.3 ใหนักเรียนแตละคนออกมามาอานพฤติกรรมความขยันหมั่นเพยีรและความ

ไมขยันหมั่นเพียรของเพื่อนๆ หนาชัน้เรียนจนครบทุกคน 

4.2.4 ใหนักเรียนแสดงความคิดเหน็ตามเนื้อหาใบความรูใหนักเรียนชวยกนัสรุป

สาระสําคัญของใบความรูเร่ืองความขยันหมั่นเพยีร 
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5.สื่อการเรียนรู 

1. กระดาษ ปากกา 

    2.  ใบความรูความขยันมัน่เพยีร 
 6.  การประเมินผล 

1. สังเกตจากความสนใจของนกัเรียนในการเขารวมกิจกรรม 

2. สังเกตจากการตอบคําถาม  การอภิปราย   เสนอความคิดเห็น  และการสรุปของนักเรียน 
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คูมือนักเรียนเรื่องความขยัน 
 

 การเรียนจริยศึกษาโดยใช การใชการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณธรรม  8 ประการ  

เร่ืองความขยนัหมัน่เพียรของฉัน  ใชเวลา  2 คาบ เทากับ 2 ชั่วโมง นักเรียนควรปฏิบัติ ดังนี ้

 1.   แจกกระดาษและปากกาใหนักเรียนคนละ 1 ชุดใหเขียนชื่อและนามสกุลของ 

ตนเอง เขียนคาํวา” ความขยนัหมัน่เพียรของฉัน” ไวกลางกระดาษแผนหลัง 

                         2. นาํกระดาษของตนเองสงใหเพื่อนคนถัดไป ใหเขียนพฤติกรรมความขยันหมั่นเพยีร

ของฉัน และความไมขยนัหมั่นเพียรของเพื่อนที่เปนเจาของกระดาษ แลวสงตอใหเพื่อนถัดไปจนครบ

ทุกคน คนสุดทายสงกระดาษคืนใหเจาของ 

                         3.  แตละคนออกมามาอานพฤติกรรมความขยนัหมัน่เพยีรและความไม

ขยันหมั่นเพียรของเพื่อนๆ หนาชั้นเรียนจนครบทุกคน 

         5.  ชวยกันแสดงความคิดเห็นตามเนื้อหาใบความรู 

   6.  ชวยกันสรุปสาระสําคญัของใบความรูเร่ืองความขยันหมั่นเพียร 
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ใบความรู 
ความขยันหมั่นเพียรของฉัน 

 
            ความขยนัหมั่นเพียร  หมายถึง  การปฏิบัติหนาทีก่ารงานดวยความกระตือรือรน  ต้ังใจ  

เต็มใจ  มุงมัน่  พยายาม ไมยอทอ  และสม่ําเสมอ  เพื่อใหงานที่ทาํประสบความสาํเร็จ  โดยอาศัย  

คุณธรรมอิทธบิาท 4  ไดแก 

 1. ฉันทะ มีใจรัก คือพอใจทีจ่ะทาํสิ่งนั้นและทําดวยใจรกัตองการใหเปนผลสําเร็จอยางดีแหง

กิจหรืองานทีท่ํา 

 2.  วิริยะ  พากเพียรทํา ขยนัหมัน่ประกอบ  หมั่นกระทาํสิ่งนั้นดวยความพยายาม  เขมแข็ง  

อดทน   เอาธุระ  ไมทอดทิง้  ไมทอถอย  กาวไปขางหนาจนกวาจะสาํเรจ็ 

 3.  จิตตะ  เอาจิตฝกใฝ   คือ  ความมีใจเปนสมาธิ   มีใจจดจอ  เอาใจใสดูแลในสิ่งทีท่ํา   

ไมปลอยจิตใจใหฟุงซานเลื่อนลอย   ใชความคิดในเรื่องนั้นบอย ๆ  เสมอ ๆ 

 4.  วิมังสา ใชปญญาสอบสวน  คือ  หมัน่ใชปญญาพิจารณาใครครวญตรวจหาเหตุผล และ

ตรวจสอบขอยิ่งหยอน เกนิเลย บกพรอง ขัดของเปนตน  ในสิง่ทีท่าํนัน้โดยรูจักทดลอง วางแผน  วดัผล  

คิดคนวิธีการแกไขปรับปรุงเปนตน  เพื่อจดัการและดําเนินการไดผลดียิ่งขึ้นไป 
ประเภทของความขยันหมั่นเพียร 
1. ความขยนัหมั่นเพยีรในการศึกษาเลาเรยีนมพีฤติกรรมแสดงออก  ดังนี ้

 1.1   กระตือรือรนมาโรงเรียนโดยไมตองใหใครเตือน 

 1.2   ต้ังใจฟงครูอธิบาย ไมพูดคุยและเลนในขณะที่ครูสอน 

 1.3   บากบัน่  พยายามทํางานใหเสร็จภายในเวลาที่กําหนดทุกครั้ง 

2. ความขยันหมั่นเพยีรในการปฏิบัติงานตามหนาที่สวนตน โดยมพีฤติกรรมแสดงออก ดังนี ้

 -  ใชเวลาของตนใหเปนประโยชน 

3.ความขยนัหมั่นเพียรในการชวยเหลืองานของครอบครัว  โดยมพีฤตกิรรมแสดงออก  ดังนี ้

 -  ชวยทาํงานบานเพื่อแบงเบาภาระของพอแมหรือผูปกครองดวยความเต็มใจ 

4.ความขยนัหมั่นเพียรในการชวยงานเพื่อสังคมสวนรวม โดยมพีฤติกรรมแสดงออก ดังนี ้

 -  ชวยเหลือกจิกรรมของหมูคณะตามความรูความสามารถของตนอยางสม่ําเสมอ 

 

 

 

 



 109 

แบบประเมินการนําเสนอผลงานรายบุคคล 
 
สําหรบัครู สังเกตพฤติกรรม/ผลการทาํงานตามกิจกรรม/ใบงานประกอบพิจารณา 
 

ระดับคุณภาพ รายการประเมิน ความสามารถของผูเรียน 
1 2 3 

1. ทํางานที่ไดรับมอบหมาย    

2. ทํางานเสร็จตามเวลากาํหนด    

1.มีความรบัผิดชอบ 

3. สงงานตรงเวลา    

1. ทํางานดวยตนเอง    

2. พยายามทาํงานใหสําเร็จ    

2. มีความขยนัและ
ซ่ือสัตย 

3. คนควาหาความรูเกีย่วกบังานทีท่ํา    

1. มีความสนใจและเต็มใจทํางาน    

2. ทํางานอยางมีความสุข    

3. รักความสะอาดและทํางานอยางมีระเบยีบ    

3. มีเจตคติทีดี่ตอการ
ทํางาน 

สรุปผลการประเมิน    
  
ระดับคุณภาพ 
                      3   =   ดีมาก 
                           2   =    ดี 
                          1   =   ควรปรับปรุง 
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การจัดกิจกรรมพัฒนาคณุธรรม 8 ประการ วิชาจริยศกึษา ชวงชั้นที่ 2 
ชื่อเรื่องที่ 2   การประหยัด 

ชื่อกิจกรรม  คนหาคนประหยัด 

เวลา  2  ชั่วโมง 
จุดประสงค 
               1.   เพื่อใหนักเรียนศึกษาแนวทางการดําเนินชีวิตอยางประหยัดของเพื่อน 

    2.   เพื่อใหนักเรียนสรางความตระหนกัในความสําคญัของการดําเนินความเปนอยูอยาง

เรียบงาย 
สวนประกอบการจัดกิจกรรม 

1. คําชี้แจงเรื่อง การประหยัด 

2. คูมือครูเร่ือง การประหยดั 

3. คูมือนกัเรียนเรื่อง การประหยัด 

4. ส่ือการสอนและอุปกรณ 

4.1  ใบงาน 

4.2  แบบประเมินกจิกรรมเรื่อง คนหาคนประหยัด 
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คําชี้แจงเรื่องความประหยัด 
1. การเตรียมตัวของคร ู

     1.1  กอนสอนครูตองอานคําชี้แจงในการจัดกจิกรรมการสอน คูมือครูและคูมือนักเรียน 

และทําความเขาใจใหดี 

    1.2   ครูตองเตรียมสื่อการสอนใหพรอมและปฏิบัติตามคูมือครู โดยยึดหลักคูมือครู ในการ

ดําเนนิการสอน 
2. การจัดกิจกรรม 

      1. ใหนกัเรียนทกุคนทํากิจกรรม “ คนหาคนประหยดั” ตอไปนี้ 

              1.1  ใหนักเรียนทุกคนคนหาวาตนเองมกีารประหยดัในเรื่องใดดีที่สุด   

   1.2   ยกเปนกรณีตัวอยางใหกับผูอ่ืนได เปนการประหยัดของตนเอง/ครอบครัว 

 1 เร่ืองลงในกระดาษ (ใชเวลา 8 นาที) 

           2.  ใหนักเรียนจับกลุม ๆ ละ 5- 6 คน ใหแตละคนผลัดกันเลาเรื่องที่ตนเขยีน จนครบทกุคน 

           3.  ใหกลุมชวยกนัเขียนสรุปภาพรวมของเรื่องทีส่มาชิกในกลุมเลาตามใบงานที่ 1  

         4.  ใหแตละกลุมสงตวัแทนกลุมออกมาเลาหนาชั้น (ตามความเหมาะสมของเวลา) 

           5.  ครูและนักเรียนชวยกนัสรุปภาพรวม “คนหาคนประหยัด” และเพิ่มเติมสาระสําคัญ 

ของการประหยัด 
3. บทบาทของครู 
                 3.1 ชี้แจงแผนจดักิจกรรมจริยศึกษาเพื่อพัฒนาคุณธรรมพืน้ฐาน 8 ประการ  

เร่ือง การประหยัด โดยใชกจิกรรมคนหาคนประหยัด 

    3.2  ดําเนินการสอนจริยศกึษา เพื่อพัฒนาคุณธรรมพืน้ฐาน 8 ประการ เร่ือง การประหยัด

โดยใชกิจกรรมคนหาคนประหยัดตามลําดับ ดังนี ้

                      3.2.1  ใหนักเรียนจับกลุม ๆ ละ 5- 6 คน แตละคนผลัดกันเลาเรื่องทีต่นเขียน จนครบ

ทุกคน 

           3.2.2  นักเรียนในแตละกลุมชวยกนัเขียนสรุปภาพรวมของเรื่องที่สมาชกิในกลุมเลา

ตามใบงานที่ 1  

                   3.3.2. แตละกลุมสงตวัแทนกลุมออกมาเลาหนาชัน้ (ตามความเหมาะสมของเวลา) 

            3.2.4.  ครูและนักเรียนชวยกนัสรุปภาพรวม “คนหาคนประหยัด” และเพิม่เติม

สาระสําคัญของการประหยดั 
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4.สิ่งที่ครูตองเตรียม 
        4.1  ใบงานประกอบกจิกรรมเรื่อง คนหาคนประหยัด 

         4.2  แบบประเมินแผนการจัดกิจกรรมเรื่อง คนหาคนประหยัด 
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คูมือครูเรื่องความประหยัด 
สําหรับการสอนจริยศึกษาการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณธรรม 8 ประการ 

เร่ืองความประหยัด  ใชเวลาเรียน 2  คาบ เทากับ  2 ชั่วโมง ครูควรศึกษาเพื่อเตรียมการสอน ดังนี ้
1.สาระสําคัญ 

ผูที่มีความประหยัด คือ ผูทีดํ่าเนนิชีวิตความเปนอยูทีเ่รียบงาย รูจักฐานะการเงินของตน  

คิดกอนใช คิดกอนซื้อ เก็บออม ถนอมใชทรัพยสินสิง่ของอยางคุมคา รูจักทาํบัญชีรายรับ-รายจาย 

ของตนเองอยูเสมอ 
2. จุดประสงค 
               1.   เพื่อใหนักเรียนศึกษาแนวทางการดําเนินชีวิตอยางประหยัดของเพื่อน 

               2.   เพื่อใหนักเรียนสรางความตระหนกัในความสําคัญของการดําเนนิความเปนอยูอยาง

เรียบงาย 
3. สาระการเรียนรู 
             ประหยัด ความหมาย คือ การรูจักเก็บออมถนอมใชทรัพยสิน ส่ิงของแตพอควร 

พอประมาณ ใหเกิดประโยชนคุมคา ไมฟุมเฟอย ฟุงเฟอ การรูจักวางแผนเวลาของตนเองและใชใหเกิด

ประโยชนคุมคาที่สุดไดแก ศึกษาเลาเรียน ทําแบบฝกหัด หาความรูเพิม่เติม ใชเวลาในการนอน  

การทาํงานอดเิรก ชวยเหลืองานบาน ชมุชนและสังคม 
4. กระบวนการจัดกิจกรรม 

4.2 ชี้แจงแผนจัดกิจกรรมจริยศกึษาเพื่อพฒันาคุณธรรม 8 ประการ  

เร่ือง การประหยัด โดยใชกจิกรรม”คนหาคนประหยัด” 

          4.2  ดําเนนิการสอนจริยศึกษา เพือ่พัฒนาคุณธรรม 8 ประการ เร่ืองการประหยัดโดยใช

กิจกรรม”คนหาคนประหยัด”ตามลําดับ ดังนี ้

                    ชี้แจงแผนจัดกิจกรรมจริยศกึษาเพื่อพฒันาคุณธรรม 8 ประการ เร่ือง  

การประหยัดโดยใชกิจกรรมคนหาคนประหยัด 

           4.2.1  ดําเนนิการสอนจริยศึกษา เพื่อพัฒนาคุณธรรม 8 ประการ เร่ืองการประหยัด

โดยใชกิจกรรมคนหาคนประหยัดตามลําดับดังนี ้

                      4.2.2  ใหนักเรียนจับกลุม ๆ ละ 5- 6 คน ใหแตละคนผลัดกันเลาเรื่องที่ตนเขียน จนครบ

ทุกคน 

          4.2.3  ใหกลุมชวยกันเขียนสรุปภาพรวมของเรื่องทีส่มาชิกในกลุมเลาตามใบงานที่ 1  

                  4.2.4  ใหแตละกลุมสงตวัแทนกลุมออกมาเลาหนาชัน้ (ตามความเหมาะสมของเวลา) 

         4.2.5  ครูและนักเรียนชวยกนัสรุปภาพรวม “คนหาคนประหยัด” และเพิ่มเติม

สาระสําคัญของการประหยดั 
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5.สื่อการเรียนรู 
               ใบงานที่ 1 
 6.  การประเมินผล 

1. สังเกตจากความสนใจของนกัเรียนในการเขารวมกจิกรรม ตรวจใบงาน 

2. สังเกตจากการตอบคําถาม  การอภิปราย   เสนอความคิดเห็น  และการสรุปของนกัเรียน 
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คูมือนักเรียนเรื่องความประหยัด 
 

 การเรียนจริยศึกษาโดยใช การใชแผนการจัดกิจกรรมพฒันาคุณธรรม 8 ประการ  

เร่ืองคนหาคนประหยัด ใชเวลา  2 คาบ เทากับ 2 ชั่วโมง นักเรียนควรปฏิบัติ ดังนี ้

    1. ทํากิจกรรม “ คนหาคนประหยัด”  

    2. คนหาวาตนเองมกีารประหยัดในเรื่องใดดีที่สุด   

    3.  ยกเปนกรณีตัวอยางใหกับผูอ่ืนได เปนการประหยัดของตนเอง/ครอบครัว 1 เร่ือง ลงใน

กระดาษ (ใชเวลา 8 นาที) 

               4. จับกลุม ๆ ละ 5- 6 คน ใหแตละคนผลัดกนัเลาเรื่องที่ตนเขียน จนครบทุกคน 

   5. แตละกลุมชวยกันเขียนสรุปภาพรวมของเรื่องที่สมาชิกในกลุมเลาตามใบงานที ่1  

            6.  แตละกลุมสงตัวแทนกลุมออกมาเลาหนาชั้น (ตามความเหมาะสมของเวลา) 
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ใบงานที ่1 
ชื่อกลุม……………………………….. 

 

ใหนักเรียนแตละกลุมชวยกนัเขียนสรุปภาพรวมของเรื่องที่สมาชกิในกลุมเลาตามหวัขอตอไปนี้ 
สมาชกิภายในกลุม 
1................................................................................................... 

2................................................................................................... 

3.................................................................................................. 

4.................................................................................................. 

5.................................................................................................. 

6................................................................................................. 

