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(ปก) 

 

 

 

โครงการสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา 

ชื่อโครงงานคุณธรรม 

โครงงาน…………………………………….…… 

ระดับชั้น…………สาขาวิชา……………………..กลุ่มที่….. 

ครูที่ปรึกษา……………………………….. 

 

 

 

 

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 

แผนกวิชา………………………………….. 

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรธีรรมราช 
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คุณธรรมอัตลักษณ์ของนักเรียนนักศึกษา 

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 

คุณธรรมเป้าหมาย พฤติกรรมบ่งช้ี/ข้อปฏิบัติ 
ผู้เรียน 

สุภาพ  ยิ้มไหว้ ทักทาย  
 พูดจาไพเราะ  
 แต่งกายถูกต้องตามระเบียบหรือตามกาลเทศะ 
 ให้เกียรตซิึ่งกันและกัน  

สะอาด  ช่วยกันเก็บกวาดห้องเรียน 
 ทิ้งขยะให้ถูกท่ี 
 ไม่น าอาหารไปทานในสถานที่ที่ไม่ได้จัดไว้ส าหรับ

รับประทานอาหาร 
 รักษาความสะอาดของร่างกายและจิตใจ 
 กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ  
 ไม่น าสัตว์เลี้ยงมาเลี้ยงหรือปล่อยในบริเวณวิทยาลัย 
 ช่วยกันรักษาความสะอาดพ้ืนที่ส่วนรวม 

มีน้ าใจ  ร่วมบริจาค แบ่งปัน 
 ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 
 เข้าคิวเพ่ือรับบริการตามธรรมเนียมปฏิบัติ 
 อาสาท างานหรือกิจกรรมตามที่ตนถนัด 
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โครงการสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา  ประจ าปีการศึกษา  2562   วทิยาลยัอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 
1) ชื่อโครงงาน …………………………………………………………………………… 
    จัดท าโดย…………………………………………………………………………… 
2) หลักการและเหตุผล  
         (บอกเหตุและผลของการท าโครงงาน เช่น จากการด าเนินชีวิตประจ าวันของนักเรียนนักศึกษา
.......................................................................  พบว่านักเรียนนักศึกษา  (บอกสาเหตุที่แท้จริงของ
ปัญหา)  ..........................................................................................…………………………………………………………………
……………………….  จึงท าให้  (บอกปัญหา) ............................……… …………………………………………………….) 
          ดังนั้น  ทางกลุ่มจึงมีความสนใจที่จะท าให้ปัญหาดังกล่าวหมดสิ้นไป  จึงได้จัดท าโครงงาน
คุณธรรม  เรื่อง  ............ ……………………………………………………   ขึ้น  เพ่ือให้  (บอกพฤติกรรมบ่งชี้เชิงบวกท่ี
ต้องการให้เกิดขึ้นกับนักเรียนนักศึกษาและสอดคล้องกับสาเหตุของปัญหา เช่น นักเรียนนักศึกษาพูดจาสุภาพมาก
ขึ้น หรือ ปัญหาการทิ้งขยะลดลง)  .......................………… 
…….…………………………………………………………………………….……………………………… 
3) วัตถุประสงค์ (ท าเพ่ืออะไร) 

3.1 เพ่ือให้นักเรียนนักศึกษามีพฤติกรรมที่ดีด้าน………… 
4) ผลผลิตของโครงการ 
 4.1 โครงงานคุณธรรมด้านความสุภาพ 
 
5) ผลลัพธ์ของโครงการ  
 5.1 นักเรียนนักศึกษามีพฤติกรรมด้านความสุภาพดีขึ้น 

5.2 นักเรียนนักศึกษามีพฤติกรรมด้านความสะอาดดีขึ้น 
5.3 นักเรียนนักศึกษามีพฤติกรรมด้านความมีน้ าใจดีขึ้น 

6) กลุ่มเป้าหมาย  
          -  เชิงปริมาณ : นักเรียนนักศึกษาระดับชั้น.....................................................  จ านวน  ....… ……  คน 
          -  เชิงคุณภาพ : นักเรียนนักศึกษาระดับชั้น................................ มีพฤติกรรมเกี่ยวกับ…………………..ดี
ขึ้น     
7) พื้นที่ด าเนินการ 
 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 
8) ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

8.1 นักเรียนนักศึกษามีความรู้ความเข้าใจการจัดท าโครงงาน 
8.2 นักเรียนนักศึกษามีพฤติกรรมตามคุณธรรมอัตลักษณ์และสามารถปรับประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 

9.ตัวชี้วัดเป้าหมายของโครงการ 
ตัวชี้วัด  หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ 1.จ านวนโครงงานคุณธรรม 1 โครงงาน โครงงาน 
 2.นักเรียนนักศึกษาร่วมจัดท าโครงงานไม่น้อยกว่าร้อย

ละ 80 
คน 

 3.ผู้บริหาร ครูและบุคลากร ร่วมจัดท าโครงงาน...คน คน 
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เชิงคุณภาพ นักเรียนนักศึกษามีความรู้ความเข้าใจการจัดท า
โครงงาน มีพฤติกรรมตามคุณธรรมอัตลักษณ์และ
สามารถปรับประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 

 

เชิงเวลา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ปี 
10.สรุปขั้นตอน/วิธีการด าเนินการ 
ขั้นตอน/วิธีการ ด าเนินการในไตรมาส(/) เป้าหมาย พ้ืนที่ด าเนินการ 
1.เสนอโครงการ   /  นักศึกษา... คน วิทยาลัยอาชีวศึกษา

นครศรีธรรมราช ถนนราช
ด าเนิน ต.คลัง อ.เมือง  
จ.นครศรีธรรมราช 

2.อนุมัติโครงการ   /  
3.ด าเนินโครงการ    / 
4.น าเสนอโครงการ    / 
5.รายงานผล    / 

 
11.การติดตามและประเมินผล     
 11.1 การสังเกตการร่วมกิจกรรมโครงงาน 
 11.2 การสัมภาษณ์นักเรียนนักศึกษาท่ีเข้าร่วมกิจกรรม 
 11.3 แบบสอบถามความคิดเห็น 
    

ลงชื่อ....................................ผูเ้สนอโครงงาน 
   (                                ) 
     ประธานคุณธรรมห้องเรียน 

 
ลงชื่อ....................................ผูเ้ห็นชอบโครงการ 

(                                ) 
ครูที่ปรึกษา 

 
ลงชื่อ....................................ผูเ้ห็นชอบโครงการ 

(นางสกาวเดือน  บริพันธ์) 
     หัวหน้าศูนย์ประสานงานสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา 

ลงชื่อ....................................ผูเ้ห็นชอบโครงการ 
(นายรพีพัฒน์  พรหมดนตรี) 

      หวัหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา 
 

ลงชื่อ....................................ผูเ้ห็นชอบโครงการ 
             (นายสมพงศ์  วรรณถนอม) 

        รก.รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 
 

ลงชื่อ....................................ผูอ้นุมัติโครงการ 
             (นายสมบูรณ์  ชดช้อย) 

        ผู้อ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 
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การสร้างความดีด้วยโครงงานคุณธรรม 
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 

คุณธรรมด้าน   สุภาพ    สะอาด   มีน้ าใจ 
หัวข้อโครงงาน รายละเอียดโครงงาน 

1. ระบุปัญหา โดยเลือกปัญหาจากที่กลุ่ม
ต้องการแก้ไขมากท่ีสุด 

ปัญหา : ความสะอาดภายในห้องเรียน 

2. ระบุสาเหตุของปัญหา โดยน ามาจากสาเหตุที่
วิเคราะห์ไว้แล้วและพิจารณาเพ่ิมเติมตามความ
จ าเป็น 

สาเหตุของปัญหา (อาจมีมากกว่า 1 สาเหตุ) 
1.ทิ้งขยะไม่เป็นที่ 
2.ไม่มีความรับผิดชอบ 

3. ก าหนดวัตถุประสงค์ โดยให้สอดคล้องกับ
ปัญหาและสาเหตุของปัญหา 

ระบุวัตถุประสงค์ท่ีท าโครงการ 
1.เพื่อให้ห้องเรียนมีความสะอาดมากยิ่งขึ้น 
2.เพื่อให้นักศึกษามีความรับผิดชอบ  
3.นักศึกษามีกิจนิสัยด้านความสะอาด 