1. ประเด็นทีก่ลุมสามารถประหยัด ไดแกเร่ือง 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

    2.  วิธีประหยัด คือ 

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

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

   3.  ผลดีที่เกดิจากการประหยัด ไดแก 

 ………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

  4.  สรุปสาระสําคัญของกจิกรรมใหประโยชนอะไรบาง 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 
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แบบประเมินการนําเสนอผลงานรายบุคคล 
 
สําหรบัครู สังเกตพฤติกรรม/ผลการทาํงานตามกิจกรรม/ใบงานประกอบพิจารณา 
 

ระดับคุณภาพ รายการประเมิน ความสามารถของผูเรียน 
1 2 3 

1. ทํางานที่ไดรับมอบหมาย    

2. ทํางานเสร็จตามเวลากาํหนด    

1.มีความรบัผิดชอบ 

3. สงงานตรงเวลา    

1. ทํางานดวยตนเอง    

2. พยายามทาํงานใหสําเร็จ    

2. มีความขยนัและ
ซ่ือสัตย 

3. คนควาหาความรูเกีย่วกบังานทีท่ํา    

1. มีความสนใจและเต็มใจทํางาน    

2. ทํางานอยางมีความสุข    

3. รักความสะอาดและทํางานอยางมีระเบยีบ    

3. มีเจตคติทีดี่ตอการ
ทํางาน 

สรุปผลการประเมิน    
  
ระดับคุณภาพ 
                      3   =   ดีมาก 
                           2   =    ดี 
                          1   =   ควรปรับปรุง 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 118 

การจัดกิจกรรมพัฒนาคุณธรรม 8 ประการ วิชาจริยศึกษา ชวงช้ันที่ 2 
 

ชื่อเรื่องที่ 3  ความซื่อสัตย 

ชื่อกิจกรรม  ใครกันแนที่ซื่อสัตย 

เวลา  2  ชั่วโมง 
จุดประสงค 

1. เพื่อใหนักเรียนปฏิบัติตนเปนผูมีความซื่อสัตยสุจริตประพฤติชอบและจริงใจกับผูอ่ืน 

2. เพื่อใหนักเรียนสามารถปฏบัิติตนตามสญัญาที่ใหไวกบัตนเองและผูอ่ืนได 
3. เพื่อใหนักเรียนสามารถปฏบัิติตนดานความซื่อสัตยทางวาจา พูดแตความจริง  

ไมพูดปด ไมเอาของผูอ่ืนมาเปนของตน 
สวนประกอบการจัดกิจกรรม 

1. คําชี้แจงของเรื่อง ความซือ่สัตย 

2. คูมือครูเร่ือง ความซื่อสัตย 

3. คูมือนกัเรียนเรื่อง ความซือ่สัตย 

4. ส่ือการสอนและอุปกรณ 

4.1 แบบฝกหดักอนเรียนและหลังเรียนเรื่อง ความซื่อสัตย 

4.2 ใบงานสถานการณจําลอง 4 สถานการณ 

4.3 ใบความรูเร่ืองกิจกรรมการพัฒนาตนเองดานความซือ่สัตย 

4.4 แบบประเมินแผนการสอนเรื่อง ความซื่อสัตย 
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คําช้ีแจงเรื่องความซื่อสัตย 
 

1. การเตรยีมตวัของคร ู
     1.1  กอนสอนครูตองอานคําชี้แจงในการจัดกิจกรรมการสอน คูมือครูและคูมือนักเรียน 

และทําความเขาใจใหดี 

                1.2  ครูตองเตรียมสื่อการสอนใหพรอมและปฏิบัติตามคูมือครู โดยยึดหลกัคูมือครูในการ

ดําเนนิการสอน 
2. การจัดกิจกรรม 

2.1 แผนการจดักิจกรรมจริยศึกษาเพื่อพัฒนาคุณธรรม 8 ประการ เร่ืองความซื่อสัตยโดยใช

สถานการณจาํลอง กิจกรรม ใครกันแนทีซ่ื่อสัตย 

 ใหนักเรียนแบงกลุมศึกษาสถานการณจาํลองและอภิปราย 
3. บทบาทของครู 

3,1 ชี้แจงการเรียนดวยแผนการสอนจัดกจิกรรมเพื่อพฒันาคุณธรรม 8 ประการ โดยใช

กิจกรรม ใครกนัแนที่ซื่อสัตย 

3.2 ดําเนินการสอนกิจกรรมจริยศึกษาเพื่อพัฒนาคุณธรรม 8 ประการ โดยใชกิจกรรมใครกัน

แนที่ซื่อสัตย ตามลําดับข้ันตอน 

     3.2.1 ครูใหนกัเรียนทาํแบบฝกหัดกอนเรียนเรื่องความซื่อสัตย 

     3.2.2 ครูและนักเรยีนรวมกันสนทนาโดยยกตัวอยางสถานการณจริงในทองถิน่ ขาว 

เหตุการณ นทิานเรื่องสัน้บุคคลที่มีความซือ่สัตย 

     3.2.3 ใหนกัเรียนแบงกลุมเปน 3 กลุม ๆละ 10 คน ใหทกุกลุมศึกษาสถานการณจําลอง

ต้ังแต สถานการณที่ 1-4  

     3.2.4  ใหทุกกลุมจําแนกวาแตละสถานการณนั้นบุคคลแตละสถานการณมีความซื่อสัตย 

ดานใดบางตอไปนี้ 

 3.2.4.1 ดานประพฤติชอบและจริงใจกับผูอ่ืน 

 3.2.4.2 ดานปฏิบัติตามสัญญาที่ใหไวกับตนเองและผูอ่ืน 

            3.2.4.3  ดานความซื่อสัตยทางวาจา พูดแตความจริง ไมพูดปด ไมเอาของผูอ่ืนมาเปน

ของตนเอง 

   3.2.5 ใหนักเรียนสรุปผลของความซื่อสัตย ของแตละสถานการณ และตอบคําถามโดยเนน

ประโยชนของความซื่อสัตยและโทษของความไมซื่อสัตย 

   3.2.6 แตละกลุมสงตัวแทนออกมานาํเสนอการตอบคาํถามของแตละสถานการณ 
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  3.2.7 ใหนักเรียนสรุปเกี่ยวกับความสาํคญัของความซือ่สัตย และหาขอตกลงรวมกนัวา 

ชวยกนัปฏิบัติตนเปนผูมีความซื่อสัตยอยางไร 

  3.2.8 ใหนักเรียนศึกษาใบความรูประกอบกิจกรรมเรื่อง การพัฒนาตนเองดานความซื่อสัตย 

ใหนักเรียนทําแบบทดสอบหลังเรียนเรื่อง ความซื่อสัตย 
4. สิ่งที่ครูตองเตรียม 
    4.1 แบบทดสอบกอนเรียนเรื่อง ความซือ่สัตย 

    4.2 ใบงานสถานการณจาํลอง 4 สถานการณ 

    4.3. ใบความรูเร่ือง กิจกรรมการพัฒนาตนเองดานความซื่อสัตย 

    4.4  แบบประเมินแผนการจัดกิจกรรมเรื่อง ความซื่อสัตย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 121 

คูมือครูเรื่องความซื่อสัตย 
 

  สําหรับการสอนกิจกรรมจริยศึกษา เพื่อพฒันาคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการชวงชัน้ที ่2  

 เร่ือง ใครกนัแนที่ซื่อสัตย  ใชเวลา 2 คาบ 2 ชั่วโมง ครูควรศึกษาเพื่อเตรียมการเรียนการสอน ดังนี ้
1.สาระสําคัญ 
 ความซื่อสัตยคือ ประพฤติชอบและจริงใจ ประพฤติปฏิบัติตามขอตกลง กตกิา หรือสัญญา 

ที่ใหไวกับตนเองและผูอ่ืน พดูแตความจริง ไมพูดปด ไมคดโกง ไมหลอกลวง ไมเอาของผูอ่ืนมาเปน 

ของตน 
2.จุดประสงค 

1.  เพื่อใหนักเรียนปฏิบัติตนเปนผูมีความซื่อสัตยสุจริตประพฤติชอบและจริงใจกับผูอ่ืน 

2.  เพื่อใหนักเรียนสามารถปฏิบัติตนตามสญัญาที่ใหไวกบัตนเองและผูอ่ืนได 

3.  เพื่อใหนักเรียนสามารถปฏิบัติตนดานความซื่อสัตยทางวาจา พูดแตความจริง  

ไมพูดปด ไมเอาของผูอ่ืนมาเปนของตน 
3. สาระการเรียนรู 
          ความซื่อสัตย   หมายถึง  การประพฤติปฏิบัติอยางเหมาะสม และตรงตอความเปนจริงปฏิบัติ

อยางตรงไปตรงมา ทั้งกาย  วาจา ใจ ทั้งตอตนเอง และผูอ่ืน ผูที่ยึดถือความซื่อสัตยสุจริตเปนหลักใน

การดํารงชีวิต จะไดรับการยกยอง ความเชื่อถือไววางใจ และอยูในสังคมอยางสงบสุข 
4. กระบวนการจัดกิจกรรม 

4.1 ครูใหนักเรียนทาํแบบทดสอบกอนเรียนเรื่อง ความซือ่สัตย 

4.2 ข้ันนาํสูบทเรียน 

     4.2.1  ครูและนักเรยีนรวมกันสนทนาโดยยกตัวอยางสถานการณจริงในทองถิน่ 

 ขาว เหตกุารณ นทิานเรื่องสั้นบุคคลที่มีความซื่อสัตย 

4.3  ข้ันกิจกรรม 

     4.3.1 ใหนกัเรียนแบงกลุมเปน 3 กลุม ๆละ 10 คน ใหทกุกลุมศึกษาสถานการณจําลอง

ต้ังแต สถานการณที่ 1-4  

    4.3.2  ใหทกุกลุมจาํแนกวาแตละสถานการณนัน้บุคคลแตละสถานการณมีความซื่อสัตย

ดานใดบางตอไปนี้ 

 4.3.2.1 ดานประพฤติชอบและจริงใจกับผูอ่ืน 

 4.3.2.2 ดานปฏิบัติตามสัญญาที่ใหไวกับตนเองและผูอ่ืน 

            4.3.2.3   ดานความซื่อสัตยทางวาจา พูดแตความจริง ไมพูดปด ไมเอาของผูอ่ืนมา

เปนของตนเอง 
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           4.3.2.4  ใหนักเรียนสรุปผลของความซื่อสัตย ของแตละสถานการณ และตอบคําถาม

โดยเนนประโยชนของความซื่อสัตยและโทษของความไมซื่อสัตย 

           4.3.2.5  แตละกลุมสงตัวแทนออกมานําเสนอผลการตอบคําถามของแตละ

สถานการณ 

4.4  ข้ันสรุป 

        4.4.1 ใหนักเรียนสรุปเกี่ยวกับความสําคัญของความซื่อสัตย และหาขอตกลงรวมกนัวา

จะชวยกันปฏบัิติตนเปนผูมคีวามซื่อสัตยอยางไร 

        4.4.2 ใหนักเรียนศึกษาใบความรูประกอบกิจกรรมเรื่องการพฒันาตนเองดานความ

ซื่อสัตย 

4.5  ข้ันทดสอบหลังเรียน 

       4.5.1  ใหนักเรียนทาํแบบทดสอบหลงัเรียนเรื่องความซื่อสัตย 

        4.5.2 ใหนักเรียนทาํแบบประเมินการสอนเรื่องความซื่อสัตย 
5. กระบวนการวัดและประเมินผล 
 5.1 จากการตอบคําถามเรื่อง ความซื่อสัตย 

            5.2 ตรวจใบงานเรื่อง ความซื่อสัตย 

            5.3 สังเกตจากการทํางานกลุมและรายบุคคล 

            5.4 สังเกตจากการอภิปรายสรุปขอคิดเห็น 
6  สื่อการเรยีนการสอน 
            6.1  แบบทดสอบกอนและหลงัเรียน เร่ือง ความซื่อสัตย 

            6.2  ใบงานสถานการณจําลอง 4 สถานการณ 

            6.3 ใบความรูประกอบกิจกรรม เร่ือง พฒันาตนเองดานความซือ่สัตย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 123 

คูมือนักเรียน 
 

การเรียนจริยศึกษาโดยใชการจัดกิจกรรมการสอนพัฒนาคุณธรรม  8 ประการ 

เร่ือง ความซื่อสัตย ใชเวลา  2 คาบ เทากับ 2 ชั่วโมง นกัเรียนควรปฏิบัติ ดังนี ้

  1. นกัเรียนทาํแบบทดสอบกอนเรียนเรื่อง ความซื่อสัตย 

        2. ใหนกัเรียนสนทนาโดยยกตัวอยางสถานการณจริงในทองถิน่ ขาว เหตุการณ นทิานเรื่องสั้น

บุคคลที่มีความซื่อสัตย 

        3.  นกัเรียนแบงกลุมเปน 3 กลุม ๆละ 10 คน ใหทกุกลุมศึกษาสถานการณจาํลองตั้งแต 

สถานการณที ่1-4  

  4. นกัเรียนทกุกลุมจาํแนกวาแตละสถานการณนัน้บุคคลแตละสถานการณมีความซื่อสัตย 

อยางไร 

        5. ครูใหนักเรียนสรุปผลของความซื่อสัตยของแตละสถานการณ 

        6. ใหนกัเรียนแตละกลุมสงตัวแทนออกมานําเสนอผลการตอบคําถามของแตละสถานการณ 

        7.นักเรียนสรุปเกี่ยวกับความสาํคัญของความซื่อสัตย และหาขอตกลงรวมกันวาจะชวยกนัปฏิบัติ

ตนเปนผูมีความซื่อสัตยอยางไร 

       8. ใบความรูประกอบกจิกรรมเรื่อง การพัฒนาตนเองดานความซือ่สัตย 

       9. ทําแบบทดสอบหลงัเรียนเรื่อง ความซื่อสัตย 

      10.ทําแบบประเมินการสอนเรื่อง ความซื่อสัตย 
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ใบงาน  
เรื่องใครกันแนที่ซ่ือสัตย   

 
          คําชีแ้จง   ใหนกัเรียนอานสถานการณที่ 1 - 4  แลวตอบคาํถาม จากนั้นแตละกลุมสงตัวแทน

มารายงานคําตอบของทุกกลุมหนาชัน้เรียน 

 
สถานการณที่ 1 
                สมชายเปนนกัเรียนชัน้ ป. 6 วันหนึ่งขณะที่สมชายเดินเลนอยูคนเดยีวในบริเวณสนาม

หญาหนาโรงเรียน สมชายเห็นปากกาดามหนึง่ตกอยู เจาของคงทําตกไว สมชายอยากไดปากกาชนิดนี้

มานานแลวแตคุณแมบอกวาเขายังเดก็เกินกวาที่จะใชปากกาดี ๆ อยางนี้ เขาจึงเก็บไวในกระเปา

กางเกง สมชายตัดสินใจไมถกูวาจะเก็บปากกาไวใชเอง เพราะเจาของคงจําไมได ใคร ๆ ก็ซื้อได หรือจะ

เอาไปใหผูอํานวยการโรงเรียนประกาศหาเจาของซึ่งถาทําเชนนั้น สมชายก็อดไดใชปากกาดี ๆ เชนนี้

แน ๆ  

 
คําถาม       นักเรียนคิดวาสมชายจะตดัสินใจอยางไรดี 
ตอบ          
1. ถาเก็บปากกาไวใชเองจะมีผลดีผลเสียอยางไร 
……………………………………………………………………………………………………….. 

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

……………………………………………………………………………………………………… 

2. ถาใหผูอํานวยการประกาศหาเจาของ ผลดีผลเสียจะเปนอยางไร 

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

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

……………………………………………………………………………………………………… 

3. ทางเลือกอืน่ ๆ 

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

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

……………………………………………………………………………………………………… 
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สถานการณที่ 2 
               พรชัยอายุ  10  ป  วนัหนึง่คุณแมใชใหไปซื้อน้ําตาลที่รานปากซอย ราคาน้าํตาล  13  บาท  

พรชัยใหเงนิคนขายไป  20 บาท คนขายซึง่แกมากกท็อนมาใหเปนเหรียญบาท 6 และ เหรียญสิบบาท 

1 เหรียญ ดวยความเขาใจผดิวาเปนเหรียญ 1 บาท พรชัยกําเหรียญนั้นไวแนนตัง้ใจวาจะเอาเงินนั้นไป

ซื้อหนงัสือการตูนอานเลน พอคุณแมทราบเรื่องก็บอกใหพรชัยนาํเงินไปคืนเจาของรานเสยี พรชัย

ตัดสินใจไมไดเพราะวาถาเอาไปคืนตนก็ไมมีเงนิซื้อการตูน แตถาไมเอาไปคืนคุณแมก็อาจจะทาํโทษ 

ก็ได 

 
คําถาม       พรชัยจะทําอยางไร 
ตอบ            

1. ถานาํเงินไปคนืผลดีผลเสียเปนอยางไร 
……………………………………………………………………………………………………….. 

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

……………………………………………………………………………………………………… 

2. ถาไมคืนเงนิผลดีผลเสียเปนอยางไร 
……………………………………………………………………………………………………….. 

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

……………………………………………………………………………………………………… 

3. ทางเลือกอืน่ๆ 

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

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

……………………………………………………………………………………………………… 
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สถานการณที่ 3 
              ใคร ๆ ในโรงเรียนประเทืองวิทยา ก็รูดีวาสมพร เปนคนมีน้าํใจคอยชวยเหลือคนอ่ืนเสมอ  

สมพรรําไทยเกง ครูจงึเลือกใหสมพรเปนคนรําอวยพรในงานชุมนุมผูปกครองในเดือนหนา สมพรตั้งใจ

วาจะโชวฝมือเต็มที่ เพราะวางานนี้มีความหมายตอเธอมาก เพราะทกุคนในครอบครัวก็จะมาชมดวย 

คุณพอบอกวาจะเอาวีดีโอเทปมาถายเก็บไว แตแลวเพื่อนรุนนองที่ชื่อชมพูกม็าออนวอนให สมพรซอม

รําอวยพรใหชมพู ชมพูเปนเด็กที่อวนมาก รําไมสวย ชมพูไปหาครูขอรําอวยพรแทนสมพร ชมพู

พยายามออนวอนใหสมพรอนุญาตใหเธอรําแทน สมพรตองคิดหนักเธอไมตองการใหชมพูเสียใจ  

ในขณะเดียวกนัถาเธอไมรําอวยพร ครอบครัวของเธอกจ็ะเสียใจมากเหมือนกัน 

 
ถาม      สมพรจะตัดสินใจอยางไร 
ตอบ     
1..................................................................................................................................................

2.................................................................................................................................................. 

3…………………………………………………………………………………………………………. 
 สถานการณที่ 4 
             ปราณีมาถงึโรงเรียนหลังเคารพธงชาติบอยครั้ง เพราะการจราจรติดขัด ทั้งๆที่ปราณีได

พยายามออกจากบานแตเชาทุกวนั ทางฝายปกครองตองบันทึกการมาสายของปราณีไวเปนขอมลู 

สําหรับพจิารณาการมาสายของปราณีเปนระเบียบของโรงเรียนถาใครมาสายเกิน  10 คร้ัง พอดี  

ฝายปกครองถามปราณีวามาสายครั้งที่เทาไรแลว ปราณีควรตอบวาอยางไร เพราะวาเธอหวังจะไดรับ

ทุนการศึกษาของโรงเรียน 
คําถาม      นักเรียนคิดวาปราณีควรตอบฝายปกครองอยางไร 
ตอบ           
1..................................................................................................................................................

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

2..................................................................................................................................................

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

3................................................................................................................................................ 

………………………………………………………………………………………………………….. 
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ใบความรูประกอบกิจกรรม 
 

เรื่อง  ความซื่อสัตย 
การพัฒนาลกัษณะนิสยัดานความซื่อสตัย 

        ขอบขายลักษณะนิสัยดานความซื่อสัตยสามารถแบงออกเปนความซื่อสัตยทางกาย  

ความซื่อสัตยทางวาจาและความซื่อสัตยทางใจ ซึง่กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ ไดจําแนก 

ความซื่อสัตยไว ดังนี ้

           1. ความซื่อสัตยตอตนเอง  คือความรูสึกผิดชอบชั่วดีและความละอายเกรงกลัวตอการกระทํา

ผิด การไมพูดปดสัปปลับ หลอกลวง การไมคิดโลภในของผูอ่ืน ไมคลอยตามพวกที่ลากหรือชกัจูงไป

ในทางเสื่อมเสียมั่นคงตอการทําความดีของตนเอง ไมคดโกง ความตั้งใจทํางาน ประพฤติตรงตาม

คําพูดและตรงตามที่คิดเปนตน 

           2.  ความซื่อสัตยตอบุคคลอื่น คือ ความซื่อสัตยตอผูอ่ืนตอมิตรตอหัวหนาตอผูมีพระคุณ   

มีลักษณะสาํคัญคือความจริงใจตอผูอ่ืน ไมชักชวนผูอ่ืนไปในทางเสื่อมเสีย ไมสอพลอเพื่อหาประโยชน

สวนตัว เตอืนสติแนะนาํในสิ่งที่เปนประโยชน ยนิดีในความสาํเร็จของผูอ่ืน ไมคิดริษยา กลัน่แกลง  

ไมถือเอาของผูอ่ืนมาเปนของตน โดยการลักขโมย ฉอโกง ไมละเมิดของรักของผูอ่ืน ยอมรับหากตนเปน

ผูทําผิดตอผูอ่ืน ไมผิดนัด รูจักเคารพสทิธขิองผูอ่ืน ไมหยิบของใชของผูอ่ืนไปโดยไมไดรับอนุญาต  

มีความประพฤติดีทั้งตอหนาและลบัหลงั เปนตน 
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แบบทดสอบเรื่องความซื่อสัตย 
 

ชื่อ – สกลุ___________________________ชั้น_______________เลขที_่____________ 
 

 

คําช้ีแจง  ใหนกัเรียนทาํเครื่องหมาย   X   ทับตัวอกัษรที่ตรงกับความคิดเห็นของนกัเรียน 

 

1. คนที่รักษาคําพูดเปนคนเชนไร    

    ก. ทําตามเหตุผล                      

    ข. ทําโดยไมตองพูด 

    ค. พูดและแนะนาํได 

    ง. ทําตามคาํพูดเสมอ 

2. ผลของความซื่อสัตยสุจริต  คืออะไร 

    ก.  ตนเองสบายใจและไดรับความชมจากผูอ่ืน 

    ข.  รางวัลเงินทอง 

     ค. คําชมเชย  เกียรติยศ 

     ง.  การยกยองสรรเสริญ 

3. “ ซื่อกินไมหมดคดกินไมนาน”  ขอความนี้

เกี่ยวของกับคุณธรรมขอใด   

    ก    ความกตัญูกตเวท ี

    ข.   ความขยันหมั่นเพยีร 

    ค.   ความซือ่สัตยสุจริต 

    ง.   หนาที่ความรับผิดชอบ 

4. ความจริงใจ  มีความหมายตรงกับขอใด 

    ก.  พูดจริงทําจริง 

    ข.  กระทําตรงกับใจ 

    ค.  กระทําแตเร่ืองจริง 

    ง.  พูดและทําแตส่ิงที่ดี 

5. คนที่มีสัจจะตรงกับภาษติใด 

   ก.  พูดไปสองไพเบี้ย 

   ข.  เสียชพีอยาเสียสัตย 

   ค.  คดในของอในกระดูก 

   ง.  ปลาหมอตายเพราะปาก 

6. การพูดเรื่องตาง ๆ ควรคาํนงึถงึสิ่งใดมากที่สุด 

   ก. ความจริง 

    ข. ประโยชน 

    ค. การใชถอยคํา 

    ง. เวลาที่เหมาะสม 

7. ขอใดเปนการแสดงความซื่อสัตยตอตนเอง 

     ก.  รักษาคาํพูด 

     ข.  การตรงตอเวลา 

     ค.  ปฏิบัติตามขอตกลง 

     ง.  การปฏิบัติตามระเบียบ 

8. ใครเปนคนที่ซื่อสัตยสุจริต 

    ก.  นองทาํการบานไมไดจึงลอกเพื่อน 

     ข.  หนอยเก็บเงนิไดแลวไปซื้อขนม 

    ค.  นอยไมมีเงนิกนิขาวแตบอกวาอิ่ม 

     ง.  นิดยอมรับผิดกับครูวา “ลอกการบาน

เพื่อน” 
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9. ขอใดเปนการพูดใหแตกแยก 

    ก.  กัลยา   ถามการบานครู 

    ข.  วิชยับอกสุนีวา   ถูกเพื่อนดา 

    ค.  นกุูล   ปรึกษากับเพือ่น  

    ง.  ปญญา   เลาเรื่องตัวเองใหเพื่อนฟง 
 

10.  การพูดลกัษณะเสียดสนีินทาผูอ่ืนเปนการพูด

ของบุคคลประเภท 

      ก.  คนพูดปด 

      ข.  คนพูดมาก 

      ค. คนพูดอําพราง 

      ง.  คนพูดยุยงใหแตกแยก 
 

 

 
เฉลย     แบบทดสอบ 

    เรื่อง      ความซื่อสัตย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

1. ง 
2. ก 

3. ค 

4. ข 
5. ข 

 

6.  ก 

7.  ก 

8.  ง 

9.  ข 

10.  ง 
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การจัดกิจกรรมพัฒนาคุณธรรม  8 ประการวิชาจริยศึกษา ชวงช้ันที่ 2 
  
ชื่อเรื่องที่ 4  ความมีระเบียบวินยั 

ชื่อกิจกรรม  วินัยดมีีสุข 

เวลา        2  ชั่วโมง 
จุดประสงค 

1. เพื่อใหนักเรียนสามารถประพฤติปฏิบัติตนอยูในระเบียบแบบแผนและขอบังคับกตกิา
ของสังคมได 

2. เพื่อใหนักเรียนสามารถควบคุมตนเองใหไปตามความตองการและระเบียบของสงัคมได 
3. เพื่อใหนักเรียนสามารถควบคุมพฤติกรรมของตนเองใหปฏิบัติตามกฎระเบียบของ

สังคมได 
สวนประกอบในการสอน 

1. คําชี้แจงเรื่อง ความมีระเบียบวินยั 

2. คูมือครูเร่ือง ความมีระเบียบวินัย 

3. คูมือนักเรียนเรื่อง ความมีระเบียบวนิัย 

4. ส่ือการเรียนรู 
 แบบทดสอบกอนและหลงัเรยีน เร่ือง ความมีระเบียบวินยั 

 ใบงาน เร่ืองการจําแนกขอความที่กาํหนดไว 

 ใบความรูประกอบกิจกรรม เร่ือง ความมีระเบียบวนิัยดยีอมมีสุข 

 ภาพนกัเรียนเขาแถวและนกัเรียนซื้ออาหาร 

 แบบประเมินแผนการสอนเรือ่ง ความมีระเบียบวนิัย 
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คําช้ีแจงเรื่อง ความมีระเบียบวินัย 

 
1. การเตรียมตัวของคร ู
         1.1 กอนสอนครูตองอานคําชี้แจงในการจัดกจิกรรม คูมือครูและคูมือนักเรยีน และทาํความ

เขาใจใหดี 

         1.2  ครูตองเตรียมสื่อการสอนใหพรอมปฏิบัติตามคูมือครู โดยยดึหลักคูมือครูในการดําเนนิ 

การสอน 
2. การจัดสอนกิจกรรม 
 2.1  แผนจัดกจิกรรมจริยศึกษาเพื่อพัฒนาคุณธรรม 8 ประการ เร่ือง ความมีระเบียบวินัย โดย

ใชกิจกรรมวนิยัดีมีสุข 

 2.2  ครูใหนักเรียนแบงกลุม  3 กลุมๆ ละ 10 คน 
3. บทบาทของครู 
             3.1 ชี้แจงการเรียนแผนจัดกิจกรรมจริยศึกษาเพือ่พัฒนาคุณธรรม  8 ประการ 

 เร่ือง ความมรีะเบียบวนิัย โดยใชกิจกรรมวินัยดมีีสุข 

 3.2  ดําเนนิการสอนจริยศึกษาเพื่อพัฒนาคุณธรรมพื้นฐานเรื่องความมีระเบียบวนิัยโดยใช

กิจกรรมวนิัยดมีีสุข ตามลําดบัดังนี ้

     3.2.1  ครูใหนกัเรียนทาํแบบฝกหัดกอนเรียนเรื่องความมีระเบียบวินยั 

     3.2.2   ครูใหนกัเรียนดูภาพเกี่ยวกับความมีระเบียบวินยัและไมมีระเบียบวนิัย เชนนักเรียน

ยืนเขาแถวหรือแยงกนัซื้ออาหาร 

     3.2.3  ครูสนทนาซกัถามเกี่ยวกับภาพในหวัขอตอไปนี ้

   -  การกระทําของบุคคลในภาพ 

   -  ลักษณะของความมีระเบยีบวนิัยและไมมีระเบียบวินยั 

     3.2.4  ครูใหนกัเรียนแบงกลุมออกเปน 3 กลุม ๆละ 10 คน เพื่อศึกษาใบงาน เร่ืองระเบียบ

วินัยดยีอมมีสุข 

           3.2.5   ใหนักเรียนทกุกลุมศึกษาใบความรูเร่ือง การรักษาระเบียบวนิัย 

           3.2.6  ครูและนักเรียนทกุกลุมวิเคราะหพฤตกิรรมของลูกชางในหวัขอตอไปนี ้

                      -  ลักษณะนสัิยการกระทํา 

                      -  เหตุผลของการกระทําของลูกชาง 

                      -  ขอคิดที่ไดจากใบความรู 
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          3.2.7     ใหนักเรยีนแตละกลุมแสดงความคิดเหน็ตามเนื้อเร่ือง ตามใบความรู 

 ใหนักเรียนชวยกันสรุปสาระสําคัญของใบความรูเร่ือง วนิัยดีมีสุข 

  ใหนักเรียนทาํแบบฝกหัดหลงัการเรียนเรื่อง ความมีระเบยีบวนิัย 

  ใหนักเรียนทาํแบบประเมินแผนการจัดกจิกรรมเร่ือง ความมีระเบยีบวนิัย 
4. สิ่งที่ครูตองเตรียม 

4.1  แบบฝกหดักอนและหลงัเรียน เร่ือง ความมีระเบียบวินัย 

4.2 ใบงาน เร่ืองการจาํแนกขอความทีก่ําหนดให 

4.3  ใบความรูประกอบกิจกรรม เร่ือง ความมีระเบียบวินยัดียอมมีสุข 

4.4  ภาพนกัเรียนเขาแถว และนักเรยีนซื้ออาหาร 

4.5  แบบประเมินแผนการจดักิจกรรมการสอนเรื่อง ความมีระเบียบวินยั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 133 

คูมือครูเรื่องความมีระเบียบวินัย 
 

 สําหรับการสอนจริยศึกษา จดักิจกรรมพัฒนาคุณธรรม  8 ประการ 

เร่ือง ความมีระเบียบวนิัย  ใชเวลาเรยีน 2  คาบ เทากับ  2 ชั่วโมง ครูควรศึกษาเพื่อเตรียมการสอนดังนี ้
1.สาระสําคัญ 
             ผูทีม่วีินัย คือ ผูที่ปฏิบัติตนในขอบเขต กฎ ระเบียบของสถานศึกษาสถาบนั องคกร สังคมและ

ประเทศ โดยทีต่นเองยนิดีปฏิบัติตามอยางเต็มใจและตัง้ใจ เชน การแตงกายทีถู่กตองตามระเบยีบ  

เขาแถวรับบริการตามลาํดับ 
2. จุดประสงค 

1. นักเรียนสามารถประพฤติตนอยูในระเบียบแบบแผนและขอบังคับกตกิาของสงัคมได 
              2.  นักเรียนสามารถควบคุมตนเองใหเปนไปตามความตองการและระเบยีบกฎเกณฑ 

ของสังคมได 
3. สาระการเรียนรู 
             ความมีวินัย   หมายถึงแนวการจัด การประพฤติปฏิบัติใหอยูในระเบียบแบบแผนและขอบังคับ 

สามารถควบคุมตนเองใหเปนไปตามความตองการและระเบียบกฎเกณฑของสงัคมโดยเคารพสิทธิของผูอ่ืน 

ปฏิบัติตามกฎและระเบียบของสังคม ควบคุมพฤติกรรมของตนเอง รูวาสิ่งดีควรทําและสิ่งใดไมดีควร

หลีกเลี่ยง สามารถคิด ตัดสินใจ และเลือกกระทําในสิ่งที่ตนเห็นวาเหมาะสม ไมขัดตอกฎระเบียบของ

สังคม และไมขัดตอสิทธิของผูอ่ืน  
4.กระบวนการจัดกิจกรรม 
        4.1   ข้ันทดสอบกอนกจิกรรม 

             4.1.1   ครูใหนักเรยีนทาํแบบทดสอบกอนจัดกิจกรรมเร่ือง ความมีระเบยีบวนิัย 

        4.2  ข้ันนําสูกจิกรรม 

              4.2.1  ครูใหนกัเรยีนดูภาพเกี่ยวกับความมีระเบียบวนิัยและไมมีระเบียบวนิัย นักเรียนเขา

แถวและนกัเรยีนแยงซื้ออาหาร 

              4.2.2  ใหนักเรียนบอกความสาํคัญและประโยชนของการมรีะเบียบวนิัยในบานของตนเอง 

              4.2.3  ครูนํานักเรยีนสนทนาซกัถามเกี่ยวกับภาพในหวัขอตอไปนี้ 

                        -  การกระทาํของบุคคลในภาพ 

                       -  ลักษณะของความมีระเบียบวนิัยและไมมีระเบียบวนิัย 
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     4.3  ข้ันกิจกรรม 

            4.3.1  แบงกลุมนักเรียนกลุมละ 3  กลุม ๆ ละ 10  คน ใหนักเรยีนศึกษาใบงาน เร่ืองระเบยีบ

วินัยดยีอมมีสุขและตอบคําถาม 

            4.3.2  ครูและนักเรียนอภิปรายถงึเนื้อหาสาระในหัวขอตอไปนี ้

                      -  ลักษณะนสัิยการกระทํา 

                      -  เหตุผลของการกระทําของลูกชาง 

                      -  ขอคิดที่ไดจากใบความรู 

        4.3.3   ครูใหนักเรียนแตละกลุมแสดงความคิดเหน็ตามเนื้อเร่ือง ตามใบความรู 

              4.3.4   ครูใหนักเรยีนชวยกนัสรุปสาระสําคัญของใบความรูเร่ือง วนิัยดีมีสุข 

      4.4  ข้ันทดสอบหลังกิจกรรม 

              4.4.1  ครูใหนักเรยีนทําแบบทดสอบหลังการเรียนเรื่อง ความมีระเบียบวินยั 

              4.4.1  ครูใหนักเรยีนทําแบบประเมินแผนการจัดกิจกรรมเรื่อง ความมีระเบียบวนิัย 
 5.  การวัดและประเมินผล 
        5.1   จากการตอบคําถามเรื่อง ความมีระเบียบวินยั 

        5.2   ตรวจผลจากใบงานเรื่อง ความมีระเบียบวนิัย 

        5.3   สังเกตจากการทาํงานกลุมและรายบุคคล 

        5.4  สังเกตจากการอภิปรายและสรุปขอคิดเห็น 
 6.  สื่อการเรียนการสอน 
       6.1   แบบทดสอบกอนและหลังเรียนเรื่อง ความมีระเบียบวนิัย 

       6.2   ใบงานเรื่อง จาํแนกขอความที่กาํหนดให 

       6.3   ใบความรูประกอบกิจกรรม เร่ือง มีระเบยีบวนิัยดียอมมีสุข 

       6.4   ภาพนกัเรียนเขาแถวและแยงกนัซื้ออาหาร 
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คูมือนักเรียน 
 

             การเรียนจริยศึกษาโดยใชการจดักิจกรรมการสอนพัฒนาคณุธรรม  8 ประการ  

เร่ือง ความมีระเบียบวนิัย ใชเวลา  2 คาบ เทากับ 2 ชั่วโมง นักเรียนควรปฏิบัติดังนี ้