4. ก าหนดเป้าหมายของการแก้ปัญหานั้น โดย
ระบุเป้าหมายเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
- เชิงปริมาณ โดยระบุกลุ่มบุคคลและจ านวนที่
ต้องการให้เกิดการเปลี่ยนแปลง 
- เชิงคุณภาพ โดยระบุพฤติกรรมบ่งชี้เชิงบวกท่ี
ต้องการให้เกิดขึ้น โดยก าหนดให้เป็นเป้าหมาย
ระยะสั้นและระยะยาวก็ได้ 

- เป้าหมายเชิงปริมาณ – นักศึกษา ชั้น ปวส.2 สาขา
เทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่ม 1 จ านวน 21 คน  
- เป้าหมายเชิงคุณภาพ : นักศึกษาช่วยกันเก็บกวาดห้องเรียน 
- เป้าหมายระยะสั้น (ระยะ 3  เดือนแรก) : ลดปริมาณขยะ
ในห้องเรียน 
- เป้าหมายระยะยาว (ระยะ 12 เดือน) : ไม่มีขยะใน
ห้องเรียน 

5. ก าหนดวิธีการแก้ไขปัญหา (สอดคล้องกับ
สาเหตุของปัญหา และวัตถุประสงค์ วิธีการแก้ไข
ต้องเป็นวิธีการเชิงบวก) 

วิธีการแก้ไขปัญหา 
1. ก่อนเข้าเรียนแต่ละวิชาให้นักศึกษาส ารวจบริเวณรอบโต๊ะ
และภายในห้องเรียนว่ามีขยะหรือไม่ 
2.หลังจากเลิกเรียนแต่ละวิชาให้นักศึกษาท าความสะอาด
ห้องเรียนโดยการแบ่งเวรกันท า 
3. ติดป้ายรณรงค์ เกี่ยวกับการรักษาความสะอาด 

6. ก าหนดหลักธรรม พระราชด ารัส พระราชด าริ 
หรือค าสอนที่น ามาใช้ในการด าเนินงานโครงงาน
คุณธรรมให้ประสบความส าเร็จ 

หลักธรรม/พระราชด ารัส/พระราชด าริ/ค าสอน 
อิทธิบาท 4 คือ 
ฉันทะ  คือ ความพอใจรักใคร่ในการท าความดี 
วิริยะ คือ พากเพียรในการกระท าที่ต่อเนื่องไม่ขาดตอนเป็น
ระยะยาวจนส าเร็จ 
จิตตะ คือ ความไม่ทอดทิ้งสิ่งที่ท านั้น ให้เด่นชัดอยู่ 
ในใจเสมอ 
วิมังสา คือ สอดส่องในเหตุผลแห่งความส าเร็จ 

7. เชื่อมโยงไปสู่คุณธรรมอัตลักษณ์ของ
สถานศึกษาท่ีส าคัญ (คุณธรรมที่ต้องการเน้นผล
ที่สุด) โดยระบุความสอดคล้องกับคุณธรรม
เป้าหมาย และพฤติกรรมบ่งชี้เชิงบวก  

คุณธรรมเป้าหมาย : ความสะอาด 
พฤติกรรมบ่งชี้เชิงบวก : ช่วยกันเก็บกวาดห้องเรียน 
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8. เชื่อมโยงไปสู่คุณธรรมอัตลักษณ์ของ
สถานศึกษาในภาพรวม (สุภาพ สะอาด มีน้ าใจ) 
โดยระบุความสอดคล้องกับคุณธรรมเป้าหมาย 
และพฤติกรรมบ่งชี้เชิงบวก 

คุณธรรมเป้าหมาย : สุภาพ 

พฤติกรรมบ่งชี้เชิงบวก :  ยิ้มแย้ม แจ่มใส 

คุณธรรมเป้าหมาย : สะอาด 

พฤติกรรมบ่งชี้เชิงบวก : ทิ้งขยะเป็นที่ 
คุณธรรมเป้าหมาย : มีน้ าใจ 

พฤติกรรมบ่งชี้เชิงบวก : รับผดิชอบร่วมกัน 
9. ก าหนดวิธีวัดและประเมินผล โดยก าหนด
ตัวชี้วัด เพื่อวัดหรือประเมินผลว่ามีการ
เปลี่ยนแปลงในกลุ่มเป้าหมายเพียงใด 

วิธีการ : สอดคล้องกับสิ่งที่ต้องการจะวัด เช่น 
การเก็บข้อมูลโดยการสอบถาม การสังเกต 

เครื่องมือ : สอดคล้องกับวิธีการวัด เช่น 
แบบสอบถาม แบบสังเกต  
ช่วงเวลา : เหมาะสมกับลักษณะของโครงงาน 

- ตัวชี้วัด : สามารถลดปริมาณขยะในห้องเรียนได้ 
- วิธีการประเมิน : การประเมินผลโดยการใช้ผลประเมิน 

- เครื่องมือที่ใช้ประเมิน : แบบประเมินผลที่เกิดกับนักเรียน
นักศึกษา, แบบประเมินความพึงพอใจ 

- ช่วงเวลาในการประเมิน : กรกฎาคม – สิงหาคม 2562 

10.ตั้งชื่อโครงงานคุณธรรม (ชัดเจน เข้าใจง่าย 
และสะท้อนถึงปัญหาที่เกิดข้ึนและกิจกรรม) 

ชื่อโครงงานคุณธรรม : 
“ห้องเรียนดี๊ดี ไม่มีขยะ” 

11. คณะผู้รับผิดชอบ ชื่อคณะผู้รับผิดชอบ : ปวส.2 เทคโนโลยีสารสนเทศ 1 
12.ครูที่ปรึกษา ชื่อครูที่ปรึกษา : นายรพีพัฒน์ พรหมดนตรี 

หมายเหตุ  
1. สมาชิกกลุ่มให้เลือกปัญหาที่เกิดกับตัวเอง ที่มีปญัหาคล้ายๆกัน ห้องละ 1 ปญัหา 

2. การท าโครงงานให้เลือกท าจากปัญหาท่ีเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมบ่งชี้/ข้อปฏิบัติของคุณธรรมอัต
ลักษณ์  

3. ในข้อ 8. เช่ือมโยงไปสู่คุณธรรมอัตลักษณ์ของสถานศึกษาในภาพรวม เป็นการเช่ือมโยงจาก
โครงงานท่ีแม้เลือกท ากิจกรรมจากอัตลักษณ์หรือพฤติกรรมบ่งชี้เพียง 1 อย่าง แต่สามารถ
บูรณาการคุณธรรมอัตลักษณ์ท้ัง 3 ด้านเข้าร่วมได้เช่นกัน 
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โครงการสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา  ประจ าปีการศึกษา  2562   วทิยาลยัอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 

ผังความคิดโครงงานคุณธรรม 
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โครงการสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา  ประจ าปีการศึกษา  2562   วทิยาลยัอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 

เอกสารหลักฐานการด าเนินงานตามโครงงานคุณธรรม 

รวบรวมเอกสาร หรือเครื่องมือที่ใช้ในการด าเนินงานมาใส่เช่น แบบบันทึกการท าความสะอาด
ห้องเรียน แบบบันทึกการท าความดี แบบบันทึกการท ากิจกรรมความมีน้ าใจ แบบบันทึกการท า
กิจกรรม……………. 

ตัวอย่าง 

แบบบันทึกการท าความสะอาดห้องเรียน 

ของระดับชั้น…………สาขาวิชา……………………..กลุม่ที่….. 

วันเดือนปี กิจกรรมที่ท า สถานที่ จ านวนสมาชิกที่
เข้าร่วม 

ลายมือชื่อครูที่
รับรอง 
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โครงการสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา  ประจ าปีการศึกษา  2562   วทิยาลยัอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 

ภาพถ่ายพร้อมค าบรรยายภาพการด าเนินงานตามโครงงานคุณธรรม 

1.ภาพถ่ายพร้อมค าบรรยาย สภาพก่อนด าเนินงานตามโครงงาน 

 

 

 

2.ภาพถ่ายพร้อมค าบรรยาย การด าเนินการแก้ปัญหาตามวิธีแก้ไขปัญหาหรือการพัฒนาพฤติกรรม 

 

 

3.ภาพถ่ายพร้อมค าบรรยาย สภาพหลังด าเนินงานตามโครงงาน 
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โครงการสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา  ประจ าปีการศึกษา  2562   วทิยาลยัอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 

การนิเทศติดตามและเสริมแรง 

การนิเทศครั้งที่ 1 วันที ่    

บันทึกการนิเทศติดตามและเสริมแรง        
            
            
             