1. ทําแบบทดสอบกอนจัดกิจกรรมเร่ือง ความมีระเบียบวินยั 

2. ดูภาพเกี่ยวกบัความมีระเบยีบวนิัยและไมมีระเบียบวินยั  

3. สนทนาเกี่ยวกบัภาพ 

4. แบงออกเปน 3 กลุม ๆละ 10 คน เพื่อศึกษาใบงาน 

5. ศึกษาใบความรู เร่ือง ระเบยีบวนิัยดี ยอมมีความสุข 

6. วิเคราะหพฤติกรรมของลูกชางตามใบความรู 
7. แตละกลุมแสดงความคิดเหน็ตามใบความรู 
8. ชวยกนัสรุปสาระสําคัญของใบความรู 
9. ทําแบบทดสอบหลังการเรียนเรื่อง ความมรีะเบียบวนิัย 

10. ทําแบบประเมนิการจัดกจิกรรมการสอนเรือ่ง ความมีระเบียบวนิัย 
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ใบความรูประกอบกิจกรรม 
เรื่อง  ความมีระเบียบวินยั 

 
ชื่อ – สกลุ_______________________________ชั้น_______________เลขที_่____________ 
 

 
คําชี้แจง  ใหนักเรียนอานนิทานเรื่องตอไปนี้ 
                มีชางโขลงหนึ่งอาศัยอยูในปา  ชางโขลงนีม้ีชางพลายตวัหนึ่งเปนหัวหนา  เรียกวาจาโขลง

ซึ่งมหีนาที่ดูแลปองกนัอันตรายตาง ๆ เปนประจําในชางโขงนี้มีลูกชางเกเรตัวหนึง่ แมจาโขลงและชาง

ตัวอื่น ๆ จะชวยกันอบรมสัง่สอนอยางไรกม็ักจะโตเถียงไมยอมเชื่อฟง 

             เชาวนัหนึ่งกอนจาโขลงจะนาํโขลงชางออกหาอาหาร  แมชางไดอบรมตักเตือนลูกชางเกเรเพื่อ

ไมใหเถลไถล  ลูกชางนิง่เฉย  เมื่อออกหากนิลูกชางกเ็ดินหากนิไปเรื่อย ๆ ไมสนใจใคร  และแตกโขลง

ไปถึงเขตสวนของชาวไร  ลูกชางทัง้กนิทัง้เหยยีบพืชผลของชาวสวนตามวิสัยพาลเกเร 

            พลันทองฟาก็เกิดมดืครึ้ม  เกิดพายุฝนตกกระหน่ํา  ลูกชางตกใจกลัววิง่ลื่น  ตกลงไปในบอ 

สงเสียงรองเรยีกหาแมใหชวยตลอดเวลา 

            เมื่อฝนหยุดตกแมชางกับจาโขลงไดนําเถาวัลยทาํเปนบวงโยนไปคลองลูกชางและดึงขึ้นจาก

ปากบอนับต้ังแตนั้นมาลูกชางสาํนึกผิดและเปลี่ยนนิสัยไมเกเร  ไมด้ือ 

           นทิานนี้ไดขอคิดวา  สัตวก็ตองอยูอยางมีระเบียบวินยั 

           พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมพิลอดุลยเดช  ไดพระราชทานพระบรมราโชวาทแกเด็ก ๆ ใน

โอกาสวนัเด็กแหงชาติ 

           “ เด็ก ๆ ทําอะไรตองหัดใหรูตัว  การรูตัวเองอยูเสมอ  ทําใหเปนคนมีระเบียบวนิัย  คนที่มี

ระเบียบวนิัยจะสรางความสาํเร็จ  ความเจริญใหแกตนเอง  และสวนรวม 
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คําชี้แจง     ใหนักเรยีนตอบคําถามตอไปนี้ 
 
1.  ลูกชางมีนสัิยอยางไร 

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

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

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

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

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

2.  การมีระเบยีบวนิัยสําคัญอยางไร 

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

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

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

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

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

3. นทิานเรื่องนี้ใหขอคิดอยางไร 

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

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

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

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

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

................................................................................................................................................... 
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ใบความรูประกอบกิจกรรม 
เรื่อง  การรักษาระเบยีบวนิัย 

                การมีระเบียบวินัยในตนเองจะตองสรางวนิัยตั้งแตเด็ก  โดยการอบรมสั่งสอนทั้งที่บาน

และที่โรงเรียน  ระเบียบวนิัยที่ควรสรางใหเกิดขึ้นตั้งแตวยัเด็ก เชน การประหยัดน้าํ การนยิมไทย การ

ตรงตอเวลา การปฏิบัติตามกฎขอบังคับและกฎหมายบานเมือง  การรูจักรักษาความสะอาด   

        การรักษาระเบียบวินยัหมายถงึ  การควบคุมตนเองประพฤติปฏิบัติใหถูกตองและเหมาะสมกับ

จรรยามารยาท ขอบังคับขอตกลง กฎหมาย และ ศีลธรรมไดแก 

1. การรักษาระเบียบวนิัยภายนอก 

1.1 การรักษาระเบียบวนิัยในการบริโภค  ไดแก  การรับประทานอาหารใหถูกอนามยัและ 

สุขวิทยา  มีมารยาทเรียบรอยในการรับประทานอาหาร  เชนไมรับประทานอาหารทีไ่มสมควร  ไม

รับประทานอาหารมูมมาม 

 การรักษาระเบียบวนิัยในการบริโภค  ไดแก  การรักษารางกาย  เสื้อผา  ที่อยูอาศัย   

และเครื่องใชใหสะอาดเปนระเบียบเรียบรอย 

1.3 การรักษาระเบียบวนิัยตอสถานที่ไดแก  การรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบ

เรียบรอย  ทั้งในสํานักงาน  วดัวาอาราม  สถานที่ราชการ  และตามสถานที่ตาง ๆ เชน  ถนน  แมน้าํ  

ลําคลอง โรงมหรสพ  รถโดยสาร  ฯลฯ  และประพฤติปฏิบัติตามกฎและขอบังคับของสถานทีน่ั้น ๆ  

1.4 การรักษาระเบียบวนิัยในการปกครอง  ไดแก  การสรางระเบียบวนิัยเพื่อถือเปนหลักปฏิบัติ  

และมีการปกครองดีมีจรรยา มวีินยั เอาใจใสกวดขัด ปรับปรุงระเบียบใหมีมาตรฐาน  ไดแก  ความนิยม

นับถือและถือปฏิบัติเปนแบบอยาง 

     2.  การรักษาระเบียบวนิยัภายใน  ไดแก  การตกแตง  ควบคุมทวงทากิริยา  วาจาและใจ  ใหมดจด

งดงามดวยการเวนความชัว่ ประพฤติชอบทั้งตอหนาและลับหลงั  ไดแก  ระเบยีบทวงท ี ระเบยีบกริิยา  

ระเบียบวาจา และระเบียบใจ 

2.1 ระเบียบทวงที  ไดแก  การจัดทาทางทีท่ําใหเหมาะสมแกฐานะและภูมิของตน  ไมดูหมิน่

ผูอ่ืนไมทะนงตน 

2.2 ระเบียบกริิยา  ไดแก  การควบคุมอาการของรางกายทีเ่คลื่อนไหวออกมาใหปรากฏแกคน 

ทั้งหลาย  โดยการควบคุมและปรับปรุงกิริยาใหงดงามเปนระเบียบ  มกีิริยาดี  สุภาพออนโยน  

ประพฤติปฏิบัติไดอยางเหมาะสมกับ  บุคคล  โอกาส  เวลา  และสถานที ่

2.3 ระเบียบวาจา  ไดแก  การพูดสมานไมตรี  พูดไพเราะ  พูดดีมีประโยชน  ไมพูดสอเสียด   

ไมพูดหยาบคาย  ไมพูดเพอเจอ 
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2.4  ระเบียบใจ  ไดแก  การรูจักควบคุมจติใจและอารมณใหอยูในกรอบและระเบียบที่ดีงาม 

ดังทีพ่ระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวัภูมิพลอดุลยเดช  ไดพระราชทานพระบรมราโชวาทแกเด็ก ๆ  

ในโอกาสวนัเด็กแหงชาติ 

           “ เด็ก ๆ ทําอะไรตองหัดใหรูตัว  การรูตัวเองอยูเสมอ  ทําใหเปนคนมีระเบียบวนิัย   

คนที่มีระเบียบวินยัจะสรางความสาํเร็จ  ความเจริญใหแกตนเอง และสวนรวม” 

 

หลักการและทฤษฏีการปลกูฝงสรางเสริมจริยธรรม. กระทรวงศึกษาธกิาร 2529:18 
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แบบทดสอบเรื่อง  ความมีระเบียบวินัย 
 

คําชี้แจง  ใหนักเรียนทาํเครื่องหมาย   X   ทับตัวอักษรที่ตรงกับความคิดเห็นของนักเรียน 
ชื่อ – สกลุ_______________________________ชั้น_______________เลขที_่____________ 
 

1. ถาคนในชาติทําอะไรตามใจชอบไมเคารพ

กฎระเบียบของสังคม ประเทศชาติจะเปนอยางไร   

    ก. เจริญ                      

    ข. รํ่ารวย 

    ค. พัฒนา 

    ง.  ไรระเบียบวนิัย 

2. นกัเรียนทาํการบานเพราะกลัวถูกครูทาํโทษ

เปนคนเชนไร 

    ก.  ไมมีวนิยั 

    ข.  ฉลาดแกมโกง 

     ค. รูจักเอาตัวรอด 

     ง.  มีไหวพริบดี 

3. การกระทาํของใครที่ไดชื่อวาเปนคนมีระเบียบ

วินัย 

   ก. แกว ต้ังใจทําการบาน 

   ข. มะเหมีย่วตั้งใจเรียนหนังสือ 

   ค. สมศรี ทาํหนาที่ของตนอยางสม่าํเสมอ 

   ง. สมฤดี ทาํตามคําสัง่ของครูเทานัน้ 

4. สังคมไมมีระเบียบวนิัยจะเปนอยางไร 

    ก.  ยุงเหยงิ 

    ข.  เรียบรอย 

    ค.  ทกุคนสามัคคีกัน 

    ง.  ทกุคนอยูอยางสงบสุข 

 

 

5. การทาํงานไมเสร็จทันเวลาเปนเพราะเหตุใด 

   ก. เพราะลืม 

    ข. เพราะมวัแตเลน 

    ค. เพราะขาดวินยัในตนเอง 

    ง. เพราะไมมีความซื่อสัตย 

6. การปฏิบัติตามวนิัย  โดยเครงครัดกอใหเกิด

อะไร 

     ก.  ความลาชา 

     ข.  ความเรียบรอย 

     ค.  ความยุงเหยิง 

     ง.  ความเสื่อมเสีย 

7. คุณธรรมขอใดมีความหมายใกลเคยีงกับ

ระเบียบวนิัย 

    ก.  ความซือ่ตรง 

     ข.  ความเอื้อเฟอ 

    ค.  ความยติุธรรม 

     ง.  ความรบัผิดชอบ 

8.  การรักษาระเบียบวนิัยในการบริโภคคือ 

      ก.  เดนิรับประทานอาหาร 

      ข.  รับประทานอาหารมมูมาม 

      ค.  ซื้ออาหารดองมารับประทาน 

      ง.  รับประทานอาหารทีถู่กอนามัยและสุข

วิทยา 
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   9. คนที่ปฏิบัติตอหนาเรยีบรอย แตหลับหลังไม

เรียบรอย  เพราะขาดอะไร 

   ก.  ความรู 

   ข.  ความอดทน 

   ค.  ความมีวนิัย 

   ง.  ความสามารถ 

  

 

10. ระเบียบวนิัยภายในตนไดแกขอใด 

    ก.  การพูดไพเราะ 

    ข.  การเดินอยางมีระเบียบ 

    ค.  การไมพูดหยาบคาย 

    ง.  การควบคุมวาจาและใจใหงดงาม 

 

 

 

 

 
เฉลย    แบบดสอบ 

   เรื่อง     ความมีระเบียบวินัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

1.   ง 
2.   ค 
3.   ค 
4.   ก 
5.   ค 

 

6. ข 
7.  ง 
8.  ง 
9   ค 

       10.  ง 
 



 142 

การจัดกิจกรรมพัฒนาคุณธรรม 8 ประการวิชาจริยศึกษา ชวงช้ันที่ 2 
  
ชื่อเรื่องที่ 5   ความสุภาพ 

ชื่อกิจกรรม   สามคําที่ควรใช 

เวลา          2  ชั่วโมง 
จุดประสงค 
            1. นกัเรียนสามารถใชถอยคําที่สรางความรูสึกทีดี่ตอกัน 

            2.  เกดิการสื่อสารความคิดความรูสึกใหผูอ่ืนเขาใจไดอยางเหมาะสมกับกาลเทศะและบุคคล 
สวนประกอบในการสอน 
            1. คําชี้แจงเรื่อง ความสุภาพ 

            2. คูมอืครูเร่ือง ความสุภาพ 

           3. คูมอืนักเรียนเรื่อง ความสามคาํที่ควรใช 

           4.  ส่ือการเรียนรู 

4.1  ใบความรูเร่ือง การพูดจาดี พูดสุภาพ 

   4.2  ใบงาน เร่ือง สามคําทีค่วรใช 
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คําชี้แจงเรื่องความสุภาพ 
1. การเตรียมตัวของคร ู
            1.1  กอนสอนครูตองอานคาํชี้แจงในการจัดกิจกรรมการสอน คูมือครูและคูมือนักเรียน และทํา

ความเขาใจใหดี 

            1.2  ครูตองเตรียมสื่อการสอนใหพรอมและปฏิบัติตามคูมือครู โดยยึดหลกัคูมือครูในการ

ดําเนนิการสอน 
2. การจัดกิจกรรม 
       2.1   การสอนกิจกรรมจริยศึกษาเพื่อพัฒนาคุณธรรม  8 ประการ เร่ือง ความสภุาพ โดยใช

กิจกรรมสามคาํที่ควรใช และใหนักเรียนแบงกลุมเพื่อศึกษากิจกรรม 

       2.2  ใหนักเรียนแบงกลุม 5  กลุม  กลุมละ 7 คน 
3. บทบาทของครู 
        3.1 ชี้แจง จัดกิจกรรมจริยศึกษาเพื่อพัฒนาคุณธรรม 8 ประการ เร่ือง ความสุภาพ โดยใชกิจกรรม

สามคําที่ควรใช 

       3.2  ดําเนินการสอนจรยิศึกษา เพื่อพฒันาคุณธรรม 8 ประการ เร่ือง ความสุภาพโดยใชกิจกรรม

สามคําที่ควรใชตามลําดับ ดังนี ้

             3.2.1  ใหนกัเรียนแบงเปน  5 กลุม  กลุมละ  7 คน ใหแตละกลุม แสดงละครกลุม 

 ละ 1 เร่ือง 

  3.2.2  ใหแสดงตามสถานการณที่กาํหนดให มี 5 สถานการณ 

           3.3.2. ใหแตละกลุมสรุปตามคําถามที่กาํหนดใหจากใบงานที่ 1 

  3.2.4.  ครูและนักเรยีนชวยกันสรุปภาพรวม “สามคําทีค่วรใช” และเพิ่มเติมสาระสาํคัญของ

ความสุภาพ 
4. สิ่งที่ครูตองเตรียม 
          4.1  ใบงานประกอบกิจกรรมเรื่อง สามคําที่ควรใช 

            4.2  ใบความรู พูดจาดี พูดสุภาพ 
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คูมือครูเรื่องความสุภาพ 
 

สําหรับการสอนจริยศึกษา การจัดกิจกรรมพัฒนาคุณธรรม  8 ประการ 

เร่ือง ความสุภาพ ใชเวลาเรียน 2  คาบ เทากับ  2 ชั่วโมง ครูควรศึกษาเพื่อเตรียมการสอน ดังนี ้
1.สาระสําคัญ 

ผูที่มีความสุภาพ คือผูที่ออนนอมถอมตนตามสถานภาพและกาลเทศะ ไมกาวราว รุนแรง 

วางอํานาจขมผูอ่ืนทัง้โดยวาจาและทาทาง แตในเวลาเดยีวกนัยงัคงมคีวามมัน่ใจในตนเอง เปนผูที่มี

มารยาทวางตนเหมาะสมตามวัฒนธรรมไทย 
2. จุดประสงค 
           1. นักเรียนสามารถใชถอยคําที่สรางความรูสึกที่ดีตอกัน 

            2. เกิดการสื่อสารความคิดความรูสึกใหผูอ่ืนเขาใจไดอยางเหมาะสมกับกาลเทศะและบุคคล 
3. สาระการเรียนรู 
         ความสุภาพ หมายถึง  เรียบรอย ออนโยน ละมุนละมอม มีกิริยามารยาทที่ดีงาม มีสัมมา 

คารวะ       
4. กระบวนการจัดกิจกรรม 
 4.1  ข้ันนําสูบทเรียน 

                4.1.1  ครูสนทนาถึงการรูจักเลอืกใชคําวา  ขอบคุณ   ขอโทษ  สวัสดี และสื่อสารความคิด 

ความรูสึกใหผูอ่ืนเขาใจอยางถูกตอง 

            4.2 ข้ันนาํสูกิจกรรม 

               4.2.1  ใหนักเรียนแสดงละครตามสถานการณที่กําหนดให 

                  4.2.1.1  หนาโรงภาพยนตร ผูคนมากมาย มกีารเหยียบเทาคนอื่น 

                  4.2.1.2  ตอนเชาที่โรงเรียน พบคุณครู 

                  4.2.2.3  งานเลีย้งมีคนชวยเหลือหยิบอาหารให 

                  4.2.2.4  ในโรงเรียนเมื่อเพื่อนยืมของ 

                  4.2.2.5  เมื่อเราไปเยี่ยมเพื่อนที่บาน 

               4.3   ใหนักเรยีนสรุปตามคําถามที่กาํหนดให จากใบงานที ่1 
5.  การวัดและประเมินผล 

สังเกตจากความสนใจของนกัเรียนในการเขารวมกิจกรรม ตรวจใบงาน 

สังเกตจากการตอบคําถาม  การรวมกิจกรรมกลุม 
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6.  สื่อการเรยีนการสอน 
6.1    ใบงานประกอบกิจกรรมเรื่อง สามคําที่ควรใช 

6.2     ใบความรู พูดจาด ีพดูสุภาพ 
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คูมือนักเรียน 
 

            การเรยีนจริยศึกษาโดยใชการจัดกจิกรรมการสอนพัฒนาคุณธรรม 8  ประการ 

 เร่ือง ความสภุาพ ใชเวลา  2 คาบ เทากับ 2 ชั่วโมง นกัเรียนควรปฏิบัติดังนี ้

             1. ใหนักเรียนแบงเปน  5 กลุม  กลุมละ  7 คน ใหแตละกลุมแสดงละครกลุมละ 1 เร่ือง 

  2. ใหแสดงตามสถานการณที่กําหนดให 5 สถานการณ 

           3. ใหแตละกลุมสรุปตามคําถามที่กาํหนดใหจากใบงานที่ 1 

  4. ใหนักเรียนชวยกนัสรุปภาพรวม “สามคําที่ควรใช” และเพิ่มเติมสาระสําคัญของความ

สุภาพ 
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ใบงานที่ 1 
เรื่อง  สามคําที่ควรใช 

 
ใหนักเรยีนสรุปเมื่อใดที่เราควรใชคําพูด (เหตุการณ/สถานการณ) ตอไปนี ้
                  

1.  คําวา  ขอบคุณ 
                  1.1  ……………………………………………………………………………………… 
                      1.2   …………………………………………………………………………………… 
           2.  คําวา  ขอโทษ 
                     2.1  ……………………………………………………………………………………… 
                 2.2  ……………………………………………………………………………………… 
           3.  คําวา  สวัสดี 
                    3.1  …………………………………………………………………………………… 
                3.2  …………………………………………………………………………………… 
เปรียบเทยีบดู 
            เด็กคนหนึ่งพูดดี พูดสุภาพกบัครู หรือเพื่อนๆ แตอีกคนหนึง่พูด ไมสุภาพ พดูหยาบคาย 

 เด็ก 2 คนนีจ้ะไดรับผลตางกันอยางไร 

    

                     เด็กทีพู่ดดี   พดูสุภาพ                                      เด็กทีพู่ดไมสุภาพ       พูดหยาบคาย 

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

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

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

……………………………………………………           ……………………………………………     
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ใบความรู 
 

เรื่องการพูดจาดี  พูดสุภาพ   
การพูดจาดี  พูดสุภาพ  หมายถงึ การพดูที่มุงใหเกิดประโยชนทัง้แกผูพูดและผูฟง มีการเลือกใชคําที่

เหมาะสมแกบุคคลและกาลเทศะ 
            ประโยชนของการพูดจาดี พูดจาสุภาพ 

      1.  ผูพูดและผูฟงมีความสบายใจ 

            2.  ไมกอศัตรู 

          3.  ไดรับความเชื่อถอืและเปนทีย่กยองชืน่ชมจากคนทั่วไป 
            การฝกปฏิบัติใหพูดจาดี  พดูจาสุภาพ 
            1.  หลีกเลี่ยงการพดูคําชั่ว ไดแก   คําเท็จ  คําสอเสียด  คําหยาบ  และคาํเพอเจอ 

                  คําเท็จ  คือ  คําไมจริง  คําโกหก  คําหลอกลวง  ผูพูดจงใจพูด  เพื่อใหผูฟงเขาใจ

คลาดเคลื่อนจากความเปนจริง เชน ข้ีเกยีจมาโรงเรียน แตอางวาปวดศรีษะ ทาํความผิดหรือทําความ

เสียหายแลวบอกวาตนไมไดทํา ไมรูวาใครทํา 

                 คําสอเสียด  คือ  คําพูดยุยงทีมุ่งใหเกิดความแตกแยกกนั เชน ไดยนิคนหนึง่นนิทาวาราย

คนหนึ่งก็ไปเลาใหคนถูกนินทาฟงเพื่อใหเขาทะเลาะกนั หรือเพื่อใหตนไดหนา 

             คําหยาบ คือ คําที่ไมสุภาพ เชน คําดา  คําสบถสาบาน คําประชด คําผวน เปนตน 

                คําเพอเจอ คือ คําพูดทีเ่หลวไหล คําพูดที่ไรสาระ พูดพลามไปเร่ือยโดยไมมีประโยชนตอ

ผูฟง 

2. ใชคําพูดทีสุ่ภาพเหมาะสมแกบุคคลและกาลเทศะ ภาษาไทยมีคําหลายระดับตองเลือกใช

ใหเหมาะสม เชน เสวยพระกระยาหารค่ํา ฉันภัตตาหารเชา รับประทานอาหารวาง  กินขาวเยน็   

      ในการพูดจาตองไมใชคําโออวด กาวราว ยกตนขมทาน หรือพูดตะแบงเอาแตใจตนเอง 

เพราะผูฟงจะไมชอบใจ นอกจากนี้เลือกพดูกับผูใหญหรือพูดกับผูที่ไมสนิทสนมกนัตองเติมคํารับหรือ

คําลงทายใหฟงสุภาพ เชน สวัสดีคะ  อะไรคะ เชิญสิคะ ขอบคุณคะ 

3.  พูดอยางจริงใจ  การกลาวคําขอบคุณ  คําขอโทษ  คําชมเชย การพดูแสดงความเสียใจ 

แสดงความยนิดี ตองใชคําพูดที่เหมาะสมและแสดงอารมณความรูสึกอยางจริงใจไมเสแสรง 

       4.  รับผิดชอบคําพูดของตนเอง  กอนพูดอะไรออกไปตองไตรตรองใหดี เพราะเราจะตอง

รับผิดชอบคําพูดที่ออกจากปากแลว เชน หากพูดตกลงนัดหมายกับใครไวก็ตองรักษาคําพูด 

โดยไปตามนัด 
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การจัดกิจกรรมพัฒนาคุณธรรม 8 ประการ วิชาจริยศึกษา ชวงช้ันที่ 2 
 

ชื่อเรื่องที่ 6   ความสะอาด 

ชื่อกิจกรรม   สะอาดกายใจ 

เวลา         2  ชัว่โมง 
จุดประสงค 
            1. บอกวิธีรักษาความสะอาดรางกายได 

            2.  รักษาการทําความสะอาดรางกายได 

 3. ปฏิบัติตนใหเปนผูมีจิตใจผองใสไมมัวหมองได 

 4. รักษาความสะอาดบริเวณหองเรียน บานเรือน ที่อยูอาศัยใหสะอาดอยูเสมอ 

            5. บอกประโยชนของการทําใหกายใจสะอาด 
สวนประกอบในการสอน 
                 1. คําชี้แจงเรื่อง ความสะอาด 

2. คูมือครูเร่ือง ความสะอาด 

3. คูมือนกัเรียนเรื่อง สะอาดกายใจ 

4.  ส่ือการเรียนรู 

4.1  ใบงาน เร่ือง สะอาดกายใจ 

  4.2  อุปกรณในการทําความสะอาด 
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คําชี้แจงเรื่องความสะอาด  
 

1. การเตรียมตัวของคร ู
             1.1   กอนสอนครูตองอานคาํชี้แจงในการจัดกิจกรรม คูมือครูและคูมือนักเรยีน และทาํความ

เขาใจใหดี 

            1.2   ครูตองเตรียมสื่อการสอนใหพรอมและปฏิบัติตามคูมือครู โดยยึดหลกัคูมือครูในการ

ดําเนนิการสอน 
2. การจัดกิจกรรม 
          2.1   การสอนกจิกรรมจริยศึกษาเพื่อพัฒนาคุณธรรม  8 ประการ เร่ืองความสะอาด โดยใช

กิจกรรมสะอาดกายใจ และใหนกัเรียนแบงกลุมเพื่อศึกษากิจกรรม 

          2.2   ใหนักเรียนดูภาพวัสดุอุปกรณในการทําความสะอาด 
3. บทบาทของครู 
            3.1 ชีแ้จงจัดกิจกรรมจริยศึกษาเพือ่พัฒนาคุณธรรมน 8 ประการ เร่ือง ความสะอาด  

โดยใชกิจกรรมสะอาดกายใจ 

            3.2  ดําเนนิการสอนจริยศึกษา เพื่อพัฒนาคุณธรรม 8 ประการ เร่ืองความสะอาด 

โดยใชกิจกรรมสะอาดกายใจ ตามลาํดับ ดังนี ้

             3.2.1  ใหนักเรียนแบงเปน  3 กลุม ๆละ  5 หรือ 6  คน สาธิตกจิกรรมตามสถานการณ ดังนี ้  

             3.2.2  แตละกลุมสาธิตการทําความสะอาดรางกาย เชนการแปรงฟนที่ถกูวธิี การลางมือ 7 

ข้ันตอน การทาํความสะอาดผิวหนัง 

           3.3.2. แตละกลุมสาธิตการทําจติใจใหผองใส 

           3.3.3   ใหนกัเรียนบอกขั้นตอนวธิีการดูและรักษาความสะอาดของรางกายจากใบงานที ่1 

           3.2.4.  ครูและนักเรียนชวยกนัสรุปประโยชนของการรักษาความสะอาดทัง้รางกาย จิตใจ 

หองเรียน บริเวณโรงเรียนและบานเรือนทีอ่ยูอาศัย 
4.สิ่งที่ครูตองเตรียม 

         4.1  ใบงานเรื่อง สะอาดกายใจ 

         4.2   รูปภาพการแปรงฟนที่ถกูวธิี  และ รูปภาพการลางมือ  7 ข้ันตอน  
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คูมือครูเรื่องความสะอาด 
 

 สําหรับการสอนจริยศึกษา จดักิจกรรมพัฒนาคุณธรรม  8 ประการ 

เร่ืองความสะอาด ใชเวลาเรยีน 2  คาบ เทากับ  2 ชั่วโมง ครูควรศึกษาเพื่อเตรียมการสอน ดังนี ้
1.สาระสําคัญ 

ผูที่มีความสะอาดคือ ผูที่รักษารางกายที่อยูอาศัยสิ่งแวดลอมถูกตองตามสุขลักษณะ ฝกฝน

จิตใจมิใหขุนมัว จงึมีความแจมใสอยูเสมอ 
2. จุดประสงค 
               1. บอกวิธีรักษาความสะอาดรางกายได 

               2. รักษาการทาํความสะอาดรางกายได 

    3. ปฏิบัติตนใหเปนผูมีจติใจผองใสไมมัวหมองได 

    4. รักษาความสะอาดบริเวณหองเรียน บานเรือน ที่อยูอาศัยใหสะอาดอยูเสมอ 

               5. บอกประโยชนของการทาํใหกายใจสะอาด 
3. สาระการเรียนรู 
             สะอาด  หมายถึงปราศจากความมัวหมองทั้งกายใจและสภาพแวดลอม ความผองใสเปนที่

เจริญตา ทําใหเกิดความสบายใจแกตนเองและผูพบเห็น 
4.กระบวนการจัดกิจกรรม 
 4.1  ข้ันนําสูบทเรียน 

                    4.1.1  รูปภาพการแปรงฟนทีถู่กวธิี  และ รูปภาพการลางมือ  7 ข้ันตอน 

            4.2 ข้ันนาํสูกิจกรรม 

                4.2.1 ใหนักเรียนแบงเปน  3 กลุม ๆละ  5 หรือ 6  คน สาธิตกิจกรรมตามสถานการณดังนี ้

        4.2.2 ใหนักเรียนสาธิตการทาํความสะอาดรางกาย เชนการแปรงฟนที่ถกูวิธ ีการลางมือ 

7 ข้ันตอน การทําความสะอาดผิวหนงั  

                4.2.3.  แตละกลุมสาธิตการทําจิตใจใหผองใส 

                4.2.4   ใหนักเรยีนบอกขัน้ตอนวิธกีารดูและรักษาความสะอาดของรางกายจากใบงานที่ 1 

               4.2.5   ครูและนักเรียนชวยกนัสรุปประโยชนของการรักษาความสะอาดทั้งรางกาย จิตใจ 

หองเรียน บริเวณโรงเรียนและบานเรือนทีอ่ยูอาศัย 
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5.  การวัดและประเมินผล 
   5.1  พิจารณาจาการทาํใบงาน 

   5.2  แบบประเมินคุณลักษณะ 

         5.2.1  ความสะอาดของรางกายและจิตใจ 

         5.2.3 หองเรียน /บริเวณโรงเรียน/บานเรือนสะอาด 

         5.2.4  ความสนใจรวมกิจกรรม 
6.สื่อการเรียนการสอน 

         6.1   ใบงานเรื่อง สะอาดกายใจ 

                        6.2   รูปภาพการแปรงฟนทีถู่กวธิี  และ รูปภาพการลางมือ  7 ข้ันตอน 
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คูมือนักเรียน 
 

            การเรยีนจริยศึกษาโดยใชการจัดกจิกรรมการสอนพัฒนาคุณธรรม 8  ประการ  

เร่ือง ความสะอาด ใชเวลา  2 คาบ เทากับ 2 ชั่วโมง นกัเรียนควรปฏิบัติดังนี ้

            1. ใหนักเรียนแบงเปน  3 กลุม ๆละ  5 หรือ 6  คน สาธิตกิจกรรมตามสถานการณ 

 2. ใหนักเรียนสาธิตการทําความสะอาดรางกาย เชนการแปรงฟนที่ถกูวิธี การลางมือ  

7 ข้ันตอน การทําความสะอาดผิวหนงั  

           3.  แตละกลุมสาธติการทําจิตใจใหผองใส 

           4.   ใหนกัเรียนบอกขั้นตอนวธิีการดูและรักษาความสะอาดของรางกายจากใบงานที ่1 
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ใบงาน 
เรื่อง “สะอาดกายใจ” 

คําชี้แจง ใหนักเรียนบอกขั้นตอนการรกัษาความสะอาดตามหัวขอที่กําหนดให 
 
ชื่อ……………………………………….เลขที…่…………………………………ชั้น………………... 

 
วิธีการรกัษาความสะอาดของ

รางกาย 
วิธีการทาํใหจิตใจผองใสไม

มัวหมอง 
วิธีการรกัษาความสะอาดของ

หองเรียน/บานเรือน 
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การจัดกิจกรรมพัฒนาคุณธรรม 8 ประการ วิชาจริยศึกษา ชวงช้ันที่ 2 
ชื่อเรื่องที่ 7  ความสามัคคี 

ชื่อกิจกรรม  ผ้ึงนอยสามัคคี 

เวลา         2  ชัว่โมง 
จุดประสงค 
               1.เพื่อใหนักเรียนแสดงออกถึงความพรอมเพรยีงปรองดองกนัในการทาํงานหรือประกอบ

ภารกิจอยางใดอยางหนึง่ใหสําเร็จ 

  2. เพื่อใหนกัเรียนรักใครกลมเกลียว ไมเอาเปรียบ ไมยุยงใหเกิดความแตกแยกไมกอการ

ทะเลาะววิาท 

         3. เพื่อใหนกัเรียนรวมมือกันทํางานเพื่อประโยชนของหมูคณะได 
สวนประกอบในการสอน 
                 1.  คําชี้แจงเรื่อง ความสามัคคี 

2. คูมือครูเร่ือง ความสามัคคี 

3. คูมือนกัเรียนเรื่อง ความสามัคคี 

4.  ส่ือการเรียนรู 

4.1   แบบฝกหัดกอนและหลังเรียน เร่ือง ความสามัคคี 

  4.2   ใบงาน เร่ืองบานของเรา  

  4.3   ใบความรูประกอบกจิกรรมเรื่อง ความสามัคค ี

  4.4   แบบประเมินแผนจัดกจิกรรมการสอนเรื่อง ความสามัคคี 
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คําชี้แจงเรื่องความสามัคคี 
 

1. การเตรียมตัวของคร ู
     1.1  กอนสอนครูตองอานคําชี้แจงในการจัดกจิกรรมการสอน คูมือครูและคูมือนักเรียน 

และทําความเขาใจใหดี 

     1.2   ครูตองเตรียมสื่อการสอนใหพรอมและปฏิบัติตามคูมือครู โดยยึดหลกัคูมือครู 

ในการดําเนนิการสอน 
2. การจัดกิจกรรม 
       2.1   การสอนกิจกรรมจริยศึกษาเพื่อพัฒนาคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ เร่ืองความสามัคคีโดย

ใชกิจกรรมผึ้งนอยสามัคคี และใหนกัเรียนแบงกลุมเพื่อศึกษากจิกรรมกลุม 

       2.2   ใหนักเรียนแบงกลุม 3 กลุม ๆละ  10 คน 
3. บทบาทของครู 
                 3.1 ชี้แจงจัดกิจกรรมจริยศึกษาเพื่อพัฒนาคณุธรรม 8 ประการ เร่ือง ความสามัคคี โดยใช