ลงช่ือ    ผู้นิเทศ 
             (      ) หัวหน้าแผนก 

การนิเทศครั้งที่ 2 วันที ่    

บันทึกการนิเทศติดตามและเสริมแรง        
            
            
       

       

ลงช่ือ    ผู้นิเทศ 
         (      )หัวหน้าแผนก 

หมายเหตุ  ผู้นิเทศติดตามเป็นหัวหน้าแผนกที่สังกัดหรือหัวหน้าแผนกมอบหมาย และต้องมีการนิเทศเสริมแรง 2 

ครั้ง/ภาคเรียน 
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โครงการสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา  ประจ าปีการศึกษา  2562   วทิยาลยัอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 

แบบประเมินผลที่เกิดกบันักเรียนนักศึกษา 

ตามคุณธรรมอัตลักษณ์ของสถานศึกษา 
ระดับชั้น…………สาขาวิชา……………………..กลุ่มที่….. 

ครูที่ปรึกษา……………………………….. 

ที ่ ช่ือ-สกุล 

คะแนนประเมิน 

ตามคณุธรรมอัตลักษณ ์

ผลการ
ประเมิน 

สุภาพ 

(ผ/มผ) 

สะอาด 

(ผ/มผ) 

มีน้ าใจ 

(ผ/มผ) 
ผ่าน/ไม่ผ่าน 

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

สรุปผลการประเมิน ท้ังหมด……….คน ผ่าน………..คน ไมผ่่าน………คน 
ลงช่ือ    ครูที่ปรึกษา 

(    ) 
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โครงการสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา  ประจ าปีการศึกษา  2562   วทิยาลยัอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 

ตัวชี้วัดสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา 
ชื่อโครงงาน............................................................... 
ห้อง...... ............ ..............สมาชิกจ านวน………คน 

๑. มีกระบวนการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมในห้องเรียน 
   มี    ไม่มี 
๒. มีกลไกและเครื่องมือในการปฏิบัติคุณธรรมจริยธรรมร่วมกันทั้งห้องเรียน 
   มี    ไม่มี 
๓. พฤติกรรมที่พึงประสงค์ในห้องเรียน เรื่อง................................................... 
   เพ่ิมข้ึน จ านวน…..คน จาก………คน คิดเป็นร้อยละ ........................ 
๔. พฤติกรรมทีไ่ม่พึงประสงค์ในห้องเรียน เรื่อง.............................................. 
   ลดลง จ านวน…..คน จาก………คน คิดเป็นร้อยละ ........................ 
๕. มีกระบวนการการมีส่วนร่วมจากผู้เกี่ยวข้องในห้องเรียน 
   มี    ไม่มี 
๖. มีองค์ความรู้ นวัตกรรมด้านคุณธรรมฯ และบูรณาการไว้ในชั้นเรียน 
   มี   คือ ................................................................. 
   ไม่มี 
   
 
      ลงชื่อ....................................................... 
       (...................................................) 
            ประธานโครงงานคุณธรรมห้องเรียน 
        ลงชื่อ................................................. 
            (...................................................) 
                   ครูที่ปรึกษา 

หมายเหตุ ตอบทุกข้อ 
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โครงการสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา  ประจ าปีการศึกษา  2562   วทิยาลยัอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 

ตารางท่ี 1 สรุปผลการประเมินด้านความพึงพอใจ การด าเนินงานโครงงานคุณธรรม 
ระดับห้องเรียน ปวส.2 เทคโนโลยีสารสนเทศ 1 

ประเด็น 

ระดับความพึงพอใจ 
จ านวน 
แบบ 
สอบถาม 

คะแนน
เฉลี่ย 

ส่วน
เบี่ยงเบน 
มาตรฐาน 

ระดับ
ความ
คิดเห็น 

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

(5) (4) (3) (2) (1) 