กิจกรรมผึ้งนอยสามัคค ีตามลําดับดังนี ้

    3.1.1  ใหนกัเรียนทําแบบฝกหัดกอนเรียนเรื่อง ความสามัคคี 

                3.1.2   ใหนกัเรยีนยกตัวอยางการปฏิบัติกจิกรรมที่แสดงความสามัคคี เชนการออกกาํลัง

กิจกรรมเขาจงัหวะโดยพรอมเพียงกนั 

    3.1.3  ครูแบงกลุมนักเรียน 3 กลุม ๆ  10 คน ใหแตละกลุมเลือกประธานและเลขานุการ 

             3.1.4  ใหแตลกลุมศึกษาใบงานเรื่อง ความสามัคคี และอภิปรายตอบถาม 

              3.1.5   ใหนกัเรยีนแตละกลุมสงตัวแทนรายงานผลการอภปิรายหนาชัน้           

                3.1.6  ใหนักเรียนรวมกนัคนหาแนวปฏิบัติเพื่อใหเกิดความสามัคคีแกหมูคณะและสังคมให

เกิดความแตกแยกทะเลาะววิาทกนั 

                3.1.7  ทุกกลุมรวมกันแตงนทิานเรื่อง ความสามัคคีคนละประโยค 

                3.1.8  แตละกลุมสงตัวแทนนาํนิทานที่แตงมาอานหนาชัน้ 

                3.1.9  ใหนกัเรียนศึกษาใบความรูประกอบกจิกรรมเรื่อง ความสามัคค ี

                3.1.10  ใหนักเรียนทาํแบบฝกหดัหลังเรียนเรื่องความสามัคคี 
4 . สิ่งที่ครูตองเตรียม 
      4.1  แบบฝกหัดกอน และหลังเรียน เร่ือง ความสามคัคี 

      4.2  ใบงาน เร่ืองความสามัคคี 

     4.3  ใบความรูประกอบกิจกรรม เร่ือง ความสามัคคี 
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คูมือครูเรื่องความสามัคคี 
 

สําหรับการสอนจริยศึกษา จดักิจกรรมพัฒนาคุณธรรม  8 ประการ 

เร่ือง ความสามัคคี ใชเวลาเรียน 2  คาบ เทากบั  2 ชั่วโมง ครูควรศึกษาเพื่อเตรียมการสอน ดังนี ้
1.สาระสําคัญ 

การปฏิบัติตนเพื่อประโยชนของสวนรวมโดยการแสดงออกถึงความพรอมเพรียงกนั รักใคร

กลมเกลียวไมเอาเปรียบกนั ไมยุยงใหเกิดความแตกแยก ไมกอการทะเลาะวิวาท รวมมือกนัทํางานเพื่อ

ประโยชนของหมูคณะ 
2. จุดประสงค 
               1. เพื่อใหนักเรียนแสดงออกถึงความพรอมเพรยีงกนัปรองดองกนัในการทาํงานหรือประกอบ

ภารกิจอยางใดอยางหนึง่ใหสําเร็จ 

               2. เพื่อใหนักเรียนรักใครกลมเกลียว ไมเอาเปรียบกัน ไมยุยงใหเกิดแตกแยก ไมกอการ

ทะเลาะววิาท 

    3. เพื่อใหนกัเรียนรวมมือกันทํางานเพื่อประโยชนของหมูคณะได 
3. สาระการเรียนรู 
             ความสามัคค ี  หมายถงึแนวการจัด  การแสดงถึงความพรอมเพรียงกนั ปรองดองกัน 

เปนคุณธรรมที่บุคคลในกลุมแสดงออกโดยรวมกาํลังเปนอันหนึง่อันเดียวกนัในการทํางานหรือการ

ประกอบภารกจิอยางใดอยางหนึ่งใหสําเร็จตามจุดประสงคของกลุมซึ่งพฤติกรรมสําคัญที่แสดง

ประกอบดวย พฤติกรรมที่แสดงถึงความรกัใครกลมเกลยีว ไมเอาเปรยีบกัน ไมยุยงใหเกิดความ

แตกแยก ไมกอการทะเลาะวิวาท และรวมมือกันทาํงานเพื่อประโยชนของหมูคณะ 
4.กระบวนการจัดกิจกรรม 
 4.1   ข้ันทดสอบกอนจัดกิจกรรม 

                         -  ใหนกัเรียนทาํแบบฝกหดักอนจัดกิจกรรมเร่ืองความสามัคคี 

            4.2   ข้ันนําสูกิจกรรม 

                        - ใหนักเรียนยกตัวอยางการปฏิบัติกิจกรรมที่แสดงความสามัคคีและขาดความสามัคคี 

เชน การออกกาํลังกายบรหิารทุกเชาใหเขากับจังหวะโดยพรอมเพยีงกนั 

           4.3   ข้ันจัดกิกรรม 

                4.3.1  แบงกลุมนักเรียน 3 กลุม ๆ ละ 10  คนใหแตละกลุมเลือกประธานและเลขา 

                4.3.2  ใหแตละกลุมศึกษาใบงานเรื่องความสามัคคีแลอภิปรายตอบคําถาม                          

                   4.3.3  ใหแตละกลุมสงตัวแทนมารายงานผลการอภิปรายหนาชั้นเรียน 
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               4.3.4  ใหนักเรียนรวมกนัคนหาแนวทางปฏบัิติเพื่อใหเกิดความสามัคคีแกหมูคณะและ

สังคมเพื่อไมใหเกิดความแตกแยกทะเลาะวิวาทกนั 

                  4.3.5  ทุกคนรวมกันแตงนทิานเรื่อง ความสามัคคีคนละประโยค 

    4.4  ข้ันสรุปหลังกิจกรรม 

    4.4.1  ใหนกัเรียนรวมกนัคนหาแนวทางปฏิบัติเพื่อใหเกิดความสามคัคีแกหมูคณะ 

                4.4.2  ใหนกัเรียนศึกษาใบความรูประกอบกจิกรรมเรื่อง ความสามัคค ี

    4.5  ข้ันทดสอบหลังเรยีน 

             -   ใหนักเรียนทําแบบฝกหัดหลงัเรียนเรื่องความสามัคค ี
5.  การวัดและประเมินผล 

   5.1   สังเกตจาก การตอบคําถามเรื่อง ความสามัคค ี

   5.2   ตรวจผลจากใบงานเรื่อง ความสามัคคี 

   5.3   สังเกตจากทํางานเปนกลุมและรายบุคคล 

   5.4   สังเกตจากการอภิปรายสรุปขอคิดเห็น และรายงานหนาชัน้ 
6. สื่อการเรยีนการสอน 
               6.1 แบบทดสอบกอนและหลงัเรยีน เร่ือง ความสามัคค ี

               6.2   ใบงานเรื่อง ความสามัคคี 

               6.3   ใบงานเรื่องบานของเรา 

               6.4  ใบความรูประกอบกิจกรรมเร่ือง ความสามัคคี 
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คูมือนักเรียนเรื่องความสามัคคี 
 

            การเรยีนจริยศึกษาโดยใชการจัดกจิกรรมการสอนพัฒนาคุณธรรม 8  ประการ  

เร่ือง ความสามัคคี ใชเวลา  2 คาบ เทากับ 2 ชั่วโมง นกัเรียนควรปฏิบัติดังนี ้

1. ใหนักเรียนทําแบบฝกหัดกอนเรียนเรื่อง ความสามัคค ี

2. ใหนักเรียนยกตัวอยางการปฏิบัติกิจกรรมที่แสดงความสามัคคี 
3. ใหนักเรียนแบงกลุม  3 กลุม ๆ ละ 10 คน เลือกประธานและเลขา 

4. ใหแตละกลุมศึกษาใบงานเรื่อง ความสามัคคีและอภิปรายตอบคําถาม 

5. ใหนักเรียนแตละกลุมสงตวัแทนมารายงานผลอภิปรายหนาชั้นเรียน 

6. ใหนักเรียนรวมกันคนหาแนวทางปฏิบัติเพื่อใหเกิดความสามัคคีแกหมูคณะและสังคม 

7. ใหนักเรียนศึกษาใบความรูประกอบกิจกรรมเรื่อง ความสามัคคี 
8. ใหนักเรียนทําแบบฝกหัดหลงัเรียนเรื่อง ความสามัคค ี
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ใบงาน 
เรื่องความสามัคคี 

คําชี้แจง  ใหนักเรียนอานขอความและคาํตอบ 

               ในปานัน้  เปนที่รูจักกันวาราชสหีต้ังตนเปนใหญ  สัตวทุกตัวตางรูจักกนัดี และเกรงกลวั

อํานาจของราชสีหไปทัว่ 

               วนัหนึง่  ขณะที่ราชสีหกําลงัออกลาสัตวเพื่อมาเปนอาหาร  เห็นฝงูผึ้งบนิมา จงึพูดเยาะเยย

และแสดงอํานาจขมขู 

              “โธเอย  ผ้ึงนอยผูนาสงสาร  ตัวเล็กนิดเดียวแคนี้แลวจะบนิไปหาอะไรกินได ตอไปตอสูกับใคร

ก็คงสูเขาไมได ดูตัวขาสิเปนผูยิ่งใหญในปาใครเห็นขากต็องหลบ  ซอน  ดวยกลัวอาํนาจของขาทัง้นัน้  

ฮา ฮา ฮา” 

              ผ้ึงไดแตนอยใจและเสียใจ พากนับินไปอยางรวดเร็ว ราชสหีจึงตะโกนตามหลังไปวา  “ขาแคขู

นิดเดียวก็กลัวแลว พวกขี้ขลาด  ตาขาว”  ตอมาราชสีหออกหาอาหาร ไดพบฝูงผึง้อกีครั้ง จงึพูดจา

เยาะเยยเหมือนคราวที่แลว คราวนี้ฝูงผึ้งรูสึกไมพอใจจึงโตตอบกลับไปบาง 

             “เจานะตัวใหญ แตไมมีพิษสงอะไรใหพวกเรากลัว อยาอวดเบงไปเลย”   

              ราชสีหรูสึกโมโหมาก จงึทาทายฝูงผึ้งใหมาตอสูกัน แนจริงมาสูกันดกีวา เจาจะไดรูขามฤีทธิ์

เดชขนาดไหน หรือวาพวกเจากลัวจงึไมกลาสูกับขา 

             ฝูงผึง้ไดยินจึงปรึกษากันและรวมพลังเพื่อตอสูกับราชสีห  

             “ทานแนใจแลวหรือ  ราชสหีผูยิง่ใหญ  ที่จะสูกับพวกเรา   ผ้ึงตัวเล็ก ๆ ถาทานคิดอยางนัน้  

เราก็พรอมจะสู ”  ฝูงผึ้งพูด 

            “เขามาเลย  ชักชาอยูทําไม”  แลวฝูงผึ้งกก็รูกนัเขาไปตอยลูกตา  ใบหู  จมกู  และทั่วทัง้ตัว

ราชสีหทําใหราชสีหเจบ็ปวดไปหมดทัง้ตัว  ราชสีหก็ทนพษิบาดแผลไมไหวตายไปในทีสุ่ด 

 

       (พ. ศรีสมิต . นิทานเพื่อนเดก็ 2545:31) 

 

 

 



 161 

 

 

 

 
ตอบคําถามตอไปนี้ 
 

1. ผ้ึงนอยพูดโตตอบราชสหีอยางไร 
....................................................................................................................................................

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

....................................................................................................................................................  
2.  ผ้ึงนอยมีวธิกีารอยางไรที่จะโตตอบราชสีห 

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

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

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

 
3. ทําไมราชสหีจึงทาทายฝูงผ้ึงใหขึ้นมาตอสู 

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

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

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

 
4. ผ้ึงนอยคิดวิธโีตตอบราชสหีอยางไร 

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

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

....................................................................................................................................................  
5. นักเรียนคิดวาการกระทาํของผึ้งนอยสามารถเอาชนะราชสีหไดเพราะเหตุใด 

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

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

.................................................................................................................................................... 
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ใบความรูความสามัคคี 
ความสามัคคี 

 
      ความสามคัคี   คือการรวมกาํลังเปนอนัหนึ่งอนัเดียวกัน เพื่อทํางานอยางไรอยางหนึ่งใหสําเร็จตาม

ความตองการของกลุมหรือสังคม และกาํลังที่รวมกนันัน้เปนกําลงักาย กาํลังความคิด กําลังความรู 

และกําลังความสามารถทาํงานดวยความกลมเกลียว ไมมีการทะเลาะ คิดทําลาย หรือแกงแยงชงิดีกัน 

 
     พฤติกรรมแสดงถึงความสามัคคี ดังนี้ 

1. รูจักทาํงานเพือ่ประโยชนของหมูคณะ 

2. มีความรักใครปรองดอง ไมกอการทะเลาะวิวาท 

3. มีความเหน็อกเห็นใจใหความชวยเหลือเทาที่จะทาํได 
4. รูจักแบงงาน แบงหนาที่ใหแกสมาชิกไดทํางานตามความสามารถ 

 

 

พระมหาคารม  เกิดม.ี การเปรียบเทียบผลของการเรียนรูแบบสตอรีไลนและกรณีตัวอยางทีม่ี

ตอเหตุผลเชิงจริยธรรมดานความสามัคคี. 2546:53 
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แบบทดสอบเรื่อง  ความสามัคคี 
 

คําชี้แจง  ใหนักเรียนทาํเครื่องหมาย   X   ทบัตัวอักษรที่ตรงกับความคิดเห็นของนักเรียน 
ชื่อ – สกลุ_______________________________ชั้น_______________เลขที_่____________ 
 

1. สัตวชนิดใดที่เปนตวัอยางของความสามคัคี    

    ก. ผ้ึง                      

    ข. หน ู

    ค. แมว 

    ง. นกพิราบ 

2. ผ้ึงตวัเล็ก ๆ แตสามารถสรางรังไดใหญโต 

เพราะมีคุณธรรม 

    ก.  อิทธิบาท  4 

    ข.  ความรบัผิดชอบ 

     ค. ความสามัคคี 

     ง.  ความเอาใจใสในการทํางาน 

3.  ชาติไทยจะเปนเอกราชไดเพราะขอใด  

    ก    ความเมตตา 

    ข.   ความสามัคคี 

    ค.   ความเห็นแกตัว 

    ง.   ความโอบออมอารี 

4. ถาเรารวมแรง  รวมใจกนัเอาชนะอุปสรรคได

ตองอาศัยสิ่งใด 

    ก.  การศึกษา 

    ข.  ความขยัน 

    ค.  ความอดทน 

5. ขอใดเปนประโยชนของความสามัคค ี

   ก.  ทํางานรวดเร็ว 

   ข.  ทํางานใหสําเร็จลงได 

   ค.  ทาํใหเหน็อกเห็นใจ 

   ง.  ทําใหเกดิการโตแยง 

6. การกระทาํใดแสดงถึงความสามัคค ี

   ก. นาํสิ่งของไปบริจาค 

    ข. นําเงนิไปมอบมูลนิธเิด็ก 

    ค. นาํสิ่งของไปใหคนยากจน 

    ง. ชวยกนัสรางสะพานเขาหมูบาน 

7. ขอความใดตรงกับความสามัคคี 

   ก. เข็นครกขึน้ภูเขา 

    ข. น้ําขึน้ใหรีบตัก 

    ค. รวมแรงรวมใจ 

    ง. ฝนทัง่ใหเปนเข็ม 

8. การเลนกฬีาอะไรที่ตองอาศัยความสามัคคี 

    ก.  ปงปอง 

     ข.  ฟุตบอล 

    ค.  ยิมนาสติก 

     ง.  แบดมนิตัน 

 



 164 

    ง.  ความสามัคคี 

 

 

 

9. การกระทาํขอใดแสดงความสามัคค ี

     ก. ทองสูตรคูณ 

     ข. ชวยพอแมทํางาน 

    ค.  เก็บเศษกระดาษ 

     ง.  ชวยเพือ่นทาํความสะอาดหอง 

 

 

 

 

 

10.ความสามคัคีจะกอใหเกดิผลอยางไร 

ก. ความอดทน 

ข. ความเสยีสละ 
ค. ความเห็นอกเห็นใจ 
ง. ความรักใครกลมเกลียว 

 
 
 
 

เฉลย    แบบทดสอบ 
   เรื่อง     ความสามัคคี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ก 

2. ค 

3. ข 
4. ง 
5. ข 

 

6.  ง 

7.  ง 

8.  ข 

9.  ง 

10.  ง 
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การจัดกิจกรรมพัฒนาคุณธรรม 8 ประการ วิชาจริยศึกษา  ชวงช้ันที่ 2 
  
ชื่อเรื่องที่  8   ความมนี้ําใจ 

ชื่อกิจกรรม    เพื่อนชวยเพือ่น 

เวลา           2  ชัว่โมง 
จุดประสงค 
                1. เพื่อใหนกัเรยีนแสดงออกดวยใจจริงถงึความเอื้อเฟอไมเห็นแกตัวโดยนึกถึงประโยชน 

สวนรวมได 

                    2. เพื่อใหนกัเรยีนไดใหความชวยเหลือผูอ่ืนดวยความเต็มใจ โดยชวยเหลือในส่ิงที่ถูกตอง 

                    3. เพื่อใหนกัเรยีนไดชวยเหลอืผูอ่ืนตามความสามารถทีม่ีอยูดวยความเหน็อกเห็นใจผูอ่ืน 
สวนประกอบในการสอน 
                 1. คําชี้แจงเรื่องความมนี้ําใจ 

2. คูมือครูเร่ืองความมีน้าํใจ 

3. คูมือนกัเรียนเรื่องความมนี้ําใจ 

4.  ส่ือการเรียนรู 

                       4.1  แบบทดสอบกอนและหลังเรียนเรื่อง ความมีน้าํใจ 

                       4.2   ใบงานเรื่อง “ วาดภาพจากธรรมชาติ“ 

                       4.3   ใบความรูประกอบกจิกรรมเรื่อง ความมนี้าํใจ 

                      4.4   ภาพธรรมชาติ กลุมละ 1 แผน 

                   4.5   สีไม หรือสีชอลกกลุมละ 3 แทง 
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คําช้ีแจงเรื่องความมีน้ําใจ 
 

     1. การเตรียมตัวของครู 
    1.1   กอนสอนครูตองอานคําชี้แจงในการจัดกิจกรรมการสอน คูมือครูและคูมือนักเรียน และทํา

ความเขาใจใหดี 

     1.2   ครูตองเตรียมสื่อการสอนใหพรอมและปฏิบัติตามคูมือครู โดยยึดหลกัคูมือครู ในการ

ดําเนนิการสอน 
2. การสอนกจิกรรม 
   2.1   แผนการจัดกิจกรรมการสอนจริยศกึษาเพื่อพฒันาคุณธรรม  8 ประการ เร่ืองความมนี้ําใจใช

กิจกรรมเพื่อชวยเพื่อน และใหนกัเรียนแบงกลุม 3 กลุม ๆละ 10 คน 

   2.2  ใหนกัเรียนแตละกลุมชวยกันระบายสีที่ครูแจกใหในใบงาน 
3.  บทบาทของครู 
    3.1 ชี้แจงแผนการจัดกจิกรรมการสอนจริยศึกษาเพื่อพัฒนาคุณธรรม 8 ประการ เร่ือง ความมนี้าํใจ 

โดยใชกิจกรรมเพื่อนชวยเพือ่นตามลาํดับตอไปนี้ 

        3.1.1   ครูใหนักเรียนทําแบบฝกหัดกอนเรียนเรื่องความมนี้ําใจ 

        3.2.1   ครูสนทนาถงึความหมายของความมีน้าํใจตอเพื่อนๆ ทีน่ักเรียนปฏิบัติอยูตามปกตทิุกวนั

วาปฏบัิติอยางไรบาง 

       3.2.3    ครูแจกใบงานใหกลุมละ  1 แผน ทกุกลุมมีภาพสถานทีท่องเที่ยวเชน น้ําตก หรือภูเขาที่ไม

ระบายส ี

        3.2.4.   ครูแจกดินสอสีใหนักเรียนกลุมละ 3  แทงโดยใหแตละกลุมไดดินสอสีคละกันไม

เหมือนกนั ครูกําหนดเวลาประมาณ 20  นาท ี

        3.2.5   ครูอธิบายวาครูตองการใหภาพที่นกัเรียนทกุกลุมระบายสี ออกมาเหมอืนธรรมชาตทิีสุ่ด

ในขณะทีน่กัเรยีนมีดินสอสีเพียง 3 สี นกัเรียนจะแกปญหาอยางไร 

       3.2.6   นักเรียนปฏิบัติงานโดยวาดภาพตามขั้นตอน ครูสังเกตวธิีการแกปญหาการวาดภาพของ

นักเรียน 

       3.2.7   ครูใหสัญญาณหมดเวลาระบายสี แลวเก็บผลงานนกัเรียน 
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       3.2.8.  ครูใหนักแสดงความคิดเห็นถานักเรียนไมแบงดินสอสีใหเพือ่นใชเพื่อนๆจะสามารถระบาย

สีไดครบตามที่ตองการหรือไม 

 

       3.2.9  ใหนักเรียนเปรียบเทียบกลุมทีแ่บงดินสอสีใหเพื่อน และกลุมที่ไมแบงดนิสอสีใหเพื่อน

ผลงานจะออกมาเปนอยางไร 

       3.2.10   ครูใหนักเรียนศึกษาใบความรูเร่ืองมีน้าํใจ 

          3.2.11  นักเรียนชวยกันสรุป ผลที่ไดรับการปฏิบัติกิจกรรม เพือ่เปนแนวทางในการปฏิบัติงาน

การเรยีนและชีวิตประจําวัน 

          3.2.12  ใหนักเรียนทาํแบบทดสอบหลังเรียนเรื่องมนี้ําใจ 
  4. สิ่งที่ครูตองเตรียม      
       4.1   แบบฝกหัดกอนเรยีนและหลังเรยีน เร่ืองความมีน้ําใจ 

       4.2   ใบงานเรื่อง วาดภาพจากธรรมชาติ 

       4.3   ใบความรูประกอบกิจกรรม เร่ืองความมีน้าํใจ 

       4.4   ภาพธรรมชาติ กลุมละ 1  แผน 

       4.5   สีไม หรือสีชอลกกลุมละ 3 แทง 
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คูมือครูเรื่องความมีน้ําใจ 
 

สําหรับการสอนจริยศึกษาจดักิจกรรมพัฒนาคุณธรรม  8 ประการ 

เร่ืองความมีน้าํใจ ใชเวลาเรยีน 2  คาบ เทากับ  2 ชั่วโมง ครูควรศึกษาเพื่อเตรียมการสอน ดังนี ้
1. สาระสาํคัญ 
        ความมนี้ําใจคือ ผูใหและผูอาสาชวยเหลือสังคม รูจักแบงปนเสยีสละความสขุสวนตน เพื่อทํา

ประโยชนแกผูอ่ืน เขาใจ เห็นใจ ผูที่มีความเดือดรอน อาสาชวยเหลือสังคมดวยแรงกาย สติปญญา 

ลงมือปฏิบัติการเพื่อบรรเทาปญหาหรือรวมสรางสรรคส่ิงที่ดีงามใหเกดิขึ้นในชุมชน 
2. จุดประสงค 
                1. เพื่อใหนกัเรยีนแสดงออกดวยใจจริงถงึความเอื้อเฟอไมเห็นแกตัวโดยนึกถึงประโยชน 

สวนรวมได 

                    2. เพื่อใหนกัเรยีนไดใหความชวยเหลือผูอ่ืนดวยความเต็มใจ โดยชวยเหลือในส่ิงที่ถูกตอง 

                    3. เพื่อใหนกัเรยีนไดชวยเหลอืผูอ่ืนตามความสามารถทีม่ีอยูดวยความเหน็อกเห็นใจผูอ่ืน 
3. สาระการเรียนรู 
             ความมีน้าํใจ  หมายถึง ความจริงใจที่ไมเหน็แกเพียงตวัเองหรอืเร่ืองของตัวเองแตเห็นอกเห็น

ใจเห็นคุณคาในเพื่อนมนุษย มีความเอื้ออาทรเอาใจใสในความสนใจในความตองการความจาํเปน 

ความทุกขสุขของผูอ่ืน และพรอมที่จะใหความชวยเหลอืเกื้อกูลกนัและกัน 
4. ขั้นตอนการสอนกิจกรรม 
        4.1  ข้ันทดสอบกอนกจิกรรม 

               4.1.1  ใหนักเรียนทําแบบทดสอบกอนกิจกรรมเร่ือง ความมนี้ําใจ 

        4.2  ข้ันนําเขาสูกิจกรรม 

               4.2.1  สนทนายกกรณีตัวอยางจากขาว หรือเหตุการณตาง ๆ เกี่ยวกับการแสดงความมี

น้ําใจในสังคม หรือทีน่ักเรยีนพบเจอ 

      4.3  ข้ันกจิกรรม 

             4.3.1  ใหนักเรยีนเลาความมีน้าํใจของนักเรยีนที่แสดงตอบุคคลทั่วไป 

             4.3.2  แจกใบงานการแสดงบทบาทสมมุติใหผูแสดง เร่ือง เราแบงกัน 

             4.3.3  เลือกผูแสดงโดยวิธอีาสาสมัคร 
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             4.3.4  แจกเอกสารบทบาทสมมุติ ใหผูแสดงแตละคนอาน 

             4.3.5  จัดสถานที่ใหเหมาะสมกบัเนื้อเร่ือง 

             4.3.6  นกัเรียนที่ไมแสดง เปนผูสังเกตการณ โดยใหสังเกตและวิจารณในเร่ืองที่แสดง 

             4.3.7  ใหนักเรยีนแสดงบทบาทสมมุติตามบทบาทของแตละคน 

             4.3.8  ครูโยงเหตุการณในบทบาทสมมุติ เปรียบเทียบเหตุการณตาง ๆ ภายในหองเรียนที่

แสดงถึงความมีน้ําใจ ความไมมีน้ําใจใหนกัเรียนรวมอภิปราย เชน 

- แบงอาหารใหเพื่อน 

- แบงปนอุปกรณใหเพื่อน 

- ชวยเพื่อทาํความสะอาดหองเรียน 

- อธิบายการบานใหเพื่อนฟง 
- ชวยครูยกหรือจัดของ 

4.4  ข้ันสรุปกจิกรรม 

        4.4.1  นกัเรียนชวยกันสรุปการแสดงความมนีําใจสงผลตอตนเองและผูอ่ืนตลอดจนสังคมใหเกิด

ความสงบสุข 

       4.4.2  ใหนักเรียนศึกษาใบความรูประกอบกิจกรรมเรื่อง ความมนี้าํใจ 

4.5  ข้ันทดสอบหลังกิจกรรม 

        4.5.1  ใหนกัเรียนทาํแบบฝกหัดหลังเลิกกิจกรรมเรือ่ง ความมนี้ําใจ  

        4.5.2  ใหนกัเรียนทาํแบบประเมินชดุการสอนเรื่อง ความมนี้ําใจ 
5.  การวัดและประเมินผล 
    5.1  จากการตอบคําถามเรื่อง ความมนี้ําใจ 

     5.2  ตรวจผลจากใบงานเรื่อง ความมนีาํใจ 

     5.3  สังเกตจากการทํางานเปนกลุม 

     5.4  สังเกตจากการอภิปรายสรุปขอคิดเห็น 
6.  สื่อการเรยีนการสอน 
      6.1  แบบทดสอบกอนและหลังเรียนเรือ่ง ความมนี้ําใจ 

     6.2   ใบงานเรื่อง “ เราแบงกนั “ 

      6.3   ใบความรูประกอบกิจกรรมเรื่อง ความมนี้ําใจ 
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คูมือนักเรียนเรื่องความมีน้ําใจ 
 

          การเรียนกิจกรรมจริยศึกษา การใชการจัดกิจกรรมการสอนพัฒนาคุณธรรม 8  ประการ  

เร่ืองความมีน้าํใจ  เวลา 2 คาบ เทากับ  2 ชั่วโมง นักเรียนควรปฏิบัติ ดังนี ้

        1.  ใหนักเรียนทาํแบบทดสอบกอนเรียนเรื่อง ความมีน้าํใจ 

          2.  ใหนักเรียนแบงกลุม 3 กลุมๆละ 10 คน 

        3. ใหนกัเรียนนําใบงานที่ไดรับกลุมละ 1 แผน วาดภาพรูปธรรมชาติและระบายส ี

          4. ใหทกุกลุมระบายสีออกมาเหมือนธรรมชาติมากที่สุด 

        5. นักเรียนปฏิบัติงานโดยวาดภาพตามขั้นตอน 

        6. ใหนกัเรียนแสดงความคิดเห็นถานักเรียนไมแบงดินสอสี ใหเพื่อนใชเพื่อนๆจะสามารถ 

ระบายสีไดครบตามที่ตองการหรือไม 

         7. ใหนักเรียนศึกษาใบความรูเร่ืองความมนี้ําใจ 

          8.  นักเรียนชวยกนัสรุปผลที่ไดรับจาการปฏิบัติ เพื่อเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน การเรียน

และชีวิตประจาํวนั 

         9. ใหนกัเรียนทําแบบทดสอบหลงัเรียนเรื่องความมีน้ําใจ 

       10. ใหนกัเรียนทําแบบประเมินแผนการจัดกิจกรรมการสอนเรื่องความมนี้ําใจ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 171 

 

 

 

 

 

ใบงาน 
เรื่อง  ความมีน้ําใจ                                                            

__________________________________________________________________________ 
 
คําชี้แจง   ใหนักเรียนทกุกลุมวาดภาพระบายสีใหเหมือนธรรมชาติมากที่สุด โดยมีดินสอสีกลุมละ   

3  แทง ในเวลา  20  นาท ี
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ใบความรู 
เรื่อง  ความมีน้ําใจ 

__________________________________________________________________________ 
 

ใบความรูประกอบกิจกรรมเรื่อง ความมีน้ําใจ 
 

        ความมีน้ําใจ   หมายถึง  การแสดงออกดวยใจจริงถึงความเอือ้เฟอ  ไมเหน็แกตัวโดยคํานงึถึง

ประโยชนสวนรวมมากกวาสวนตัว  ใหความชวยเหลือผูอ่ืนดวยความเตม็ใจ โดยชวยในสิ่งที่ถูกตอง

และกระทาํตาม ความสามารถที่ตนมีอยู  รูจักเอาใจเขามาใสใจเรา และรูจักเหน็อกเห็นใจผูอ่ืน 

        การฝกตนเองใหเปนคนมีน้าํใจ กระทําได ดังนี้  

1. นึกถงึหวัอกคนอื่น และแสดงตอผูอ่ืนเหมือนที่เราตองการใหผูอ่ืนแสดงตอเรา จงทําดตีอผูอ่ืน 

โดยไมหวงัผลตอบแทน ไมวาความดีนัน้จะเล็กนอยหรือใหญก็ตาม 

2. คิดถึงการใหมากกวาการไดรับ 

3. เมื่อไปเที่ยวในที่ไกล หรือใกลก็ตาม ควรมขีองฝากถงึคนที่รูจักและญาติมิตรของเรา อันเปน 

การแสดงความมีน้าํใจตอกนัโดยไมจาํเปนวาจะตองใชเงินมากมาย 

4. เสียสละกาํลังทรัพย สติปญญา กาํลังกาย และเวลาใหแกผูเดือดรอนทีต่องการพึง่พาอาศัยเรา  

โดยเปนการกระทําที่ไมหวังผลตอบแทน 

5. มีนิสัยเอื้อเฟอเจือจานตอเพือ่นบาน เชน ไปรวมงานพิธตีาง ๆ ไปงานแตงงาน ไปงานศพ หรือ

งานตาง ๆ 

6. ใหความรักแกคนอื่น ๆ และชวยเหลือเขาเมื่อเขาขอรอง หรือเหน็วาเขา กําลงัตองการความ

ชวยเหลือ 
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แบบทดสอบเรื่อง  ความมีน้ําใจ 
คําชี้แจง  ใหนักเรียนทาํเครื่องหมาย   X   ทบัตัวอักษรที่ตรงกับความคิดเห็นของนักเรียน 
ชื่อ – สกลุ_______________________________ชั้น_______________เลขที_่____________ 

1. คุณธรรมขอใดที่แสดงออกถึงความเอื้อเฟอ 

ตอเพื่อน    

    ก. ความมนี้ําใจ                       

    ข. ความมีระเบียบ 

    ค. ความรับผิดชอบ 

    ง. ความขยนัหมัน่เพียร 

2. สุภาชวยเพือ่นยกของ เขาเปนคนอยางไร 

    ก.  รูจกัเพื่อน 

    ข.  มนี้ําใจ 

     ค. มีความขยัน 

     ง.  ประจบเอาใจ 

3. สุดาตั้งใจเรยีนเต็มความสามารถแตเรียนสู

สุชาดาไมได สุดานาจะรูสึกอยางไร   

    ก    ไมอยากคบกับสุชาดาอีกตอไป 

    ข.   เสยีใจจึงพยายามหาทางแกลงสุชาดา 

    ค.   รูสึกพอใจเพราะไดพยายามเต็มที่แลว 

    ง.   เอาชนะสุชาดาใหไดไมวาเปนวธิีใด 

4. คนที่ไมมีน้าํใจเปนคนอยางไร 

    ก.  ชอบชวยผูอ่ืน 

    ข.  เอาใจเขามาใสใจเรา 

    ค.  เห็นอกเห็นใจผูอ่ืน 

    ง.  ทนเห็นผูอ่ืนดีกวาตนเองไมได 

 

5. เมื่อเพื่อนไดรับรางวัลผลงานดีเดน นักเรียนควร

ปฏิบัติอยางไร 

   ก.  ทําเฉย ๆ ไมยินด ี

   ข.  แสดงความยนิดีกับเพือ่น 

   ค.  คิดเอาชนะเพื่อนตลอดเวลา 

   ง.  ไมทําอะไรเพราะรูสึกเสียใจที่เพื่อนเดน 

         กวาตน 

6. อนุชาชวยเหลือเพื่อนโดยสอนเพื่อนอาน

หนงัสือ 

การกระทํานี้แสดงถึง 

     ก. ความเผือ่แผ 

     ข. ความมนี้ําใจ 

     ค. ความรวมมือ 

     ง. ความตั้งใจ 

7. ถานกัเรียนพบคนที่ตาบอดกําลังขามถนน 

นักเรียนควรทาํอยางไร 

     ก.  เรียกใหเขาหยุด 

     ข.  ชวยจงูเขาขามถนน 

     ค.  บอกใหขามทางมาลาย 

     ง.  บอกใหขามตรงสะพาน 

8. เพื่อนลืมเกบ็ถาดอาหารไวที่โตะอาหารของ

โรงเรียนนักเรียนควรทําอยางไร 

    ก.  ทาํเปนมองไมเหน็ 
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      ข.  เรียกเพือ่นมาเก็บ 

    ค.  นาํถาดอาหารนั้นไปเก็บ 

      ง.  ไมทําอะไรเพราะไมใชธุระอะไรของเรา 

 

9. เมื่อเพื่อนนกัเรียนไดรับรางวัลเรียนดีนกัเรียน

เขาไปแสดงความยินดีกับเพื่อนเพราะเหตุใด 

    ก.  เพราะ  เปนเพื่อนกบัเรา 

    ข.  เพราะ  เปนหนาที่ของเพื่อน 

    ค.  เพราะ  เปนเรื่องที่นาภูมิใจ  

    ง.  เพราะ  เพื่อนทําชื่อเสยีงใหกับโรงเรยีน 

 

10.  เพื่อนทําเงินหายจึงมาขอยืมเงนิของนกัเรียน 

นักเรียนควรใหยืมเพราะเหตุใด 

      ก.  ยามมเีราแบงปนชวยเหลือกนั 

      ข.  เขาเปนเพื่อนเราตองชวยเหลือ 

      ค.  เผื่อเพือ่นจะใหยืมเมือ่เราจําเปนบาง 

      ง.  โรงเรียนจะไดรับการยกยองถามีนกัเรียน 

            ทําเชนเรา 

 

 

 

เฉลย    แบบทดสอบ 
   เรื่อง     ความมีน้ําใจ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

1. ก 

2. ข 
3. ค 

4. ง 
5. ข 

 

6.  ข 

7.  ข 

8.  ค 

9.  ค 

10.  ข 
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          แบบประเมินการนําเสนอผลงานรายบุคคล 

 
สําหรบัครู     สังเกตพฤตกิรรม/ผลการทํางานตามกิจกรรม/ใบงานประกอบพิจารณา 
 

ระดับคุณภาพ รายการประเมิน ความสามารถของผูเรียน 
1 2 3 

1. ทํางานที่ไดรับมอบหมาย    

2. ทํางานเสร็จตามเวลากาํหนด    

1.มีความรบัผิดชอบ 

3. สงงานตรงเวลา    

1. ทํางานดวยตนเอง    

2. พยายามทาํงานใหสําเร็จ    

2. มีความขยนัและ
ซ่ือสัตย 

3. คนควาหาความรูเกีย่วกบังานทีท่ํา    

1. มีความสนใจและเต็มใจทํางาน    

2. ทํางานอยางมีความสุข    

3. รักความสะอาดและทํางานอยางมีระเบยีบ    

3. มีเจตคติทีดี่ตอการ
ทํางาน 

สรุปผลการประเมิน    
  
ระดับคุณภาพ 
                      3   =   ดีมาก 
                           2    =     ดี 
                          1   =   ควรปรับปรุง 
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แบบสังเกตพฤติกรรมการเขารวมกิจกรรมกลุม 
   กลุมที.่.......................ชั้น................... 