๑. กระบวนการพัฒนาระดับคุณธรรม
จริยธรรมของผู้เรียนมีความเหมาะสม 

  4 4 2   10 3.20 0.79 
ปาน
กลาง 

๒. รูปแบบของการจัดกจิกรรม 5 4 1     10 4.40 0.70 มาก 

๓. ล าดับขั้นตอนในการจัดกิจกรรม   3 5 2   10 3.10 0.74 
ปาน
กลาง 

๔. ระยะเวลาที่ใช้ในการจัดกจิกรรม   5 5     10 3.50 0.53 
ปาน
กลาง 

๕. การนิเทศติดตามเพื่อเสริมสร้างระดับ
คุณธรรมจริยธรรม 

  5 5     10 3.50 0.53 
ปาน
กลาง 

๖. กิจกรรมเหล่านี้สามารถน าไปบูรณา
การในรายวิชาอื่นๆ 

  5 5     10 3.50 0.53 
ปาน
กลาง 

๗. ได้รับประโยชน์จากการเข้าร่วม
กิจกรรมอยา่งคุ้มค่า 

  5 5     10 3.50 0.53 
ปาน
กลาง 

๘. ผู้เรียนมีคุณธรรมอัตลักษณ์ ด้าน
สุภาพ สะอาด มีน้ าใจ 

  5 4 1   10 3.40 0.70 
ปาน
กลาง 

๙. การน าความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใน
ชีวิตประจ าวัน 

6 4       10 4.60 0.52 
มาก
ที่สุด 

๑๐.ความพึงพอใจในภาพรวม 5 5       10 4.50 0.53 มาก 

ระดับความพึงพอใจโดยรวม 3.72 0.61 มาก 

โดยเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นจากค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ ดังต่อไปนี้ 
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ  ระดับความคิดเห็น 
4.51-5.00  มากที่สุด 
3.51-4.50  มาก 
2.51-3.50  ปานกลาง 
1.51-2.50  น้อย 
0-1.50  ต้องปรับปรุง 
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โครงการสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา  ประจ าปีการศึกษา  2562   วทิยาลยัอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 

จากตารางที ่๑ พบว่า ผู้เรียนมีความพึงพอใจโดยรวมคะแนนเฉลี่ย 3.72 โดยมีความพึงพอใจสูงสุดเรื่อง
การน าความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ในชีวิตประจ าวัน มากที่สุด อยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย=4.60) และมีความพึง
พอใจเรื่อง ล าดับขั้นตอนในการจัดกิจกรรม น้อยที่สุด อยู่ในระดับปานกลาง(ค่าเฉลี่ย=3.10) 

ข้อเสนอแนะ………………………………… 
 

(การคิดค่าเฉลี่ยสามารถใช้ไฟล์ excel ที่ให้มาเพื่อสรุปประเมินผลได)้ 
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โครงการสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา  ประจ าปีการศึกษา  2562   วทิยาลยัอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 

ภาคผนวก 
แบบประเมินความพึงพอใจ 

การด าเนินงานโครงงานคุณธรรม ระดับห้องเรียน 
ค าชี้แจง 1. แบบสอบถามนี้ใช้เพ่ือประเมินความพึงพอใจของการด าเนินงานโครงงานคุณธรรม ระดับห้องเรียน 

    2. ให้ตอบค าถามโดยกาเครื่องหมาย / ในช่องระดับความพึงพอใจที่ท่านเห็นด้วย 
 

ประเด็น 
ระดับความพึงพอใจ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 
(5) (4) (3) (2) (1) 

1. กระบวนการพัฒนาระดับคณุธรรม
จริยธรรมของผู้เรียนมีความเหมาะสม 

     

2. รูปแบบของการจัดกิจกรรม      

3. ล าดับขั้นตอนในการจดักิจกรรม      

4. ระยะเวลาที่ใช้ในการจัดกิจกรรม      

5. การนิเทศติดตามเพื่อเสรมิสร้าง
ระดับคณุธรรมจริยธรรม 

     

6. กิจกรรมเหล่านีส้ามารถน าไปบรูณา
การในรายวิชาอื่นๆ 

     

7. ได้รับประโยชน์จากการเข้าร่วม
กิจกรรมอยา่งคุ้มค่า 

     

8. ผู้เรียนมีคุณธรรมอตัลักษณ์ ด้าน
สุภาพ สะอาด มีน้ าใจ 

     

9. การน าความรู้ทีไ่ด้รบัไปประยุกต์ใน
ชีวิตประจ าวัน 

     

10.มีความพึงพอใจอยู่ในภาพรวม      

ข้อเสนอแนะ           
            
            

 

 

 

 

 

 

หน้าถัดไปใส่ตัวอย่างแบบประเมินความพึงพอใจที่ท าแล้ว  บางส่วน 