 

พฤติกรรม 

ความรวมมือ 
การแสดงความ

คิดเห็น 

การรับฟง 

ความคิดเห็น 

ความตั้งใจใน

การทํางาน 

การมีสวนรวม

ในการอภิปราย 

รวม ลําดับ

ที่ 

ชื่อ – สกุล 

สมาชิกกลุม 

4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 20 

1                       

2                       

3                       

4                       

5                       

6                       

7                       

8                       

9                       

10                       

 
 

เกณฑการใหคะแนน   
 

ดีมาก        =   4  ประสิทธิภาพอยูในเกณฑ  90 – 100%  หรือปฏิบัติบอยครั้ง 

 ดี               =   3  ประสิทธิภาพอยูในเกณฑ  70 – 89%  หรือปฏิบัติบางครั้ง 

 ปานกลาง  =   2  ประสิทธิภาพอยูในเกณฑ  50 –  69%  หรือปฏิบัติคร้ังเดียว 

 ปรับปรุง     =  1  ประสิทธิภาพอยูในเกณฑ  50%  หรือไมปฏิบัติเลย 

 

      ลงชื่อ..................................................ผูสังเกต 

          (.......................................................) 



 177 

             ................/................./.................. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารอางอิง 
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เอกสารอางอิง 
 

กรมวิชาการ.กระทรวงศึกษาธิการ. (2526). แผนการสอนกลุมสรางเสริมลักษณะนิสัย 
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ภาคผนวก ข 
รายชื่อผูเชี่ยวชาญตรวจสอบความเหมาะสมของโครงรางของคูมือ 
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รายชื่อผูเชี่ยวชาญตรวจสอบความเหมาะสมของโครงรางของคูมือ 
 

   1.  อาจารย ดร.นิตย  โรจนรัตนวาณิชย   ผูอํานวยการสํานักงานบรหิารยุทธศาสตร 

และบูรณาการการศึกษากรุงเทพมหานคร 

   2.  อาจารยดร.สมชาย เทพแสง อาจารยประจําภาควิชาการบริหารการศึกษา 

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

   3.  รองศาสตราจารยดร.ธํารงรัตน  อมรรักษา รองศาสตราจารยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

พระจองเกลาธนบุรี 

   4. นางสาวทิพยา แสงไชย  รองผูอํานวยการสํานักงานบริหารวางแผนนโยบาย วิทยาลยั

แสงธรรม จังหวัดนครปฐม 

   5.  นางสาวรวงกาญจนา  ชินะผา ผูรับใบอนุญาตโรงเรียนวาสุเทวี กรุงเทพมหานคร 
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ภาคผนวก ค 
รายชื่อผูเชี่ยวชาญตรวจสอบความเหมาะสมของเนื้อหาสาระของคูมือ 
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รายชื่อผูเชี่ยวชาญตรวจสอบความเหมาะสมของเนื้อหาสาระของคูมือ 
 
ผูเชี่ยวชาญ 
                1.  อาจารย ดร.นติย  โรจนรัตนวาณิชย   ผูอํานวยการสาํนกังานบริหารยุทธศาสตร และ

บูรณาการการศึกษากรงุเทพมหานคร 

   2.  อาจารยดร.สมชาย เทพแสง อาจารยประจําภาควิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัย

ศรีนครินทรวิโรฒ 

  3.  รองศาสตราจารยดร.ธํารงรัตน  อมรรักษา รองศาสตราจารยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ

จอมเกลาธนบุรี 

  4.  นางสาวทิพยา  แสงไชย  รองผูอํานวยการสํานักงานบริหารวางแผนนโยบาย วิทยาลัย

แสงธรรม จังหวัดนครปฐม 

  5.  นางสาวรวงกาญจนา  ชินะผา   ผูรับใบอนุญาตโรงเรียนวาสุเทวี กรุงเทพมหานคร 

 
ผูบริหารโรงเรียน 
 1.  นางสาวลดาพร  พิชิตพสุธาดล     ตําแหนงผูจัดการโรงเรียนวาสเุทว ี กรุงเทพมหานคร 

 2.  นางสาวสนุงลกัษณ   มโนมัธย      ตําแหนงผูอํานวยการโรงเรียนวาสุเทว ีกรุงเทพมหานคร 

3.  นางาสาวมลิวัลย   จํารัสธรางกูล   ตําแหนงผูชวยผูอํานวยการดานธุรการ   

โรงเรียนวาสเุทว ีกรุงเทพมหานคร 

            4. นางทพิยวรรณ    อมรรักษา         ตําแหนงผูชวยผูอํานวยการดานวิชาการ โรงเรียนวาสเุทว ี  

กรุงเทพมหานคร 

            5. นางสาวกนกวด ี  ชาติไทย          ตําแหนงผูชวยผูอํานวยการดานวิชาการ โรงเรียนวาสเุทว ี  

กรุงเทพมหานคร 

 5. นางสาวอัจฉรา  เทวาฤทธิ์         ตําแหนงผูชวยผูอํานวยการดานแผนงานนโยบาย 

โรงเรียนวาสเุทว ี  กรุงเทพมหานคร 

           6. นางสาวเพลินจิตร  ทพิยธัญญา   ตําแหนงผูชวยอํานวยการดานแผนงานนโยบาย 

โรงเรียนวาสเุทว ีกรุงเทพมหานคร 

 7. นางสาว ศุภรักษ    ธชณรงค     ตําแหนงผูชวยผูอํานวยการดานกจิการนกัเรียน  

โรงเรียนวาสเุทว ีกรุงเทพมหานคร 

 8.  นางสาวฐติิพร  พูลเกตุ     ตําแหนงผูชวยผูอํานวยการดานกิจการนกัเรียน โรงเรียนวาสุเทว ี  

กรุงเทพมหานคร 
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 9. นางสาวศศญิา  มหัตกุล  ตําแหนงผูชวยผูอํานวยการดานจิตตราภบิาล โรงเรียนวาสุเทว ี  

กรุงเทพมหานคร 

           10. นางสาววนิดา  กลิ่นคําหอม  ตําแหนงผูชวยผูอํานวยการดานจิตตราภบิาลโรงเรียนวาสุเทว ี

กรุงเทพมหานคร 
 
ครูผูปฏิบัติการสอน 
 1. นางสาวสวุฒันา ลือพนัธ  ตําแหนงหัวหนาหมวดภาษาไทย (สอนจริยศึกษาชวงชัน้ที ่3) 

มัธยมศึกษาปที่ 3) โรงเรียนวาสุเทว ีกรุงเทพมหานคร 

 2. นางสาวธันยาภัทร    โคกผา  ตําแหนงหัวหนาหมวดวิทยาศาสตร (สอนจริยศึกษาชวงชั้น 

ที่ 3 มัธยมศกึษาปที ่1)  โรงเรียนวาสุเทว ี  กรุงเทพมหานคร 

 3. นางสาวละอองเพ็ญ  ปราบเสียง ตําแหนงครูผูสอนจริย   (มัธยมศึกษาปที ่2) 

โรงเรียนวาสเุทว ี  กรุงเทพมหานคร 

 4. นางสาวพูลศรี  ไมทอง  ตําแหนงครูผูสอนจริยศึกษาชวงชั้นที่ 2 โรงเรียนวาสุเทวี   

กรุงเทพมหานคร 

 5. นางอรวรรณ  สายหลกัคํา  ตําแหนงครผููสอนจริศึกษาชวงชั้นที่ 1 โรงเรียนวาสุเทวี   

กรุงเทพมหานคร 

 6.  นางวราภรณ  เยน็นุม    ตําแหนงครูผูสอนจริยศึกษา โรงเรียนวาสเุทว ี  กรุงเทพมหานคร 

 7. นายสมภพ  วรกิจจานวุัฒน  ตําแหนงครผููสอนจริยศึกษา(อิสลาม) โรงเรียนวาสุเทวี   

กรุงเทพมหานคร  

 8. นางสาวบญุมี  ยวงพานิช     ตําแหนงครูผูสนอจริยศกึษา (คริสต)ชวงชั้นที ่1 โรงเรียนวาสุ

เทว ี  กรุงเทพมหานคร 

 9. นางสาวมาลี  น้าํสมบูรณ     ตําแหนงครูผูสอนจริยศึกษา (คริสต)ชวงชั้นที่ 2 

โรงเรียนวาสเุทว ี กรุงเทพมหานคร 

            10.  นางสาวอนุรดี  บรรจงมณ ี ตําแหนงครูผูสอนจริยศึกษา  โรงเรียนวาสุเทว ี 

กรุงเทพมหานคร 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ง 
รายนามผูเชีย่วชาญที่ตรวจแบบประเมินความเหมาะสม 
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ภาคผนวก จ 
แบบประเมินความเหมาะสมของ 

คูมือจัดกิจกรรมพัฒนาคณุธรรม 8 ประการ 
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แบบประเมินความเหมาะสมของคูมือ 
คูมือจัดกิจกรรมพัฒนาคุณธรรม 8 ประการของโรงเรียนวาสุเทวี  

 
 ในการตรวจสอบ ความเหมาะสมของคูมอืจัดกิจกรรมพัฒนาคุณธรรม  8 ประการ 

กอนนําไปใช ผูศึกษาไดขอความรวมมือจากผูตอบแบบประเมินทุกทานศึกษารายระเอียดของคูมือ ให

เขาใจกอนตอบแบบประเมินความเหมาะสมของคูมือ โดยขอใหผูตอบแบบประเมินใหขอมูลใหตรงกับ

ความเปนจริงมากที่สุด 

 

คําชี้แจง   แบบประเมินแบงออกเปน  3 ตอน ดังนี้คือ 

      ตอนที ่ 1   ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับการประเมิน 

       ตอนที่  2   แบบประเมนิความเหมาะสมของคูมือ 

                   ตอนที่  3   ขอเสนอแนะ 
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แบบประเมินความเหมาะสมของคูมือ 
คูมือจัดกิจกรรมพัฒนาคุณธรรม 8 ประการของโรงเรียนวาสุเทวี  

 
ตอนที่  1   ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับผูประเมนิ 
ตําแหนง     
                 
                                    ผูเชีย่วชาญ 

                                    ผูบริหารโรงเรียน 

            ครูผูสอน 

 
คําชี้แจง    โปรดพิจารณาคูมือแลวใหระดับความคิดเห็นแบบประเมินคุณภาพคูมือ 

โดยทาํเครื่องหมาย    ลงในชองวางระดับความคิดเห็น โดยกาํหนดคุณภาพดังนี ้

   5 หมายถงึ เหมาะสมมากที่สุด       

   4 หมายถงึ เหมาะสมมาก 

   3 หมายถงึ เหมาะสมปานกลาง 

   2 หมายถงึ เหมาะสมนอย 

   1 หมายถงึ เหมาะสมนอยที่สุด 
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 แบบประเมินความเหมาะสมของคูมือ 

 

ระดับคุณภาพ ขอ 
ที่ 

รายการประเมิน 
5 4 3 2 1 

1. รายละเอียดของเนื้อหาสาระของคูมือ มีความเหมาะสม

สําหรับจัดกิจกรรมพัฒนาคณุธรรม  8 ประการ  

ใหนักเรียน 

     

2. รายละเอียดดานการจัดกิจกรรมนักเรียนของครูมีความ

หลากหลาย 

     

3. วิธีการประเมนิพฤติกรรมการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณธรรม 8  

ประการ ของนักเรียนมีความเหมาะสม 

     

4 ลําดับข้ันตอนของเนื้อหาในคูมือมีความเหมาะสม 

 

     

5 ลําดับข้ันตอนของกิจกรรมนกัเรียนในคูมือมีความเหมาะสม      

6. ลําดับข้ันตอนของการประเมินพฤติกรรมจัดกิจกรรมพฒันา

คุณธรรม  8 ประการมีความเหมาะสม 

     

7. รายละเอียดดานเนื้อหาของคูมือมีความเหมาะสมและ

ครอบคลุมที่จะนําไปปฏิบัติ 

     

รายละเอียดและขั้นตอนของกิจกรรมเพื่อพัฒนาใหนักเรียนมี

พฤติกรรมคุณธรรมพื้นฐานในดานตอไปนีม้ีความเหมาะสม 

     

8.1  ดานความขยันมัน่เพียร      

8.2  ดานความประหยัด      

8.3  ดานความซื่อสัตย      

8.4   ดานความมีวนิัย      

8.5  ดานความสุภาพ      

8.6  ดานความสะอาด      

8.7  ดานความสามัคค ี      

8 

8.8 ดานความมนี้าํใจ 
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ระดับความเหมาะสม ขอ 
ที่ 

 
รายการประเมิน 5 4 3 2 1 

9. เนื้อหาสาระ จดักิจกรรม และการประเมนิพฤติกรรมใน

คูมือ สอดคลองกับเนื้อหาและวัตถุประสงค 

     

10 คูมือที่จัดทาํขึ้นมีประโยชนตอการจัดกิจกรรมของนักเรียน

ในสถานศึกษา 

     

11. ลําดับข้ันตอนของคูมือจัดกิจกรรมการพฒันาคุณธรรม 

  8 ประการเปนไปตามหลักการ/ทฤษฎ ี

     

12 คูมือจัดกิจกรรมพัฒนาคุณธรรม  8 ประการ มีความเปนไป

ไดในการนาํไปปฏิบัติในสถานศึกษา 

 

 

 

    

 

 

ตอนที่ 3 ความคิดเห็นและขอเสนอแนะ 

……………………………………………………………………………………………………………

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

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

                                                                            ลงชื่อ………………………………..ผูประเมนิ 

     

                                                                 (……………………………………..) 
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ประวัติยอผูทําสารนิพนธ 
 

ชื่อ  ชื่อสกุล   นางสาวกรรณิภา    เมืองแกว 

วันเดือนปเกิด   วันที่ 10  พฤษภาคม   พ.ศ.  2503  

สถานที่อยูปจจุบัน  53/27 สุทธิสารวินิฉัยซอย 3  แขวงสามใน เขตพญาไทกรงุเทพฯ 10400 

ตําแหนงหนาที่การงานปจจบัุน     หัวหนางานแนะแนว  และผูชวยงานฝายแผนงานนโยบาย 

สถานทีท่ํางานปจจุบัน  โรงเรียนวาสเุทว ี ถนนจันทน  43  แขวงบางโคล  เขตบางคอแหลม  

กรุงเทพมหานคร  10150 

 

ประวติัการศึกษา   

พ.ศ. 2522       จบมัธยมศกึษาปที ่ 5  

จาก โรงเรียนสงวนหญงิ  อําเภอเมือง  จงัหวัดสุพรรณบรีุ 

 พ.ศ. 2526         ประกาศนยีบตัรวิชาการศึกษาชัน้สูง 

จาก วทิยาลยัครูลําปาง  อําเภอเมือง  จังหวัดลําปาง 

พ.ศ. 2530        คุรุศาสตรบัณฑิต  คณะศึกษาศาสตร  

สาขาจิตวทิยาการแนะแนวการศึกษา   

จาก วทิยาลยัครูเชียงราย อําเภอเมือง  จงัหวัดเชยีงราย 

 พ.ศ. 2553         การศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.) สาขาวิชาบริหารการศึกษา 

จาก มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กรุงเทพมหานคร  
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